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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

Residency Training in Family Medicine 
 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Family Medicine 
 
๑.๒  ชื่อวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม 
 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of The Thai Board of Family Medicine 
 ช่ือย่อ 
 (ภาษาไทย) วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Family Medicine 
 ช่ืออภิไธย 
 (ภาษาไทย) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Family Physician 
 
๑.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
   
๑.๔  หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 
 บทน าหลักสูตร 
 ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงโดยพบปัญหา
โรคเรื้อรัง ปัญหาความเครียด ปัญหาด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดต้องการบริการสุขภาพท่ีมีความต่อเนื่อง มีความต้องการ
การดูแลที่ตอบสนองกับความต้องการและการค านึงถึงสภาพจิตใจและทางสภาพสังคม 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physician) เป็นแพทย์ท่ีดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (primary care) แก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ที่เน้นความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (continuity) ผสมผสาน (integrated) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ที่พิจารณาทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 
ควบคู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 การบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิของชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้น ข้ึนกับการมีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ท่ีได้รับ
การฝึกอบรมอย่างดีร่วมในทีมของผู้บริบาลสุขภาพของชุมชนนั้นๆ และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเป็น
แกนร่วมของการบริการทางแพทย์ร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชนที่รับผิดชอบ 
 การท าเวชปฏิบัติ แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ต้องประสบปัญหาที่ท้าทายหลายด้าน ปัญหาต่างๆ มีพื้นฐานจาก
กระบวนการให้การบริบาลมากกว่ากระบวนการของการเจ็บป่วย กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การป้องกันโรค การให้สุขศึกษา 
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การค้นหาการเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้น วินิจฉัยเริ่มแรก การประเมินผลการทดสอบสมมติฐาน การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การดูแลที่สัมพันธ์กับจิตใจ และครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวจะต้องเรียนรู้
บทบาทต่างๆ เหล่านี้ และปฏิบัติได้ และจ าต้องเสริมสร้างให้เกิดทักษะต่างๆ เพิ่มมากกว่าแพทย์ทั่วไป ดังนั้น แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางในระบบการบริบาลระดับปฐมภูมิแบบองค์รวม 
 การจะท าให้เกิดระบบบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิของชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จ าเป็นอย่างยิ่งที่
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและความก้าวหน้าของบุคลากรในงานเวช
ปฏิบัติครอบครัวให้สอดคล้องกัน และจะต้องปรับนโยบายการฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวให้มีจ านานมากขึ้น 
นโยบายนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่โรงเรียนแพทย์โดยการเน้นการเรียนการสอนให้เข้าใจการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กระตุ้นให้
แพทย์ทั่วไป (generalist) และบัณฑิตแพทย์ใหม่มีโอกาสฝึกอบรมหลังปริญญา การท าการวิจัยตลอดจนสนับสนุนด้านต่างๆ 
เพื่อให้ได้ปฏิบัติวิชาชีพสาขานี้ต่อไป โรงเรียนแพทย์จะต้องจัดให้มีการสอนการบริบาลเบื้องต้น เป็นส่วนผสมผสานใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ และสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวระดับหลังปริญญาอย่างจริงจัง 
 สถานพยาบาลในระบบบริการสาธารณสุขไทยที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีความ
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ตามเงื่อนไขของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นผลให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีความแตกต่าง
กันกล่าวคือ 
 ในพ้ืนที่เขตเมือง  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถให้บริการในศูนย์แพทย์ชุมชน หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 
หรือคลินิกเอกชน หรือหน่วยเวชปฏิบัติครอบครัวในโรงพยาบาลใหญ่ โดยที่แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ท าหน้าที่ ให้บริการ
ระดับปฐมภูมิโดยตรง 
 ส าหรับพ้ืนที่เขตชนบท  ซึ่งยังมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีบทบาทหนึ่งในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยตรง และมีบทบาทในการให้บริการในระดับทุติย
ภูมิส่วนหน่ึงที่เป็นบริการผู้ป่วยในอย่างเหมาะสม รวมทั้งการมีบทบาทเป็นผู้นิเทศ สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ่ืนให้
สามารถให้บริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 
 ฉะนั้น  การฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จึง
ต้องเตรียมแพทย์ให้มีความพร้อมที่สอดคล้องกับบทบาทข้างต้น กล่าวคือเตรียมแพทย์ให้มีสมรรถนะหลักที่เหมือนกัน แต่
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติครอบครัวในพ้ืนท่ีที่ต่างกันได้ 
 
๑.๕  ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 เปิดการฝึกอบรมในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
๑.๖  อาจารย์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามเป้าหมายหลักสูตร 
และวิธีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
 คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
 เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานและเคยท าการสอน ทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวให้ความเห็นชอบ 
 จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 
 เกณฑ์จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวมีก่อนขอเปิดเป็น
สถาบันฝึกอบรม โดยต้องมีอย่างต่ า ๒ คน 
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 หากจ าเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่
แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะต้องระบุจ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาที่สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลา เมื่อ
รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน 
 ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบให้อนุโลมใช้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่
สถาบันฝึกอบรมนั้นๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
 ซึ่ง กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้ฝึกอบรมแบบ
เต็มเวลา จ านวน ๘ คน 
 
๑.๗  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ) 
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วน
ช้ันปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา ๒ คน และต้องมีงานบริการขั้นต่ าสุดดังนี้ จ านวนผู้ป่วยนอกในการดูแลของ
แพทย์ประจ าบ้านทุกข้ันปี ๆ ละ ๙๐๐ ราย จ านวนครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ๒๐ ครั้งต่อปี และจ านวนกิจกรรมป้องกัน
โรคและส่งเสริมสุขภาพ ๓ ครั้งต่อปี (ตารางที่ ๑-๑) 
 ในการนี้  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จึงมีศักยภาพสามารถรับจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้จ านวน ๕-๖  คน 
  
๑.๘  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จะต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แพทยสภาก าหนด โดยยื่นใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมที่แพทยสภาตาม คุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่แพทยสภาก าหนด โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทยสภา ตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่แพทยสภาก าหนด หลังจากนั้นสถาบันฝึกอบรมจะเป็นผู้
คัดเลือกผู้ที่สมควรรับไว้ท าการฝึกอบรมตามจ านวนโควต้าสถาบันฝึกอบรมนั้นได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
 
๑.๙  จ านวนปีการฝึกอบรม 
 หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๓ ปี 
ตารางที่ ๑-๑  ข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ) ตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ 

หลักสูตรตามที่แพทยสภาอนุมัติ 
 

 ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร 
ตามที่แพทยสภาอนุมัต ิ

ศักยภาพ = รับแพทย์ประจ าบ้าน 
ได้ปีละ ระดับละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้
การฝึกอบรม (คน) 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 

จ านวนผู้ป่วยนอกในความดูแล
ของแพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  

๙๐๐ ๑๘๐๐ ๒๗๐๐ ๓๖๐๐ ๔๕๐๐ ๕๔๐๐ ๖๓๐๐ ๗๒๐๐ ๘๑๐๐ ๙๐๐๐ 
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(ปีละ) 
จ านวนครอบครัวทีไ่ด้รับการ
เยี่ยมบ้าน (ครั้ง/ปี) 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๘๐ 

จ านวนกิจกรรมป้องกันโรค
และส่งเสรมิสุขภาพ (ครั้ง/ปี) 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๒๑ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

จ านวนอาจารยส์าขาเฉพาะ
ทาง 

          

เช่น  อายุรแพทย์ (คน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
       กุมารแพทย์ (คน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
       ศัลยแพทย์  (คน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
       สูตินรีแพทย์ (คน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
       แพทย์ออร์โธปิดิกส์ (คน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 
 

 ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร 
ตามที่แพทยสภาอนุมัต ิ

ศักยภาพ = รับแพทย์
ประจ าบ้าน 
ได้ปีละ ระดับละ 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่
ให้การฝึกอบรม (คน) 

๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ 

จ านวนผู้ป่วยนอกในความ
ดูแลของแพทย์ประจ าบ้าน
ทุกช้ันปี  
(ปีละ) 

๙๙๐๐ ๑๐๘๐๐ ๑๑๗๐๐ ๒๑๖๐๐ ๑๓๕๐๐ ๑๔๔๐๐ ๑๕๓๐๐ ๑๖๒๐๐ ๑๗๑๐๐ ๑๘๐๐๐ 

จ านวนครอบครัวทีไ่ด้รับ
การเยี่ยมบ้าน (ครั้ง/ปี) 

๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๔๐ 

จ านวนกิจกรรมป้องกัน
โรคและส่งเสรมิสุขภาพ 
(ครั้ง/ปี) 

๒๔ ๒๔ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๖ ๓๖ 

จ านวนอาจารยส์าขา
เฉพาะทาง 

          

เช่น  อายุรแพทย์  (คน) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
       กุมารแพทย์  (คน) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
       ศัลยแพทย์   (คน) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
       สูตินรีแพทย์  (คน) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

       ออร์โธปิดิกส์   (คน)             ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
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๑.๑๐   วัตถุประสงค ์
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัวของแพทยสภา เป็นเวลา ๓ ปี ผู้ได้รับวุฒิบัตรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
(primary care) แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ที่เน้นความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา 
และการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (continuity) ผสมผสาน (integrated) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (holistic) ที่พิจารณา
ทั้งสุขภาพกายและจิตใจควบคู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 ส าเร็จการฝึกอบรมต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในเวชปฏิบัติครอบครัว สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางและจะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อให้การวินิจฉัยดูแล
รักษา มีวิจารณญาณในการส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญและให้การดูแลรักษาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง
หรือซับซ้อน 
 นอกจากนี้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านที่ตนถนัด และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มารยาททางวิชาชีพที่งดงาม เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน และสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
๑.๑๑  เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 
 ๑.  Being a Family Physician 
 ๒.  The family practice consultation 
 ๓.  Personal and professional responsibilities 
  ๓.๑  Clinical Governance 
  ๓.๒  Patient safety 
  ๓.๓  Clinical  ethics and values-based practice 
  ๓.๔  Promoting equality and valuing diversity 

๓.๕  Evidence-based practice 
  ๓.๖  Research and academic activity 
  ๓.๗  Teaching,  mentoring and clinical supervision 
 ๔.  Primary care and practice management 
  ๔.๑  Leadership 
  ๔.๒  Quality  management 
  ๔.๓  Information management and technology 
  ๔.๔  Financial management and health economics 
 ๕.  Health promotion and disease prevention 
 ๖.  Human behavior and mental health 
 ๗.  Nutrition 
 ๘.  Care of couple 
 ๙.  Care of children and adolescent health 
 ๑๐.  Care of elderly 
 ๑๑.  Gender-specific health issues 
  ๑๑.๑  Women’s health 
  ๑๑.๒  Men’s health 
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 ๑๒.  Sexual health 
 ๑๓.  Palliative care 
 ๑๔.  Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
 ๑๕.  Care of specific populations 
 ๑๖.  Disaster medicine 
 ๑๗.  Medical laws and ethics 
 ๑๘.  International health 
 ๑๙.  Home care 
 ๒๐.  Clinical management 
  ๒๐.๑  Cardiovascular problems 
  ๒๐.๒  Digestive problems 
  ๒๐.๓  Drug and alcohol problems 
  ๒๐.๔  ENT and facial problems 
  ๒๐.๕  Eye problems 
  ๒๐.๖  Endocrine problems 
  ๒๐.๗  Neurological problems 
  ๒๐.๘  Respiratory problems 
  ๒๐.๙  Rheumatology and musculoskeletal problems 
  ๒๐.๑๐  Skin problems 
  ๒๐.๑๑  Hematologic problems 
 
 
๑.๑๒   วิธีการฝึกอบรม 
ภาพรวมของโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 ๑.  ขอบเขตของการฝึกอบรม 
 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมได้จัดเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจ า
บ้านท่ีผ่านการฝึกอบรม ได้รับการหล่อหลอมให้มีหลกัการของเวชศาสตร์ครอบครัวไทยและสมรรถนะหลัก ๖ ประการ ตามที่
ราชวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการมีประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ครอบครั ว และชุมชนให้
ครอบคลุมทั้งคนปกติและภาวการณ์เจ็บป่วย และโรคที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องประสบในชีวิตการท างานของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อไป 
 ๒.  ระยะเวลาและระดับของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี โดยอนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ปีละ ๑๐ วันท าการ หรือไม่เกิน ๓๐ วันท าการ
ตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร ในกรณีลาเกินกว่าก าหนด จะต้องมีการขยายเวลาฝึกอบรม
ให้มีระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินวุฒิ นอกจากนี้ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยังได้จัดเตรียมให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับช้ันปีที่
ฝึกอบรม กล่าวคือ 
 ระดับชั้นปีที่ ๑  ควรครอบคลุมเรื่องหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทย เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยแบบ
เวชศาสตร์ครอบครัว และมอบหมายผู้ป่วยหรือครอบครัวให้ดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปีของการฝึกอบรม 
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 ระดับชั้นปีที่ ๒  ก าหนดให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีความสามารถในการก ากับดูแล 
(supervision) แพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ และเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเริ่ม
ด าเนินการวิจัยโดยเลือกหัวข้อท่ีสอดคล้องกับบริบทของเวชปฏิบัติและบริการปฐมภูมิ 
 ระดับชั้นปีที่ ๓  เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านอาวุโสเหล่านี้มีโอกาส
ฝึกฝนให้เกิดทักษะทางด้านการก ากับดูแล โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยที่บ้านผู้ป่วยในบริบทของโรงพยาบาล
ชุมชน และการจัดการบริการปฐมภูมิ 
 ๓.  การจัดการฝึกอบรม 
  ๓.๑  แนวทางการฝึกอบรม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดท าแนวทาง/คู่มือการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยในแต่ละส่วนย่อยของหลักสูตร 
(rotation) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และวิธีการประเมินไว้อย่างชัดเจน 
  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ก าหนดสัดส่วนของการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมาะสม โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านเจตคติ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองไปตลอดหลักสูตร 
  เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างพอเพียง กองตรวจโรคผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านมีเวลาฝึกปฏิบัติเวชปฏิบัติครอบครัวรวมกันตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด ซึ่งงานเวชปฏิบัติครอบครัวนี้ประกอบไปด้วย การปฏิบัติงานท่ีคลินิกเวช
ปฏิบัติครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการปฏิบัติงานในชุมชน รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. อันเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันสมทบท่ีมีผู้ป่วยใน 
  ๓.๒  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒.๑  เวชปฏิบัติครอบครัว 
    ๑)  คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 
    มีเป้าหมายให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ และเกิดทักษะในเรื่องต่อไปนี ้

 การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบ่อยอย่างเป็นองค์รวม 

 การประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาเบื้องต้น แก่ผู้ที่
เจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือได้รับอุบัติเหตุ 

 ปฏิบัติการกู้ชีพแก่ผู้ป่วย 

 การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 การบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามหลักทางการแพทย์ และ
กฎหมายโดยสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว หรือ
หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

๒)  การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะได้จัดให้แพทย์ประจ า

บ้านมีประสบการณ์ในการเยี่ยมผู้ป่วยอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีการท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการวางแผนการ
ดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดเตรียมอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการเยี่ยมบ้าน ตลอดจนยานพาหนะในการออกเยี่ยม
บ้าน มีแพทย์พี่เลี้ยงหรืออาจารย์ให้ค าปรึกษา และจัดระบบ การบันทึก การติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของแพทย์ประจ า
บ้าน 
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๓)   ผู้ป่วยใน 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้แพทย์ประจ า

บ้านมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในภายใต้บริบทของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้แพทย์
ประจ าบ้านได้มีโอกาสคิดด้วยตนเอง ในการวินิจฉัยแยกโรค ในการวางแผนสั่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรคตัดสินใจ
ในการวางแผนการรักษาด้วยตนเอง สั่งการรักษาและการวางแผนในการจ าหน่ายผู้ป่วยที่ตนเองดูแลอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของแพทย์พ่ีเลี้ยงโดยร่วมกันท างานเป็นทีม 

๔) การปฏิบัติงานในชุมชน 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะได้จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการ
สนับสนุนสุขภาพและพัฒนาชุมชน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยแพทย์ประจ าบ้าน ๑ คน เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสนับสนุนสุขภาพและพัฒนาชุมชนที่มีประชากรอย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน อย่างต่อเนื่อง 

๕)   การประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปีของแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
ราชวิทยาลัยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยราช

วิทยาลัย รวม ๓ ครั้ง 
ระดับชั้นปีที่ ๑  การดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับปัจเจกบุคคล โดย

ใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทย 
ระดับชั้นปีที่ ๒  การดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับครอบครัว/กลุ่ม

ผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อน 
ระดับชั้นปีที่ ๓  การดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับชุมชน และการ

จัดการบริการปฐมภูมิ 
   ๓.๒.๒  การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลัก 
   ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาหลัก มีความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 
   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน
หมุนเวียน (rotation) ใน ๖ สาขาหลัก ดังน้ี 
 
   ๑.  อายุรศาสตร์   ๑๒  สัปดาห์ 
   ๒.  ศัลยศาสตร์   ๘  สัปดาห์ 
   ๓.  กุมารเวชศาสตร์  ๘  สัปดาห์ 
   ๔.  สูติศาสตร์   ๘  สัปดาห์ 
   ๕.  ออร์โธปิดิกส์   ๔  สัปดาห์ 
   ๖.  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ๔  สัปดาห์ 
   แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการแนะน าถึงความเหมาะสมในการปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ 
   การปฏิบัติงานเฉพาะทางที่จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้จัดให้มีจ านวนและประเภทของผู้ป่วยที่
เหมาะสม เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยนอกของสาขานั้นๆ ในฐานะผู้รับผิดชอบเบื้องต้น และผู้ป่วยในตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้การจัดให้แพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่เพียงพอ 
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   ๓.๒.๓  การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขารอง 
   ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขารอง มีความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 
   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน
หมุนเวียน (rotation) ใน ๗  สาขารอง ดังนี ้
   ๑.  จิตเวชศาสตร์  ๘  สัปดาห์ 
   ๒.  ตจวิทยา   ๔  สัปดาห์ 
   ๓.  เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู ๔  สัปดาห์ 
   ๔.  จักษุวิทยา   ๒  สัปดาห์ 
   ๕.  โสต  ศอ  นาสิก  ๒  สัปดาห์ 
   ๖.  วิสัญญีวิทยา   ๒  สัปดาห์ 
   ๗.  รังสีวิทยา   ๒  สัปดาห์ 
   แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการแนะน าถึงความเหมาะสมในการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ 
   การปฏิบัติงานเฉพาะทางที่จัดให้แพทย์ประจ าบ้านจะได้จัดให้มีจ านวนและประเภทของผู้ป่วย
ที่เหมาะสม ควรจัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยนอกของสาขานั้นๆ ในฐานะผู้รับผิดชอบเบื้องต้นด้วย ท้ังนี้การ
จัดให้แพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่เพียงพอ 
   ๓.๒.๔  วิชาบังคับเลือก (Selective) 
   วิชาบังคับเลือกมีระยะเวลา ๔  เดือน ราชวิทยาลัยก าหนดให้เลือกสาขาที่สอดคล้องกับงานเวช
ปฏิบัติครอบครัวภายใต้ดุลพินิจของสถาบันฝึกอบรมหลัก แต่ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย ๒ 
เดือน 
   ๓.๒.๕  วิชาเลือกอิสระ (Elective) 
   วิชาเลือกอิสระมีระยะเวลา ๒ เดือน ราชวิทยาลัยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาสเลือก
ปฏิบัติงานในเรื่องที่สนใจภายใต้ดุลพินิจของสถาบันฝึกอบรมหลัก 
  ๓.๓  การเรียนรู้ในห้องเรียน 
  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะได้จัดกิจกรรมให้แพทย์ประจ าบ้านมีการ
เรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ราชวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยครึ่งวันต่อสัปดาห์ กิจกรรมวิชาการที่จัดให้มีดังต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑  การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือประชุมปรึกษาผู้ป่วย ได้แก่ 
   ๑)  การประชุมภายในภาควิชา / หน่วยงาน เช่น 
    *  Morning report 
    *  Case conference 
    *  Morbidity/Mortality conference 
    *  Journal club 
    *  Topic  discussion 
   ๒)  การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เช่น 
    *  Interdepartmental conference 
    *  Interhospital case conference 
   ๓)  การบรรยายด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เช่น 
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    *  Principles of Family Medicine 
    *  Working with families 
    *  Common problems in family practice 
   ๔)  การสอนเรื่องการวิจัยและระบาดวิทยาทางคลินิก 
   ๕)  การสอนวิทยาศาสตร์แพทย์พ้ืนฐานประยุกต์  ความรู้ทั่วไป  และภาษาอังกฤษ 
  ๓.๔  การเรียนรู้แบบอื่นๆ 
  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ยังได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และ
เกิดทักษะในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๔.๑  จรรยาบรรณทางการแพทย์ 
   ๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย การอนุญาตหรือ
ยินยอมรับการตรวจรักษา การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 
   ๒)  การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ที่บกพร่อง
ต่อหน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและข้อพิจารณาด้านจริยธรรมใน
การท างานทางการแพทย์ 
  ๓.๔.๒  Clinical Teaching Skills 
  ๓.๔.๓  Communication Skills 
  ๓.๔.๔  การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกันความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการ
รักษาพยาบาล 
  ๓.๔.๕  องค์กรเพื่อสุขภาพ การบริหารด้านการเงินในงานการรักษาพยาบาล 
  ๓.๔.๖  การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
   ๑)  ทักษะและวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช้ 
internet 
   ๒)  การประเมินการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัยและการใช้วิจารณญาณในการยอมรับผล
การศึกษาวิจัยต่างๆ 
   ๓)  การตัดสินใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ และการน ามาปฏิบัติในงานดูแลผู้ป่วย 
  ๓.๕  การฝึกฝนหัตถการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ ๑) 
  สถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่สอนและแนะน าแพทย์ประจ าบ้านให้เกิดทักษะในการท าหัตถการที่จ าเป็น โดยมี
การติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓.๖  การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์ ทางคลินิก หรือทางสังคม และฝึกปฏิบัติจริง สถาบันฝึกอบรมต้องก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีผลงานการวิจัยทาง
การแพทย์ในรูปของวิทยานิพนธ์ และบันทึกการศึกษาผู้ป่วยจากการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 
 
๑.๑๓  การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 การประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามหลักสูตรของแพทยสภาเป็นการ
ประเมินคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมว่าได้ผลตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ส าหรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือไม่ การประเมินประกอบด้วย 
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 ๑.  ระหว่างการฝึกอบรม 
 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) ค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีนโยบายมอบอ านาจ 
(empowerment) ให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมของแต่ละสถาบัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดมาตรการ
ด าเนินการประเมิน และบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินผลจะต้องกระท า
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านทราบและ
ปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งเก็บหลักฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เมื่อมีการประเมิน
สถาบันและเมื่อพิจารณาผลการสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตร และต้องปรากฏหลักฐานการประเมินอยู่ในทะเบียนประวัติของ
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนด้วย 
 ก.  วิธีการประเมิน 
 การประเมินควรครอบคลุมสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน รวมพึงพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 ตัวอย่างวิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.  การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน (direct observation) โดยใช้ observational rating scales และ 
checklists 
 ๒.  การตรวจสอบบันทึกรายงานผู้ป่วย (chart audit) 
 ๓.  การเสนอรายงานและการอภิปรายผู้ป่วย (case study) 
 ๔.  การอภิปรายและวิเคราะห์รายงานทางการแพทย์ (journal club) 
 ๕.  บันทึกประจ าตัวการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน (portfolio) 
 ๖.  การเสนอผลงานวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ (dissertation) 
 ๗.  การทดสอบในการวินิจฉัยจากจุดเด่นของผู้ป่วย (spot diagnosis) 
 ๘.  การสอบข้อเขียนแบบตอบสั้น (Short Answer Question. SAQ) 
 ๙.  การสอบข้อเขียนแบบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions, MEQ) 
 ๑๐.  การสอบ Objective structured Clinical Examination (OSCE) 
 ทั้งนี้ประเมินโดยอาจารย์ผู้ก ากับดูแล อาจารย์ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล ผู้ร่วมงานอื่นๆ และ
นักศึกษาแพทย ์
 
 ข.  การติดตามและการตัดสิน 
 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรของแพทยสภา สถาบันฝึกอบรมมีบทบาทที่ส าคัญที่สุดที่จะพิจารณาว่าแพทย์ประจ าบ้านคนใดมีสิทธิเข้า
สอบเพื่อวุฒิบัตรของแพทยสภา หัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน) จะต้องพิจารณาตัดสินปีละครั้งว่าพฤติกรรมของ
แพทย์ประจ าบ้านเป็นที่พอใจ คาบเส้น (marginal) หรือ ไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากแพทยสภาได้ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรม
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองในการเลื่อนช้ันเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ และปีที่ ๓ อยู่แล้ว 
และ สถาบันฝึกอบรมต้องแจ้งให้ราชวิทยาลัยทราบถึงผลการประเมินดังกล่าวก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ ผู้ที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝึกอบรม เป็นท่ีน่าพอใจจึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ 
 ในการประเมินผลระหว่างช้ันปีให้พิจารณาดังนี้ 
 ๑)  แพทย์ประจ าบ้านที่มีผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นที่พอใจ สถาบันฝึกอบรมมีสิทธิท่ีจะให้ปฏิบัติงานซ้ าในช้ันปีนั้น 
หรือเสนอแพทยสภาเพื่อเพิกถอนการฝึกอบรมได้แล้วแต่กรณี 
 ๒)  แพทย์ประจ าบ้านที่มีผลการปฏิบัติงาน คาบเส้น ในปีที่ ๑ หรือปีที่ ๒ จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจ จึงจะสามารถเลื่อนช้ันข้ึนปีท่ี ๒ หรือ ๓ ได้ แต่ถ้าผลงานยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
สถาบันฝึกอบรมควรจะต้องให้ปฏิบัติงานซ้ าในปีดังกล่าว 
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 ๓)  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ที่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคาบเส้น จะต้องอยู่ในดุลพินิจของอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ว่าจะอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ 
 ๔)  แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานทั้ง ๓ ปี เป็นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติเพื่อเข้าสอบช้ันสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ 
 ค.  การประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม หัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน)  จะต้องท ารายงานผลการประเมินรวบยอดของ
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
แบบฟอร์มประเมินรวบยอดของแพทย์ประจ าบ้านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอนก าหนด (ภาคผนวกที่ ๒) ไปยัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของแพทยสภา 
 
 ๒.  การสอบเพ่ือหนั งสืออนุมั ติและวุ ฒิ บั ตรแสดงความ รู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
  ๒.๑  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร (วว.)  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  จ าแนกเป็น ๒ ประเภท 
ดังนี ้
  ๑)  แพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง 
  ๒)  แพทย์ผู้ผ่านการปฏิบัติงานในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติและมีภาระ
งานตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๓ (ภาคผนวก) 
  ๒.๒  ผู้มีสิทธิ์รับการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติ (อว.)  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติ 
  ผู้ที่ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  ๑)  เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากสถาบันในต่างประเทศที่ราช
วิทยาลัยฯ รับรอง  โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 
  ๒)  เป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเวชปฏิบัติครอบครัวอย่างน้อย ๕ ปี ในสถานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ และสังคมศาสตร์ในลักษณะผ สมผสาน การ
ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การเจ็บป่วย  และการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมแก่
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน โดยสถานบริการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ด้วย 
  ๒.๓  แพทยสภาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร  โดยมีการสอบอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง แต่ไม่ เกิน ๒ ครั้ง และให้การสอบทั้ งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี   ในกรณีที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ต้องการให้มีการสอบครั้งที่ ๒ จากที่ก าหนดให้เสนอขออนุมัติจากแพทยสภาเป็น
คราวๆ ไป คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเป็นผู้ด าเนินการในการสอบผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการประเมินผลตามขั้นตอน  
ดังนี ้
   ๒.๓.๑  การประเมินรายงานวิจัย  รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน และรายงานการศึกษาผู้ป่วย 
   ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมินรายงานวิชาการ ๓ ประเภท  ได้แก ่
   -  รายงานวิจัย ๑ เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ ๓) 
   -  รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ  (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่  ๔) 
   -  และรายงานการศึกษาผู้ป่วยจากการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ๒ ราย (รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวกที่  ๕) 
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   ซึ่งผู้เข้าสอบวุฒิบัตรเป็นผู้เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อพิจารณาโดยผ่าน
การรับรองของหัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน)  ของแต่ละสถาบันฝึกอบรมแล้ว ในการพิจารณารายงานดังกล่าว
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการพิจารณา 
   ๒.๓.๒  การสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective  Structured  Clinical  Examination (OSCE) 
   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบจะจัดสอบ OSCE เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อประเมินเจต
คติ และทักษะทางคลินิกในด้านต่างๆ  เช่น  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  หัตถการ  การติดต่อสื่อสาร  และการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย  ฯลฯ 
   ๒.๓.๓  การสอบข้อเขียน 
   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  จะจัดสอบข้อเขียนเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  ดังนี้ 
   ๑)  ข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกค าตอบ  (Multiple  Choice  Questions  :  MCQ) 
   ๒)  ข้อสอบแบบอัตนัย  (Modified  Essay  Question  :  MEQ) 
   ๒.๓.๔  การสอบสัมภาษณ์ 
 
  ๓.  เกณฑ์ผ่านเพ่ือรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อวุฒิบัตร  จะต้องสอบผ่านรายงานตามข้อ ๒.๒  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
การสอบภาคปฏิบัติตามข้อ ๒.๓ การสอบข้อเขียนตามข้อ ๒.๔ และการสอบสัมภาษณต์ามข้อ ๒.๕  โดยการตัดสินข้ันสุดท้าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ดังตารางประกอบ 
 

การประเมิน คะแนน เกณฑ์การผ่าน (ร้อยละ) 
การประเมิน 
รายงานวิจัย  ๑  เรื่อง ๑๐๐ ๖๐ 
รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน ๑๐๐ ๖๐ 
รายงานการศึกษาผู้ป่วยจากการดูแลที่บ้าน 
อย่างต่อเนื่อง ๒ ราย 

๑๐๐ ๖๐ 

การสอบภาคปฏิบัต ิ
OSCE  ๑๔  ข้อ ๓๕๐ ๖๐ 
การสอบข้อเขียน 
MCQ  ๒๐๐ ข้อ ๒๐๐ ๖๐ 
MEQ  ๕  ข้อ ๑๕๐ ๖๐ 
 
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐  (๖๐๐ คะแนน)  ของคะแนนรวมทั้งหมด  (๑,๐๐๐  คะแนน) 
 
๑.๑๔  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 สถาบันอบรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดการฝึกอบรมต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ  กลไก  และ
เกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด  รวมทั้งผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันอบรมและสถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
  สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 
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  สถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวตามข้อก าหนดอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
๑.๑๕  การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ราชวิทยาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
รวมทั้งแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับรองเป็นระยะๆ  หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี  และแจ้งผลการทบทวน / 
พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
 
 
 

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย 
 
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย  (Principles of Family Medicine in Thailand) 
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวใน
ประเทศไทยไว้ ๓ ประการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  ดังนี ้
 

 หลักการที่  ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์  ผู้ป่วย  และครอบครัวผู้ป่วย 
   (Doctor-patient-family  relationship) 
  

หลักการที่  ๒   การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพส าหรับทุกกลุ่มอายุ 
   (High quality primary care provider for all age groups) 

๒.๑  First  contact  care 
๒.๒  Continuity  of  care 
๒.๓  Comprehensive  care 
๒.๔  Coordinating  care 

 
 หลักการที่  ๓ งานเวชปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานชุมชนและประชากร 
   (Community  and  population-based  practice) 
   ๓.๑  Health  problems  and  needs  in  community 
   ๓.๒  People  participation 
   ๓.๓  Resource  person  of  a  defined  population 
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สมรรถนะหลัก  ๖  ด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย 
(Core  Competencies  of  Thai  Family  Physician) 

 
  การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ได้หลักสูตรที่มีความชัดเจน สถาบันฝึ กอบรมหลักและ
ผู้เรียนสามารถยึดเป็นแนวทางในระหว่างการฝึกอบรม โดยคาดว่าหากผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จะมี
สมรรถนะใน ๖ ด้านตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้เพื่อให้ได้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่พึงประสงค์ เป็นก าลังส าคัญใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป 
  สมรรถนะหลัก ๖ ด้านของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย  มีดังน้ี 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการดูแลแบบองค์รวม   

(Person-centered  and  holistic  care) 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving skills) 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเนื้อหาฝึกอบรมทั้งหมด 

เนื้อหาและวัตถปุระสงค์ 
๑. Being  a  Family  Physician 
๒. The  family  practice  consultation 
๓. Personal  and  professional  responsibilities 

๓.๑   Clinical  governance 
๓.๒   Patient  safety 
๓.๓  Clinical  ethics  and  values-based  practice 
๓.๔   Promoting  equality  and  valuing  diversity 
๓.๕   Evidence-based  practice 
๓.๖   Research  and  academic  activity 
๓.๗   Teaching.  Mentoring  and  clinical  supervision 

๔. Primary  care  and  practice  management 
๔.๑   Leadership 
๔.๒   Quality  management 
๔.๓   Information  management  and  technology 
๔.๔   Financial  management  and  health  prevention 

๕.  Health  promotion  and  disease  prevention 
๖. Human  behavior  and  mental  health 
๗. Nutrition 
๘. Care  of  couple 
๙. Care  of  children  and  adolescent  health 
๑๐.  Care  of  elderly 
๑๑.  Gender-specific  health  issues 

๑๑.๑ Women’s  health 
๑๑.๒ Men’s  health 

๑๒.  Sexual  health 
๑๓.  Palliative  care 
๑๔.  Complementary  and  Alternative  Medicine  (CAM) 
๑๕.  Care  of  specific  populations 
๑๖.  Disaster  medicine 
๑๗.  Medical  laws  and  ethics 
๑๘. International  health 
๑๙. Home  care 
๒๐. Clinical  management 

๒๐.๑ Cardiovascular  problems 
๒๐.๒ Digestive  problems 
๒๐.๓ Drug  and  alcohol  problems 
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๒๐.๔ ENT  and  facial  problems 
๒๐.๕  Eye  problems 
๒๐.๖ Endocrine  problem 
๒๐.๗  Neurological  problems 
๒๐.๘ Respiratory  problems 
๒๐.๙ Rheumatology  and  musculoskeletal  problems 
๒๐.๑๐ Skin  problems 
๒๐.๑๑ Hematologic  problems 
 

๑. การเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  (Being  a  family  Physician) 
ในการที่จะบอกว่าแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่างจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาอื่นอย่างไร  มีความจ าเป็นที่จะต้อง

บอกสถานะหลัก  (core  competency)  ซึ่งหมายถึง  บุคลิกลักษณะความรู้  ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยรวม  โดยอ้างอิงจากสมรรถนะหลักของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งก าหนดโดยราชวิทยาลัย
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของสหราชอาณาจักร  สมรรถนะหลักดังกล่าวนี้ถูกก าหนดโดยใช้นิยามของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ของ  Wonca  Europe  และจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปขององค์กรครูแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไปแห่งสหภาพยุโรป 
 สมรรถนะหลักนี้ได้ปรับให้เข้ากับบริบทของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย  โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
จะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๕.๑ ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการหลากหลาย 

๒.๑.๑ รู้ระบาดวิทยาของโรคที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ 
๒.๑.๒ เลือกแนวทางที่จะท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ 
๒.๑.๓ จัดการะดับองค์กรเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยด้วยภาวะหรือโรคเรื้อรัง 
๒.๑.๔ รู้เกี่ยวกับภาวะหรือโรคที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิตลอดจนแนวทางการรักษา 

๕.๒ ให้การดูแลได้ทุกสภาวะการเจ็บป่วย 
๑.๒.๑ จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคในบริการปฐมภมู ิ
๑.๒.๒ ดูแลผูป้่วยท่ีมาด้วยปัญหาทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  ดูแลระบบการ    

    ประคับประคอง และดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
๑.๒.๓ ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  และส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉยั 

ในบริการปฐมภูม ิ
๑.๒.๔ ให้การรักษาท้ังโดยการให้ยาและไม่ให้ยา 
๑.๒.๕ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาของผู้ป่วย 

๕.๓ ประสานการดูแลกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย 
๑.๓.๑ เลือกส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้อย่างเหมาะสม 
๑.๓.๒ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรสหสาขา 
๑.๓.๓ ดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรสหสาขาได้ 

 
๕.๔ ให้การดูและสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๔.๑ รู้โครงสร้างของระบบบริการปฐมภูมิ  ตลอดจนขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของ 
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    บริการปฐมภูมิในระบบสุขภาพของประเทศ 
๑.๔.๒ เข้าในกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  และหน่วยอื่น 
๑.๔.๓ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วย 

    บริการทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 
๕.๕ ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้โดยค านึงถึงแนวทางปฏิบัติและข้อจ ากัดตามสิทธิการ 

รักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
๑.๕.๑ เลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 

๑.๕.๒ จัดการมีระบบการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย  และการตรวจสอบคุณภาพการบริการที่
สอดคล้องกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 

๕.๖ การวางตนเป็นกระบอกเสียงของผู้ป่วย 
๑.๖.๑ เป็นผู้น า  ต่อรอง  หรือประนีประนอม  เพื่อธ ารงไว้ซึ่งสิทธิของผู้ป่วย 

 
๒.  การดูแลโดยยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์กรรวม  (Person-centered  and    

holistic  care) 
๒.๑ น าแนวทางการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางไปใช้ในเวชปฏิบัติ 

๒.๑.๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลโดยยึดป่วยเป็นศูนย์กลางมีทักษะในการน าไปใช้จริง 
๒.๑.๒ ค้นหาท้ังโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
๒.๑.๓ รู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและความคาดหวังในการด าเนินชีวิตของตุละบุคคล 
๒.๑.๔ เข้าใจ  และจัดการกับทัศนคติ  การให้คุณค่า  และความเช่ือของบุคคล  ครอบครัว  สังคม  

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
๕.๒ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและแพทย์  และยอมรับในตัวตนของผู้ป่วย 

๒.๒.๑ สื่อสารกับผู้ป่วยโดยสะท้อนให้เห็นตัวตนและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย 
๒.๒.๒ ดูแลโดยเคารพตัวตนของผู้ป่วย 
๒.๒.๓ ตระหนักถึ งความรู้ สึ กและความสัมพันธ์ที่ ผู้ ป่ วยมี ต่ อแพทย์   และแพทย์มี ต่ อ    

    ผู้ป่วย 
๕.๓ สื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

๒.๓.๑ ค้นหาความคดิ  ความกังวล  และความคาดหวังของผู้ป่วย  บูรณาการไปกับ 
          มุมมองการดูแลโดยแพทย์  เพื่อท าให้เกิดความเห็นร่วมกันเพื่อน าไปสู่การก าหนด   แผนการ

รักษา 
๒.๓.๒ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างแพทย์การและผู้ป่วย 
๒.๓.๓ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความสมดุลของความรู้สึกต่อกันและระยะห่างที่

เหมาะสมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 
๕.๔ ให้การดูและอย่างต่อเองและเป็นไปตามที่ต้องการของผู้ป่วย  มีการติดต่อและประสาน 

เมื่อได้ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่อ่ืน 
๒.๔.๑ ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่าง  เช่น  ความต่อเนื่องที่เกี่ยวกับบุคคล  ความ  ต่อเนื่อง

ของข้อมูลในการมารับบริการและละครั้งของผู้ป่วย 
๒.๔.๒ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและปรับตัวต่อปัญหาที่ส่งผลกับการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
๒.๔.๓ บันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนติดตามดูแลในระยะ 

ยาวแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ดูแล 
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๕.๕ ดูแลแบบองค์รวม  โดยปรับตามบริบทของวัฒนธรรม 
๒.๕.๑ รู้จักบริบทของวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้ป่วยท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพ 
๒.๕.๒ เข้าใจ  ยอมรับ  และปรับตัวกับประสบการณ์  ความเช่ือ  การให้คุณค่า  และ ความ

คาดหวังของผู้ป่วย  ครอบครัว  และชุมชนต่อบริการทางการแพทย์ 
๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ เชื่อมโยงกระบวนการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษากับข้อมูลความชุกและอุบัติการณ์ 

ของผู้ป่วยในชุมชน  
๓.๑.๑ รู้ข้อมูลความชุกและอุบัติการณ์ของโรคและความเจ็บป่วยท่ีพบบ่อย 
๓.๑.๒ รู้ข้อมูลประชากรของชุมชน 
๓.๑.๓ มีทักษะในการใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา 

๓.๒ รวบรวมและแปลผลการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจเพิ่มเติม   
น าไปสู่การวางแผนการักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
๓.๒.๑ ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  และส่งเพิ่มเติมส าหรับผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาต่างๆได้ 
๓.๒.๒ รู้บริบทของครอบครัว  สังคม  และอาชีพ  ที่มีผลต่อการเจ็บป่วย 
๓.๒.๓ รู้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งตรวจเพิ่มเติมและทางเลือกในการรักษา 
๓.๒.๔ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนรวมในการวางแผนการรักษา 

๓.๓ การน าแนวทางการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้ 
๓.๓.๑ มีทักษะและทัศนคติที่ดี  มีความอยากรู้อยากเห็น  ขยัน  และเอาใจใส่ในงาน 
๓.๓.๒ ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน  เลือกส่งตรวจเพิ่มเติม  และ   ให้การ

รักษาในเวลาที่เหมาะสม 
๓.๔ มีบทบาทในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อจ าเป็น 

๓.๔.๑ มีทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
๓.๔.๒ สามารถท าหัตถการฉุกเฉินได้ในบริการปฐมภูมิ 

๓.๕ ดูแลผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์ในระยะอาการไม่ชัดเจน  หรือยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ 
๓.๕.๑ สังเกตอาการ  แนะน าผู้ป่วย  ส่งตรวจเพิ่มเติม  และเริ่มการรักษาได้อย่างเหมาะสม 

๓.๖ ส่งตรวจเพิ่มเติม  และให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
๓.๖.๑ ส่งตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย 
๓.๖.๒ เข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความคุ้มค่า  และความคุ้มทน 

๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ จัดการดูแลปัญหาความผิดปกติ  ท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย 

๔.๑.๑ เข้าใจหลักการของการเกิดโรคร่วม  (Co-morbidity) 
๔.๑.๒ มีทักษะในการระบุปญัหา  วิเคราะห์ปัญหา  ต่อรอง  ยอมรับ  และจัดล าดับ 

ความส าคัญของปัญหา 
๔.๑.๓ มีทักษะในการใช้เวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์ 
๔.๑.๔ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้การแพทย์เชิงประจักษ์และมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล 

๔.๒ ใช้กลยุทธ์ของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เหมาะสม 
๔.๒.๑ เข้าใจหลักการของค าว่าสุขภาพ 
๔.๒.๒ ผนวกเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเข้าไว้ในการท าเวชปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
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๔.๒.๓ เลื อก ใช้ รู ป แบบ การส่ ง เส ริม สุ ขภ าพและป้ อ งกั น โรคที่ เหม าะสมกับ บริบ ท 
บริการปฐมภูมิ 

๔.๒.๔ เข้าใสบทบาทการมีส่วนร่วมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

๔.๒.๕ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นความขัดแย้งระหว่างความ 
ต้องการของตัวบุคคลและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 

๔.๓ จัดการและประสานงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  รวมไปถึงการป้องกัน  การรักษาโรค   
และการฟื้นฟูสมรรถนะ 
๔.๓.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจ็บป่วยท่ีซับซ้อนในบริบทของบริการปฐมภูม ิ
๔.๓.๒ เข้าใจความหลากหลายและวิธีการดูแลความเจ็บป่วยในบริการปฐมภูมิ 
๔.๓.๓ ดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
๔.๓.๔ ประสานการดูแลกับทีมสหสาขา 

๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

๕.๑.๑ สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ตรวจพบและทางเลือกในการรักษาให้กับสมาชิกในครอบครัว
อย่างสม่ าเสมอและชัดเจน 

๕.๑.๒ ค้นหา  รับรู้  และเข้าใจ  ปัญหาความกังวลของสมาชิกในครอบครัว 
๕.๑.๓ ช้ีให้เห็นถึงการท าหน้าท่ีของครอบครัวที่เปลี่ยนไป  ให้การดูแล  และส่งต่อ 

ครอบครัวเพื่อรับการรักษาหากมีความจ าเป็น 
๕.๒ ประเมินความรู้สึกและให้การสนับสนุน 

๕.๒.๑ ประเมินการท าหน้าที่ของครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเจ็บป่วย  ของสมาชิก
ในครอบครัว 

๕.๒.๒ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  ความกังวล  และ 
ความรู้สึกของครอบครัว 

๕.๓ ประเมินครอบครัวอย่างเป็นระบบ  และวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 
๕.๓.๑ ประเมินการท าหน้าท่ีของครอบครัวอย่างเป็นระบบ 
๕.๓.๒ สนับสนุนสมาชิกในครอบครัวโดยไม่มีการเลือกข้าง 
๕.๓.๓ ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมองเห็นความยากล าบากและความจ าเป็นที่ต้อง 

ร่วมกันแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 
๕.๓.๔ ร่วมค้นหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับสมาชิกในครอบครัว  ให้ได้ทางเลือกหลายทางเกิด

ความเห็นร่วมที่ทุกคนยอมทรับ 
๖.  การดูแลมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ การช่วยให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลระหว่างความต้องการด้านสุขภาพของตัวบุคคลและของ
ชุมชน 
๖.๑.๑ เข้าใจความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนโดยใช้ข้อมูลลักษณะประชากร  และระบาด

วิทยา 
๖.๑.๒ เข้าใจความส าคัญระหว่างสุขภาพและสังคม 
๖.๑.๓ เข้าใจผลกระทบของความยากจน  เชื้อชาติ  และการระบาดของโรคท้องถิ่น  ต่อสุขภาพ

ของคนในชุมชน 
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๖.๑.๔ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับบริการสุขภาพ 
๖.๑.๕ เข้าใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ  และข้อจ ากัด 
๖.๑.๖ เข้าใจบทบาทของบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีมีต่อนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น 
๖.๑.๗ เข้าใจและรู้ถึงความส าคัญของการมีข้อมูลระดับหน่วยบริการและข้อมูลของ 

ชุมชน  เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพของหน่วยบริการ 
๖.๑.๘ เข้าใจระบบและช่องทางการให้บริการและให้บริการสุขภาพ  ท้ังในส่วยท่ี 

เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและแพทย์  เช่น  ขั้นตอนการส่งต่อ  การร่วมจ่าย  การลา  หยุดงาน  
และประเด็นทางกฎหมาย 

๖.๑.๙ การช่วยให้เกิดความสอดคล้องของความต้องการด้านสุขภาพของตัวบุคคล  และของ
ชุมชน 

๖.๑.๑๐ เข้าใจบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อการเป็นคณะกรรมการ  สุขภาพระดับ
พื้นที ่

 
๒.   การศึกษาดูและเวชปฏิบัติครอบครัว  The family  practice  consultation 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑.  ให้การปรึกษาดูแลในแต่ละสถานการณ์ได้  ดังต่อไปนี้ 
กรณีให้การปรึกษาดูแลแก่ผู้ป่วย: 

๑.๑ ตระหนักว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความเป็นปัจเจกบุคคล  มีความแตกต่างท้ังในแง่พฤติกรรม   
ทัศนคติ  ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างด้านอายุ  เพศ  เชื้อชาติ  พ้ืนฐาน  ทางสังคม 

๑.๒ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 
๑.๓ เข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ 
๑.๔ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ควรมีต่อผู้ป่วย 
๑.๕ ท าให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาความเจ็บป่วยและแนวทางการดูแลรักษา  เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดพลังใจในการ

ดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป 
๑.๖ ให้การดูและรักษาโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้รับการ

ยอมรับ  และสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย  ครอบครัว ชุมชน   
๑.๗ สง่เสริมสุขภาพโดยค านึงถึงบริบทของผู้ป่วย 
๑.๘ จัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการด้านสุขภาพส่วนบุคคล  ข้อมูลเวชปฏิบัติเชิง

ประจักษ์  และระบบบริการสาธารณสุขได้ 
 กรณีให้การปรึกษาดูแลแก่ครอบครัว  ญาติ  เพื่อน  หรือผู้ดูแลผู้ป่วย: 

๑.๙ ตระหนักว่าการเจ็บป่วย  อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างของผู้ป่วย 
๑.๑๐ รักษาความลับของผู้ป่วย 
๑.๑๑ สนับสนุนให้ครอบครัว  ญาติ  เพื่อน  หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเข้ามามีสวนร่วมในการดูแล 

 กรณีให้การปรึกษาดูแลแก่ผู้ร่วมงาน 
๑.๑๒ ท างานร่วมกับทีมสหสาขาในทุกระดับบริการสุขภาพได้ดี 
๑.๑๓ ท างานร่วมกับบุคคลองค์กรอื่นได้  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.  แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในกระบวนการของการปรึกษาดูแล 
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 การที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าใจถึงขั้นตอนการปรึกษาดูแล  ช่วยสะท้อนให้ทราบถึงจุดเด่น  และจุดด้อยใน
การปรึกษาดูแลของตนเอง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีทักษะ
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้การปรึกษาดูแลแบบองค์กรรวมกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
๒.๒ บริหารเวลาในการปรึกษาดูแลได้อย่างเหมาะสม 
๒.๓ ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารที่ดี 
๒.๔ มีทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
๒.๕ ใช้ทักษะการสื่อสารในการให้การปรึกษาดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย 
๒.๖ วินิจฉัย  และวินิจฉัยแยกโรคร้าย 
๒.๗ ให้การดูแลอาการเจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสม 
๒.๘ ใช้ประโยชน์จากการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๙ ใช้เวลาและแหล่งสนับสนุนต่างๆ  เพื่อการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  แสดงให้เห็นว่าการให้การปรึกษาดูแลที่ดี ต้องอาศัยเจตนคติของความเป็นวิชาชีพ 
๓.๑ ตระหนักถึงจริยธรรมทางด้านการแพทย์  เช่น  การรักษาความลับผู้ป่วย  การแสดง  ความ

ยินยอมรับการรักษา  การแจ้งข่าวร้าย 
๓.๒ ให้ข้อมลกับผู้ป่วยอย่างซื่อตรง  และไม่มีอคติ 
๓.๓ ให้เกียรติผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
๓.๔ ท างานเป็นทีมได้ดี  รวมทั้งการให้ก าลังใจ  และส่งเสริมช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 
๓.๕ ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  ท้ังในแง่ของเวลา  และข้อมูลส่งต่อ 
๓.๖ รักษาเวลาในการให้การปรึกษาดูแลได้อย่างเหมาะสม 
๓.๗ ประเมินและปรับปรุงเทคนิคการให้การปรึกษาดูแลของตนเอง 
๓.๘ จัดการกับอารมณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นทั้งของตัวเองและผู้ป่วยให้ระหว่างการให้การปรึกษาดูแลได้

อย่างเหมาะสม 
๓.๙ ตระหนักว่าอารมณ์  วิถีชีวิต  และสุขภาพที่ไม่ดีของแพทย์  ส่งผลต่อความสามารถในการให้การ

ปรึกษาดูแล 
 
๓.   หน้ าที่ รับ ผิดชอบ ต่อวิช าชีพของแพทย์ เวชศาสต ร์ครอบค รั ว   Personal  and  professional  

responsibilities 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๓.๑ ธรรมาภิบาลทางคลินิก  (Clinical governance) 
๓.๒ ความปลอดภัยของผู้ป่วย  (Patient  safety) 
๓.๓ จริยธรรมทางคลินิกและการปฏิบัติทีค านึงถึงค่านิยม  (Clinical  ethics  and  values-based 

practice) 
๓.๔ การสร้างความเสมอภาคและการให้คุณค่าแก่ความแตกต่าง  (Promoting  equality  and  

valuing) 
๓.๕ เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์  (Evidence-based  practice) 
๓.๖ การวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ  (Research  and  academic  activity) 
๓.๗ การสอน  การเป็นพี่ เลี้ยงและการเป็นที่ปรึกษาทางคลินิก  (Teaching,mentoring  and  

clinical  supervision) 
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 ๓.๑  ธรรมาภิบาลทางคลินิก  (Clinical  governance) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๓.๑ แสดงให้เห็นธรรมาภิบาลทางคลินิก  อันได้แก่ 

๑.๑.๑ การพัฒนาคุณภาพ  รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน 
๑.๑.๒ ความเป็นผู้น า 
๑.๑.๓ การน าเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการ 
๑.๑.๔ การเผยแพร่แนวคิด  การท างานและวัตกรรมในเวชปฏิบัติ 
๑.๑.๕ การลดความเสี่ยงทางคลินิก 
๑.๑.๖ การตรวจสอบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
๑.๑.๗ การศึกษาเรียนรู้จากข้อร้องเรียน 
๑.๑.๘ การพัฒนาความเป็นวิชาชิพแพทย์ 
๑.๑.๙ การเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลทางคลินิกกับการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ 
๓.๓ พัฒนาและปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ  (clinical  practice  guidelines)  ทราบวิธีการสร้าง

และพัฒนา  การประเมินคุณภาพ  รวมถึงข้อดีข้อด้อยของ  การประเมิน 
๓.๔ อธิบายเจตจ านงและภาระความรับผิดชอบของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
๓.๕ มีคุณสมบัติและสมรรถนะของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

๒. การดูแลยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑ อธิบายแนวคิดของการดูแลแบบองค์รวมและผลกระทบต่อแพทย์และผู้ป่วย 
๒.๒ ประเมินความคิด  ความรู้  ปลกระทบของความเจ็บป่วยต่อการด ารงชีวิต  และความ 

คาดหวังของผู้ป่วย 
๒.๓ ดูแลผู้ป่วยโดยค านึงถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคล  ด้วยวิธีการดูแลที่แตกต่างเฉพาะบุคคล 

๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ ตรวจสอบคุณภาพการท างานในเวชปฏิบัติ 
๓.๒ สะท้อง  (feedback)  การท างานของเพื่อนร่วมงาน 
๓.๓ พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลของการท างานในเวชปฏิบัติ 
๓.๔ ค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการท างานในเวชปฏิบัติ 
๓.๕ ตรวจสอบและประเมิ น เอกสารที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการดู แลผู้ ป่ วย   เช่น   ใบสั่ งย า   

ใบส่งต่อ 
๓.๖ อธิบายความแตกต่างหลากหลายของเวชปฏิบัติ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๓.๗ น าข้อมูลใหม่ๆ  ทางคลินิกมาพัฒนางาน 
๓.๘ ท ากระบวนการ  PDSA  (plan-do study-act) 

๔.  การดูแลครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ แสดงให้เห็นถึงการใช้เวชปฏิบัตเิชิงประจักษ์ในการดูแลการเจ็บป่วยให้ครอบคลุม 

ทุกด้าน 
๕.  การดูแลโดยมุ้งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
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๕.๑ ให้ความส าคัญในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวโดยมีการพัฒนาและการน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ครอบครัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

๕.๒ ดูแลโดยค านึงถึงผลกระทบของผู้ป่วยท่ีมีต่อครอบครัว  และความเจ็บป่วยของครอบครัว 
๖. การดูแลมุ้งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ แ ส ด ให้ เห็ น ว่ ามี ก า รน าค ว าม รู้ ที่ ได้ จ าก ก า รศึ ก ษ าม า ใ ช้ ใน ก า รดู แ ล ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ 
ดูแลในชุมชน 

๖.๒ วิเคราะห์ผลการจัดระบบบริการสุขภาพท่ีไม่เท่าเทียม  และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีได้รับ
ผลจากความที่ไม่เท่าเทียมกัน 

๖.๓ ความส าคัญของการท าเวชปฏิบัติที่อาศัยข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  และน าไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 ๓.๒  ความปลอดภัยนของผู้ป่วย  (Patient  Safety) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๑.๑ มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 
๑.๒ ให้บริการโดยตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
๑.๓ มีส่วนร่วมในองค์กรแพทย์และการประชุมติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ  เรื่อง 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
๑.๔ รู้  เข้าใจ  และสามารถน าเครื่องมือบริหารความเสี่ยง  เช่น  Thai  HA  Trigger  tool  ไป

ใช้ได้ 
๑.๕ อธิบายองค์ประกอบและโครงสร้างที่ส าคัญของระบบการจัดการความเสี่ยง  และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย  เช่น  การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดเผยและเน้นความยุติธรรม  นโยบาย
องค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ เกิดความเสียหาย  นโยบายที่ก าหนดให้
บุคลากรมีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์  มีกลไกการสืบหาสาเหตุ  มีการลดการ
สูญเสียหลังจากเหตุการณ์  โดยให้การช่วยเหลือท้ังผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ี 

๑.๖  ใช้แบบรายงานความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
๑.๗  น าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ในเวชปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้  โดยผสมผสานในระบบการท างาน

เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า  พร้อมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน 
       ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 

๒.๑ มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย  ญาติ   หรือผู้ประสบความเสียหายได้อย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา  พร้อมรับฟังได้ลึกซึ้ง 

๒.๒ สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างรวดเร็วเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  และเป็นจริง  และท าด้วยความเห็นอกเห็นใจ 

๒.๓ น าความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  ไปประยุกต์ใช้มากขึ้นในเวชปฏิบัติ 
       ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาโดยเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑ สร้างและประเมินกลไกและระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มีอยู่ในระบบ
บริการปฐมภูมิ 

๓.๒  ค้นหาความเสี่ยงและรายงานอุบัติการณ์  ในเวชปฏิบัติ  โดยสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง  รวมถึงบอกจุดดีและจุดอ่อนของเครื่องมือท่ีใช้ค้นหาความเสี่ยง 
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๓.๓  วิเคราะห์สาเหตุราก  (Root  cause  analysis)   
๓.๔  รู้ข้อจ ากัดของตนเองและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

       ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกมิติและทุกด้านของการดูแลรักษา 
๔.๒  อธิบายถึงโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยทุกระยะ  ทุกขั้นตอน  ของการด าเนินโรคและการ

รักษา  สะท้อนข้อมูลความเสี่ยงนั้นให้ทีมงานทุกระดับได้รับทราบ  เพื่อช่วยลดโอกาส  เกิด
ความเสี่ยง 

       ๕.  การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ท าให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งในสถานบริการทางการแพทย์และที่บ้าน 

        ๖.  การดูแลโดยมุ้งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach)         
๖.๑ มีความรู้  และทักษะที่จะน าระบบการจัดการความเสี่ยงไปใช้ในชุมชน 
๖.๒ อธิบายความคิด  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภาษา  ซึ่งอาจส่งผลท าให้เกิดความ

ผิดพลาดทางการแพทย์  รวมทั้งมีบทบาทในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น 
๖.๓ น าความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงไปใช้ในชุมชนได้ 

 
 ๓.๓  จริยธรรมทางคลินิกและการปฏิบั ติที่ค านึงถึงค่านิยม  (Clinical  Ethics  and  Values-Based  
Practice) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๑.๑ บูรณาการความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของผู้ป่วยประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์  และ 

ประสบการณ์ทางคลินิก  เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด 
๑.๒ วิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุข  และประยุกต์ใช้ 

อย่างเหมาะสม 
๑.๓ ประเมินความต้องการ  ค่านิยมของผู้ดูแลผู้ป่วย  และผลกระทบต่อแนวทาง  การดูแล 

รักษาผู้ป่วย 
๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลแบบองค์กรรวม  (Person-centered  and   

holistic  care) 
๒.๑ ตระหนึกถึงค่านิยมต่างๆ  ท่ีมีอิทธิพลถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  หรือการตัดสินใจ 
    รักษาของผู้ป่วย 
๒.๒ วางแผนการรักษาโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และบริบทที่จ าเพาะของผู้ป่วย 
๒.๓ การป ระยุ กต์ แน วป ฏิ บั ติ ด้ าน จ ริ ย ธรรม เพื่ อ ขอความยิ น ยอม ใน การรั กษ า   แล ะ 

การรักษาความลับของผู้ป่วย  ในบริบทเฉพาะของบริการปฐมภูมิ 
๒.๔ ประเมินค่านิยมของผู้ป่วยท่ีมีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๒.๕ ให้ความส าคัญของค่านิยมของผู้ป่วยต่อการใช้บริการทางการแพทย์และการสร้าง 
 ความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ป่วยและครอบครัว 
๒.๖ ใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจเลิกแนวทางการดูแลที่เหมาะสม 
 ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
๒.๗ ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของตัวผู้ป่วยและผลประโยชน์  ของผู้ให้ 
 การดูแลรักษา 
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๒.๘ เข้าใจในความซับซ้อนของค่านิยมทีม่ีผลต่อทัศนคติต่อการเจ็บป่วยและการดูแลรักษา 
๒.๙ ประสานงานกับแหล่งความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อ 
 ความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย 
๒.๑๐ ให้บริการโดยถือว่าการเคารพสิทธิของผู้ป่วยเป็นส่วนส าคัญของการดูแล  แบบเป็นองค์รวม 

 ๓.  ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ วางแผนและแก้ไขปัญหาผลกระทบของค่านิยมที่แตกต่างต่อการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ  ของ

ผู้ป่วย  ครอบครัว  และผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
๓.๒ สร้างครอบแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลทางคุณธรรมเพื่ออธิบายและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ

ค่านิยม 
๓.๓ ให้ค าปรึกษาเพื่อให้เกิดสมดุลของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ ยอมรับมุมมองของผู้ป่วยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในระหว่างการ  ด าเนินไปของโรค

เรื้อรัง 
๔.๒ ตระหนักว่าการด าเนินโรคหรือภาวะแทรกซ้อนมผีลต่อการให้การดูแลผู้ป่วยตราบจนวาระสุดท้าย

ของชีวิต 
๔.๓ ยอมรับถึงค่านิยมเกี่ยวกับการด าเนินโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการตัดสินใจ 
๔.๔ ประเมิน  และสร้างแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นระหว่าง

ผู้ดูแลรักษาและผู้ป่วย 
 ๕.  การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach)  

๕.๑ ให้ความส าคัญกับค่านิยมของครอบครัวที่มีผลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๕.๒ ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีอิทธิพลจากความแตกต่าง  ด้านค่านิยมต่อ

การดูแลรักษาผู้ป่วย   
๕.๓ ประเมินความขัดแย้งทางจริยธรรมที่เป็นปัญหาในการดูแลครอบครัว 

 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑ ให้การกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

ตระหนักถึงข้อจ ากัดในการใช้ทรัพยากรสาธารณะ  และมีการจัดสรรอย่างรอบครบเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนโยรวม 

๖.๒ ประเมินความแตกต่างของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

๖.๓ ตัดสินใจอย่างสมดุลและเป็นธรรมระหว่างความจ าเป็นของผู้ป่วยกับความจ าเป็นของสังคม
โดยรวม 

 
 ๓.๔  การสร้างความเสมอภาคและการให้คุณค่าแก่ความแตกต่าง  (Promotion  Equality  and  
Valuing  Diversity) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติต่อเพื่อร่วมงาน  ผู้ป่วย  ญาติ  และบุคคลอื่นๆ  ด้วยความเคารพและเท่าเทียมกัน 
๒. ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเคารพในความแตกต่างและไม่มีการกีดกันคนกลุ่มใดออกไป 

เพราะความแตกต่างนั้น 
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๓.  ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  โดยถือว่ามนุษย์สามารถตัดสินใจได้โดย 
ล าพังและต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 

๔.  ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักพิทักษ์สิทธิของตนเอง 
๕. ยอมรับความคิด  ความเช่ือ  ความสนใจของแต่ละบุคคล 

 
 ๓.๕  เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์  (Evidence-Based  Practice) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. ให้ความส าคัญในการติดตามหลักฐานใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นส าหรับการท า  evidence-based   
medicine  อย่างสม่ าเสมอ  

๒. แสดงพฤติกรรมติดตามหลักฐานใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นส าหรับการท า  evidence-based   
medicine  อย่างสม่ าเสมอ  

๓. ประเมินพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติให้เหมาะสมกับหลักฐานใหม่ท่ีดีที่สุด 
อย่างสม่ าเสมอ 

๔. บอกแหล่งท่ีจะสามารถได้มาซึ่งหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ดี 
๕. อธิบายความหมายในรายงานผลการศึกษาวิจัยได้ 
๖. แยกแยะและประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อ่อนและที่หนักแน่นได้ 
๗. ให้ค าอธิบายท่ีดีได้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเบี่ยงเบนอย่างไรได้บ้าง 
๘. วิเคราะห์และประเมินการประยุกต์ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามบริบทท่ีเปลี่ยนไป 
๙. วิเคราะห์ได้ว่าหลักฐานที่เปลี่ยนไป  จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินในไปอย่างไร 

 ๓.๖  การวิจัยและกิจกรรมทางวิชากร  (Research  and  Academic  Activity)  
 แพทย์เวชศาสตร์คอบครัวท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  management) 
๑.๑ มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบการวิจัย  ดังนี้ 

๑.๑.๑ การค้นหาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๑.๒ การวิพากษ์งานวิจัย 
๑.๑.๓ การตั้งกรอบแนวคิดค าถาม 
๑.๑.๔ การสืบค้นข้อมูล 
๑.๑.๕ การน าข้อมูลไปใช้ในชีวิตจริง 
๑.๑.๖ สถิติ  จริยธรรมทางการวิจัย 

๑.๒ มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบของกิจกรรม  (การเรียน  การสอน  
ดังนี้) 
๑.๑.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน 
๑.๑.๒ การใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม 
๑.๑.๓ การประเมินผลการสอน 
๑.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.๑.๕ การประเมินตนเองโดยการสะท้อนกลับจากบุคคลอื่น 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and   
holistic  care) 

๒.๑ น าความรู้เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทั้งด้านร่างกาย   
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และจิตใจ 
๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑ น าปัญหาจากเวชปฏิบัติไปสู่การคิดค าถามวิจัยและสร้างงานวิจัย 
๓.๒ เลือกรูปแบบวิจัยที่เหมาะสมกับค าถามวิจัย 
๓.๓ มีความรู้ในการสร้างแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้ 
๓.๕ ค้นหาและสรุปข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
๓.๖ สรุปผลงานวิจัยได้ 
๓.๗ ประเมินคุณภาพของงานวิจัยได้จากการอ่านบทคัดย่องานวิจัย 
๓.๘ วิพากษ์งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ น าความรู้จากเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษา 

และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย 
๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach)         

๕.๑ น าปัญหาที่พบบ่อยในครอบครัวมาท าการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
๕.๒ จัดกิจกรรมวิชาการในหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  และครอบครัว   
 เช่น  case-family  conference 

๖. การดูแลมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑ น าปัญหาที่พบบ่อยในชุมชนมาท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 
๖.๒ ประยุกต์ใช้บริบทของชุมชนในการวิจัย  เช่น  การใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

ในชุมชนมาใช้แก้ปัญหา 
 
 ๓.๖  การสอน  การเป็นพ่ีเลี้ยง และการเป็นที่ปรึกษาทางคลินิก  (Teaching, Mentoring  and  Clinical  
Supervision) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. อธิบายหลักการและจิตวิทยาการเรียนแบบผู้ใหญ่ 
๒. ตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง 
๓. แสดงให้เห็นถึงแนวทางวิธีการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๔. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนได้ 
๕. สามารถออกแบบรูปแบบ/กระบวนการเรียนท่ีเหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย 
๖. วางแผนและประเมินโครงสร้างการสอนที่เหมาะกับสิ่งท่ีผู้เรียนน่าจะได้เรียนรู้ 
๗. จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย  (small  group) 
๘. ท าการสอนอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ  ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟัง  จัดปรับ 

การน าเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสร้างความปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง 
๙. น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนอย่างเหมาะสม 
๑๐.  เต็มใจและความสามารถท่ีแสวงหาและเรียนรู้แนวทางปรับปรุงสมรรถนะด้านการสอน 

จากเสียงสะท้อนของผู้เรียน 
๑๑.  ผสมผสานรูปแบบต่างๆ  ของจัดการเรียนการสอนเข้าไปในการจัดบริการ 
๑๒.  ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานและระหว่างวิชาชีพ 
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๑๓.  ให้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับเพื่อนร่วมงาน 
๑๔.  ตระหนักถึงหน้าท่ีและจุดมุ่งหมายของการเป็นพ่ีเลี้ยงท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้าน 

การเรียนการสอน  และระบุความแตกต่างในประเด็นของประโยชน์ท่ีดีรับ  และข้อจ ากัดระหว่างการเป็นพ่ีเลี้ยงและการเป็น
ที่ปรึกษา  (อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) 

๑๕.  รับรู้ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสอนกับการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างปฏิบัติ 
งาน 

๑๖.  แสวงหา  จัดการดีรับการดูแล  และการมีฐานะเป็นพี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษาตามระดับ 
ความสามารถทางวิชาชีพ 

๑๗.  ใช้จิตวิทยาการให้รางวัลและลงโทษเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๑๘. มีทักษะการพูดในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 

๔.   การบริการปฐมภูมิและการจัดการเวชปฏิบัติ  Primary  care  and  practice  management 
ในระบบบริการปฐมภูมิแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท างานร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ  จ าเป็นต้องมี 

ความรู้และทักษะการจัดการเวชปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมสุขภาพเพื่อจัดระบบบริการให้แก่ผู้ป่วยและประชาชน  การ
จัดการเวชปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน  การจัดสรร  ทรัพยากร  การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
การธ ารงรักษาทรัพยากร  บุคคล  การติดตามก ากับ  และประเมินผลเพื่อพัฒนางาน  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีภาวะ
ผู้น าเพื่อน าทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจ าเป็นต้องมีความรู้  เจตคติ  และทักษะใน  4  ด้าน  ดังนี ้

๔.๑ ภาวะผู้น า  (Leadership) 
๔.๒ การจัดการคุณภาพ  (Quality  management) 
๔.๓ การจัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยี  (Information  management  and  technology) 
๔.๔ การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Financial  management  and  health  economics) 

  
 ๔.๑  ภาวะผู้น า  (Leadership) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management)   
๑.๗  เป็นผู้น าทึมสุขภาพ 
๑.๘  บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  เหมาะสมและคุ้มค่า   

ประกอบด้วยการวางแผน  แก้ไข  ติดจาม  และประเมินผล 
๑.๙ บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพปละประสิทธิผล 
๑.๑๐ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
๑.๑๑  มีทัศนคติที่ดีและเป็นแบบอย่างองการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๑.๑๒  บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic care) 
๒.๑ เป็นแกนน าด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยและทีมสุขภาพ 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ มีทักษะการเป็นผู้น าในการจัดการบริการปฐมภูมิ  เช่น  การสื่อสาร  การบริหารจัดการทั่วไป  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
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๓.๒ มีทักษะเกี่ยวกับมนุษย์  (Human  skill)  เช่น  การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์   การสร้าง
สัมพันธภาพ  การท างานเป็นทีม 

๔.  การดูแลแลละครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑  เป็นผู้น าในการดูแลผู้ป่วย  ท้ังการรักษา  ส่งเสริม  ป้องกันและฟื้นฟู 
๔.๒ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการปัญหาทั้งระยะสั้นและระยาว 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ใช้ทักษะการเป็นผู้น าในการส่งเสริมพลังให้กับครอบครัวมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑ ท างานร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรในชุมชน 
๖.๒ ประยุกต์ลกัการเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประสานงานกบัหน่วยงานทั้งนอก  และในองค์กร 
๖.๓ สื่อสาร  ประสานงาน  และชี้น าชุมชนในด้านสุขภาพ 

 
๔.๒ การจัดการคุณภาพ  (Quality  management) 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑  เลือกตัวช้ีวัดคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการบริการปฐมภูมิ 
๑.๒  ระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพในหน่วยงานท่ีท าเวชปฏิบัติได้ 
๑.๓  จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานคุณภาพในกับบุคลากรในหน่วยงาน 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic) 
๒.๑  พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วย 
๒.๒  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ 

๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑  มีทักษะในการเป็นผู้น าอภิปรายการประชุมเพื่อแก้ปัญหาภายในหน่วยงาน 
๓.๒ มีทักษะในการน าการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  (Continuous  quality  improvement)  

มาประยุกต์ใช้ 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 

๔.๑ ก าหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมทุกรูปแบบของการดูแลได้แก่  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
การรักษา  และการฟื้นฟูสุขภาพ 

๕. การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ พัฒนาระบบคุณภาพและการติดตามของการดูแลระดับครอบครัว 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑  พัฒนาระบบบริการและงานคุณภาพโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
๖.๒  บอกนโยบายสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการปฐมภูมิ 
๖.๓  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนในการจัดการคุณภาพ 

 
๔.๓ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี  (Information  management  and  technology) 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑ บอกระบบการบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยในเวชปฏิบัติได้  เช่น  ระบบข้อมล 
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     ของโรคพยาบาล  (hospital  information  system) 
๑.๒ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกของหน่วยบริการ  เพื่อน าไปสู่การระบุ  และแก้ไขปัญหา 
๑.๓  ก าหนดนโยบายของหน่วยบริการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลแบบองค์กรรวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑   บอกแหล่งข้อมูลสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 
๒.๒   บอกแนวทางการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ มีทั กษะการสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลท างการแพทย์กับ เพื่ อนร่วมงาน   และ   

บุคลากรทางการแพทย์อื่น 
๓.๒   มีทักษะในการถ่ายทอดข้อมลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วย 

        ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑   มีการบันทึกข้อมูลทางคลินิกท่ีสมบูรณ์  และครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน

โรค  การรักษา  การฟื้นฟูสุขภา 
        ๕.  การดูแลโดยมุ้งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 

๕.๒   น าแฟ้มครอบครัว  (family  folder) 
๕.๓   น าเทคโนโลยีการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 

        ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑  น าแฟ้มชุมชน  (community  folder)  มาใช้ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
๖.๒  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชุมชน 

  
๔.๔ การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Financial  management  and  health  economics) 

 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะตองมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑  อธิบายปัจจัยด้านการเงินและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วย 
๑.๒  อธิบายกระบวนการทางการเงินท่ีครอบคลุมการออม  การลงทุน และการท าประกันภัยได้ 
๑.๓  ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างคุณภาพ  คุ้มค่าและเหมาะสม 

๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์กรรวม  (Person-centered  and  holistic  
care) 

๒.๑  ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าเหมาะสมในทุกมติทั้งทางกาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ 
 3.    ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑  อ่านบทความทางวิชาการ  ทางเศรษฐศาสตร์การแพทย์ได้เข้าใจ 
๓.๒  ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การแพทย์  มาใช้กับการดูแลผู้ป่วย  และการบริหารทรัพยากรทาง

การแพทย์ได้ 
๓.๓  ให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้านต่างๆ  ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๒  อธิบายหลักการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น  เพื่อป้องกัน  และแก้ไขปัญหาที่มาจากการขาดการ

วางแผนทางการเงินหรือมีการวามแผนทางการเงินท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมได้ 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว   (Family  oriented  approach) 

๕.๑ ให้ค าแนะน าเรื่องการวางแผนด้านการเงินเบื้องต้นกับสมาชิกในครอบครัวได้ 
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๕.๒ ให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างคุ้มค่า  
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ ประสานทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่  ในดารดูแลสุขภาพ  โดยอิงจากแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๖.๒  ใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างคุ้มค่า 
 
๕.   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  Health  promotion  and  prevention 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑ ให้ความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการท าเวชปฏิบัติปฐมภูมิเสมอ 
๑.๒ เป็นผู้ประสานงานกับแพทย์สาขาอ่ืนในด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่  ผู้มา 

รับบริการที่เวชปฏิบัติปฐมภูมิได้ 
๑.๓ ให้การดูแลการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้มาให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

กับ  เพศ  วัย  และความเสี่ยงต่างๆ  ของแต่ละบุคคล  โดยค านึงถึงหลักเหตุผลวิชาการ  (evidence-based  medicine) 
๑.๔ ให้ค านึงปรึกษาเรื่องประโยชน์และวามเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุ้มกันแก้ผู้มารับ 

บริการได้อย่างถูกต้อง 
๑.๕ เรื่องโปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพให้ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมกับเพศ  วัย  และ 

ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล 
๑.๖ ให้ค าปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพแก่ผู้มารับบริการได้ 

๒.  การดูแลโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑ ให้การดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการโดยค านึงถึง 

ลักษณะเฉพาะบุคคล  ครอบครัว  สังคม  ความเช่ือและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒ กระตุ้นและสงเสริมให้ผู้มารับบริการทุกรายปฏิบัติตามหลักการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน 

โรค 
๒.๓ วางแผนร่วมมือกับผู้ป่วยในการเลือกวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ ประเมินความเสี่ยงต่อโรค  (risk  factor)  ของผู้มารับบริการเป็นรายบุคคลได้ 
๓.๒ มีทักษะพื้นฐานทางระบาดวิทยาและสถิติทางการแพทย์ 
๓.๓ แปรผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบ่อย 
๓.๔ จัดกลุ่มและวิเคราะห์ความชุกของโรคที่พบบ่อยในชุมชน  ร่วมถึงความเสี่ยงของโรคเหล่านั้นได้ 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ ให้การดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรคโดยการเช่ือมโยงกับการรักษาโรค   

และการฟื้นฟูสุขภาพ 
๔.๒ ท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขด้านอ่ืนๆ  ในด้านการสร้างเสริม  สุขภาพ   

และป้องกันโรคได้ 
๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 

๕.๑ ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
๕.๒ กระตุ้นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ให้แก่คนในครอบครัว 
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๕.๓ ประสานความร่วมมือกับครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  เช่น  การ 
สูบบุหรี่  การดื่มสุรา  เป็นต้น 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
๖.๒ ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

แก่คนในชุมชน 
๖.๓ บริหารจัดการระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่คนในชุมชนโดยประสาน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในชุมชน 
๖.๔ วางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ชุมชนโดยค านึงถึงบริบทของ 

ชุมชนเป็นหลัก 
๖.๕ ส่งเสริมให้มีการคัดสรรบุคคลต้นแบบในชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 
๖. พฤติกรรมของมนุษย์และสุขภาพจิต  Human  behavior  and  mental  health 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑ คัดกรองและวิจัยผู้ป่วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตวิทยาที่พบบ่อยได้   
เช่น  ภาวะวิตกกังวล  เครียด  ซึมเศร้า  ฆ่าตัวตาย  จิตเภท  โดยการใช้เครื่องมือทางจิตเวชที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

๑.๒ ให้การตรวจประเมินทางจิตเวช  ร่วมกับการตรวจร่างกายท่ีเหมาะสม 
๑.๓ อธิบายแนวทางดูแลและกระบวนการบ าบัดที่จ าเพาะได้ตามแนวทางการรักษาสากล 
๑.๔ ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในปฐมภูมิโดยตระหนักว่า  บางหัตถการทางการแพทย์อาจ 

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต  รวมถึงความแตกต่างทางการสื่อสาร  การใช้ยา  และการดูแลตนเอง 
๑.๕ ส่งต่อ  (refer)  หรือดูแลร่วม  (Ccllaborate)  กับผู้เช่ียวชาญทางสุขภาพจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
๑.๖ อธิบายถึงสาเหตุต่างๆ  ท่ีท าให้เกิดอาการทางจิต  (Psychosis)  ในผู้ป่วยวัยรุ่นครั้งแรกได้ 
๑.๗ รู้ถึงสัญญาณเตือนเบื้องต้นของการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้ 
๑.๘ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมต่อผู้ปกครอง  ครอบครัว  ครู  หรือบุคคลอื่นท่ีอยู่ 

ใกล้ชิดกับเด็กและวัยรุ่น 
๑.๙ เข้าใจความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาและรู้วิธีการเข้าถึง  แหล่ง 

สนับสนุนและค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 
๑.๑๐ น าหลักการความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์  มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการปฐมภูมิ  เพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้  เช่น  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล  การสื่อสาร  
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน  การปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม  วัฒนธรรม  ค่านิยม  ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
๒. การดูแลโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 

๒.๑ เข้าใจถึงการดูแลร่วมระหว่างทางกายและทางจิตใจ  เช่น  อาการทางจิตที่มีผลมาจากการ 
เจ็บป่วยทางร่างกาย 

๒.๒ สร้างสัมพันธภาพทางการรักษากับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
๒.๓ แสดงถึงทักษะการสื่อสารที่จ าเพาะกับผู้ป่วยแต่ละลักษณะได้ 
๒.๔ เข้าถึงผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิตเพื่อได้ประวัติที่ผู้ป่วยยากจะกล่าวถึง 
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๒.๕ อธิบายให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชเข้าใจถึงการเจ็บป่วยและตัดสินใจให้การดูแล  ได้ 
อย่างเหมาะสม 

๒.๖ ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
๒.๗ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตุการเกิดความเจ็บป่วย  ทางจิต 

เวชและปัจจัยที่ช่วยในการฟื้นฟูจากการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.๘ ให้ค าปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง  เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 

 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑ บอกความชุกของปัญหาทางสุขภาพจิตและความต้องการดูแลทางการแพทย์  รวมถึงการใช้ 
อุปกรณ์ที่มีอยู่  แสดงการลงทะเบียนผู้ป่วยส าหรับภาวะจ าเพาะซึ่งสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูลและการติดตามการรักษา 

๓.๒ ค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิต 
๓.๓ มีความเข้าใจและแยกความแตกต่างระหว่างภาวะซึมเศร้ากับความทุกข์ทางอารมณ์   

(emotional  distress) 
๓.๔ ระบุปัญหาทางสุขภาพจิตซ่อนเร้นหรือเกี่ยวกับภาวะทางกาย 
๓.๕ ประเมินความเสี่ยงของภาวะความคิดการท าร้ายตนเอง 
๓.๖ มีความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการคัดกรอง  การระบุปัญหาแต่แรกเริ่ม  การ 

สังเกตการณ์และการประเมินอย่างเป็นขั้นตอน 
๓.๗ จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งผู้ป่วยมักท าให้เกิดขึ้น  เช่น  การมาตรวจบ่อยๆ   

ผู้ป่วยท่ีต้องการยาในปริมาณที่ผิดปกติ  การท าร้ายตนเองบ่อยๆ  ในผู้ป่วยบุคลิกภาพแปรปรวน 
๓.๘ รู้และเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย์  ตลอดจนหลักการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 

๔.๑ ดูแลปัญหาสุขภาพกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
๔.๒ คัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางกายซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
๔.๓ เข้าใจเรื่องการฟื้นฟูและหลักการส่งเสริมการฟื้นฟู 
๔.๔ อธิบายหลักการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีได้  (mental  health  promotion) 

 
๕. การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 

๕.๑ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
๕.๒ อธิบายถึงผลกระทบของการมีผู้ป่วยทางสุขภาพจิตที่มีต่อบุคลในครอบครัวได้ 
๕.๓ สื่อสารกับบุคคลในครอบครัวเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภาวะทางสุขภาพจิต 
๕.๔ ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวถึงการสังเกตอาการ  การคัดกรองและการดูแลเบื้องต้น   

แก่ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในครอบครัว 
๕.๕ ประคับประคองครอบครัวในภาวะวิกฤติจากผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
๕.๖ ค้นหาศักยภาพของครอบครัว  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย 

 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ ตระหนัก  อธิบาย  ประเมิน  และการวางแผนการให้บริการที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะ 
ตราบาป  (stigma)  และการแยกตัวของสังคม 
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๖.๒ บอกข้อขัดแย้งทางจริยศาสตร์ของการใช้ยาเพื่อสงบอาการผู้ป่วยในเหตุผลทางสังคม 
๖.๓ จัดการภาวะความไม่เท่าเทียมทางสังคมได้ 
๖.๔ ประเมินองค์กรทางสังคมและสุขภาพ  ท้ังหน่วยราชการและเอกชน  ท่ีมีส่วนในการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต  และใช้กลไกทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
๖.๕ ให้การดูแลร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อดูแลปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิตของประชาชน   

โดยค านึงถึงบริบทสภาพแวดล้อม  สังคม  วัฒนธรรม  ค่านิยม  ความเช่ือ  ของคนชุมชน 
๖.๖ สามารถจัดแผนงานพัฒนาสุขภาพจิตซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของประชาชนในท้องถิ่น 

 
๗. โภชนาการ   Nutrition 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑.  

๑.๑  อธิบายหลักการทั่วไปของโภชนาการ  ดังนี้ 
         •  สารอาหารและส่วนประกอบของอาหาร 

        •  ธงโภชนา  (Food  Pyramid) 
        •  ปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน  (Thai  Recommended  Dietary   

   Intake  หรือ  Thai  RDI  ) 
       •  หลักการใช้อาหารทดแทน  (Food  Exchange) 
๑.๒ อธิบายบาบาทของโภชนาการในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (health   

   promotion  disease  prevention) 
๑.๓ อธิบายหลักโภชนาการส าหรับโรคที่พบบ่อย 

•  Cancer 
•  Cardiovascular  disease 
•  Diabetes 
•  Gastrointestinal  disease 
•  Hematologic  disorders 
•  Hyperlipidemia 
•  Hypertension 
•  Liver  disease 
•  Obesity 
•  osteoporosis 
•  Renal  disease 

๑.๔ ประยุกต์หลักการด้านโภชนาการเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑ แสดงการประเมินปัญหาด้านโภชนาการของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม  ได้แก่ 

•  การซักประวัติ 
•  การตรวจร่างกาย 
•  การประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดสัดส่วน  (Anthropometrics)  เช่น  ส่วนสูง   

    น้ าหนัก  ดัชนีมวลกาย  เส้นรอบศีรษะ  เส้นรอบเอว  เป็นต้น 
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•  การเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๒.๒ ตระหนักถึงปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วย 

•  เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  ของผู้ป่วย  ครอบครัวและชุมชน 
•  เศรษฐานะ 
•  สภาวะจิตใจและสุขภาพจิตใจ 
•  ระดับการศึกษา 
•  สุขภาพท่ัวไปและวิธีการด าเนินชีวิต 

๒.๓ ให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้เกิดความเห็นร่วมกัน   
      น าไปสู่แผนการก าหนดรักษาที่เหมาะสม 
 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑  ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องโภชนาการส าหรับโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติครอบครัว   

เช่น  โรคเบาหวาน  ความดัน  โลหิตสูง  ภาวะไขมันในเลือดสูง  กระดูกพรุน  เป็นต้น 
๓.๒ ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะโภชนาการขาดหรือมีภาวะโภชนาการเกินได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓  มีทักษะในการประเมินและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ  secondary  malnutrition  ซึ่งมีสาเหตุจาก  

systemic  disease  ดังนี ้
•  Alcoholism 
•  Cancer 
•  HIV / AIDS 
•  Mal-absorption 
•  Pulmonary  disease 

๔. การดูแลครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ ประยุกต์การจัดการดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงอายุ  เพศ  ตามความ 

ต้องการของร่างกาย  และตามสภาพของโรค 
๔.๒ ใช้หลักโภชนาการทั่วไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
๔.๓ วินิจฉัยภาวะ  disordered  eating  และสามารถส่งต่อได่อย่างเหมาะสม 

•  Anorexia  nervosa 
•  Binge  eating 
•  Bulimia  nervosa 

๔.๔ จ าแนกผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อ  แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน  โภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ประเมินครอบครัวอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาด้านโภชนาการในสมาชิกของครอบครัว 
๕.๒ มีทักษะในการร่วมค้นหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนรวม 
๕.๓ กระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเรื่องโภชนาการของผู้ป่วยด้วย 

 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ บอกนโยบายสาธารณะที่ส าคัญด้านโภชนาการในประเทศไทย  เช่น  ยุทธศาสตร์  คน 
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ไทยไร้พง  ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต  เด็กแรก
เกิด  ถึง  18  ปี  และหญิงตั้งครรภ์ 

๖.๒ จ าแนกปัญหา   วิเคราะห์  ประเมิน  และแก้ไขปัญหาเรื่องโภชนาการที่มีอยู่ร่วมกับ 
ชุมชนได้ 

๖.๓ ประสานงานกบัโครงการจัดการด้านโภชนาการในชุมชน  เช่น  Food  bank  ส าหรับ 
ภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ (เช่น  การประสบอุทุกภัยและคาดแคลนอาหาร)  การจัดโภชนาการส าหรับผู้ป่วยยากไร้  และ
ผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 

๘. การดูแลคู่ครอง  Care  of  couple 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑ อธิบายความหมาย  บทบาท  หน้าท่ี  ของคู่ครอง 
๑.๒ อธิบายปัญหาการเจ็บป่วย  ปัญหาทางเพศ  โรคทางเพศสัมพันธ์  การอย่าร้างองคู่ครอง 
๑.๓ จัดบริการเพื่อดูแลปัญหาคู่ครอง  ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ 
๑.๔ บริหารการจัดการเรื่องความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับคู่ครองให้ได้รับบริการได้อย่างสะดวก   

รวดเร็ว  ให้เกิดการไกล่เกลี่ย  ประนีประนอม  ความเข้าใจของคู่ครอง 
 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑ ตระหนักถึงความเจ็บป่วยของคู่ครอง/ ครอบครัวท่ีมีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และ 

   จิตวิญญาณ  ของคู่ครอง 
๒.๒ ตระหนักถึงความต้องการบุตรคู่ที่มีบุตรยาก  ท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย  จิใจ  สังคม   

และจิตวิญญาณของคู่ครอง 
๒.๓ ตระหนักถึงความสูญเสีย  การแยกจาก  การขัดแย้ง  ของคู่ครองท่ีมีผลต่อร่างกาย   

   จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณของคู่ครอง 
๒.๔ ติดตามเฝ้าระวังครอบครัวที่คู่ครองที่การจากไป  โดยดูแลทั้งผลต่อร่างกายและจิตใจ   

   และสังคม 
 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ ให้ค าปรึกษาและบริการเบื้องต้นส าหรับคู่ครองในเรื่อง  การมีบุตรยาก  และโรคติด 

   เชื้อทางเพศสัมพันธ์ 
๓.๒ ให้ค าปรึกษาการครองคู่  ปัญหาสุขภาพทางเพศ  ความไม่สมดุลของอารมณ์  ความ 

   ต้องการทางเพศ 
๓.๓ ให้ค าปรึกษาปัญหาจากแม่เลี้ยง  พ่อเลี้ยง  ในคู่ครองในการแต่งงานใหม่หรือมีคู่ครอง 

   ใหม ่
๓.๔ ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา  สถานการณ์ที่ 

   เกิดขึ้น 
๓.๕ ให้ค าปรึกษา  ดูแลคู่ครองที่มีการสูญเสียบุตร  คู่ครองตัวเองได้ 
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๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ ให้การดูแลรักษา  ป้องกัน  ส่งเสริมสุขภาพ  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคู่ครอง 
๔.๒ รับรู้และเข้าใจถึงแนวคิดการมีคู่ครองต่อเชื้อชาติ 
๔.๓ อธิบายผลกระทบต่อการบริการสุขภาพคู่ครองต่างเชื้อชาติ 
๔.๔ เข้าใจกฎหมายการมีคู่ครองต่างเชื้อชาติ  และระบบบริการสุขภาพ 

 
๕. การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 

๕.๑ แจกแจงคู่ครองในลักษณะครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย 
๕.๒ วางแผนและแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพเมื่อคู่ครองตนเองเจ็บป่วย 
๕.๓ ท าให้คู่ครองเข้าใจในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคู่ครองและ 

   ครอบครัวตนเองเมื่อเจ็บป่วย 
๕.๔ ตระหนักถึงปัญหา/การเจ็บป่วยในคู่ครองส่งผลกรทบต่อครอบครัวและสมาชิกคน 

   อื่นๆ  (สามี  ภรรยา  บุตร  บิดา  มารดา) 
๕.๕ เชื่อมประสาน  เพื่อลดความขัดแย้ง  และสร้างความเข้าใจ  ความสัมพันธ์  บรรยากาศ   

   ที่ดีในคู่ครอง  และครอบครัวนั้นได้ 
 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 
๖.๑ ตระหนักถึงผลกระทบของคู่ครองที่เกิดขึ้นตามการด าเนินชีวิตในชุมชน 
๖.๒ รู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพท่ัวไป  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ 

   เกี่ยวข้องทั้งหมดส าหรับคู่ครองที่มีปัญหา 
๖.๓ ประสานและกระตุ้นการสร้างเครือข่ายชุมชนในการช่วยเหลือคู่ครองเกิดปัญหาขึ้นได้ 
๖.๔ ส่งเสริมให้มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าส าหรับคู่ครองใหม่ในชุมชนได้ 
๖.๕ ทราบและแนะน าแบบตัวอย่างคู่ครองที่ดี  (Role  Model)  ให้ศึกษาและเรียนรู้ 

   ประสบการณ์ต่างๆ  ได้ 
 

๙. การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น  Care  of  children  and  adolescent  health 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑.๑ ให้การวิจัยโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก  ได้ดังนี ้

       •  เด็กมีการพัฒนาการช้า 
       •  เด็กโรคสมาธิสั้นและปัญหาการเรียน  (ADHD,LD) 
       •  เด็กท่ีถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง 
       •  ไข ้
       •  การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 
       •  การติดเช้ือทางเดินหายใจ 
       •  การติดเช้ือในหูช้ันกลาง/หูช้ันนอก 
       •  โรคหอบหืด 
       •  ผื่น 
       •  โรคเบาหวาน 
       •  ท่าเดินผิดปกติ 
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       •  โรคของกล้ามเนื้อและกระดูก 
       •  ปวดศีรษะ 
       •  ปัญหาทางศัลยกรรมเด็ก 
       •  ปัญหาของระบบทางเดินอาหาร 
       •  ภาวะฉุกเฉินในเด็ก 
       •  การกินสิ่งแปลกปลอมและการได้รับสารพิษ 
๑.๒ ในวัยรุ่น 

•  การใช้สารเสพติด 
•  การกินผิดปกติ 
•  ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น 
•  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
•  ปัญหาการใช้ความรุ่นแรงในวัยรุ่น 
•  ประเด็นทางแพทย์ในวัยรุ่น 
•  ปัญหาสุขภาพจิต 
•  ปัญหาการสื่อสารและการเข้าถึงวัยรุ่น 

๑.๓ จัดบริการดูแลโรคและปัญหาของเด็กและวัยรุ่นในหน่วยบริการปฐมภูมิได้  ท้ังการ 
ตรวจผู้ป่วยนอกและคลินิกเด็กดี 

๑.๔ ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและระยาว 
 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  holistic  care) 
๒.๑ ให้การดูแลร่วมระหว่างทางกาย  จิตใจ  และสังคมของเด็กและวัยรุ่น 
๒.๒ แสดงทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและวัยรุ่น 
๒.๓ ดูแลโรค  (disease)  และความเจ็บป่วย  (illness)  ของเด็กและวัยรุ่น 
๒.๔ วางแผนการแก้ปัญหา  โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสิน 

 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑ บอกความชุกด้านปัญหาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น  และสาเหตุของปัญหา 
๓.๒ ระบุปัญหาทางสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยในท้องถิ่น 
๓.๓ จัดการภาวะฉุกเฉินในเด็กและวัยรุ่น 

 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 

๔.๑ ให้การดูแลเด็กและวัยรุ่น  ทั้งการรักษา  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และฟื้นฟู 
   สภาพ 

๔.๒ ติดตามดูแลและประเมินการเจริญเติบโต  พัฒนาการ  ภาวะโภชนาการ  การให้วัคซีน 
   ป้องกันโรคและอุปสรรคการให้วัคซีน 

๔.๓ เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงกับทีมสุขภาพในการดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นใน 
แต่ละปัญหา 
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๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ให้ค าแนะน าแครอบครัว  ในการเลี้ยงดูเด็กละวัยรุ่น  เช่น  การให้อาหาร  การฝึกวัน 

   นัยการป้องกันอุบัติเหตุ  การดูแลฟัน  เป็นต้น 
๕.๒ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทร่วมกับทีมสุขภาพ  ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพ 
๕.๓ ดูแลสุขภาพครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นในครอบครัว 

 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ ระบุความต้องการของชุมชน  ในด้านการดูแลสุขภาพและปัญหาของเด็กและวัยรุ่น 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุน  เพื่อช่วยปัญหาของเด็กและวัยรุ่น  โดย 

   จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
๖.๓ วางแผนระดับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  ใน 

   การดูแลสุขภาพแลปัญหาของเด็กและวัยรุ่น  โดยค านึงถึงปัญหาของชุมชน 
 

๑๐. การดูแลผู้สูงอายุ  Care  of  elderly 
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 

๑.๑ จัดบริการด่านแรกให้กับผู้สูงอายุโดยไม่จ ากัดชนิดของปัญหา 
๑.๒ ให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ  (กาย  จิต  สังคม  จิตวิญญาณ) 
๑.๓ ประสานการท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ  และแพทย์เฉพาะทางได้ 
๑.๔ จัดการบริการทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับผู้สงอายุภายใต้บริบทการดูแลทางด้านสุขภาพ 

   และสังคม 
๑.๕ ประยุกต์การจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม  เช่น  ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี   

   ผู้สูงอายุมาก  (มากกว่า  ๗๕  ปี)  ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอ  ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง  เป็นต้น  
ที่หน่วยงานบริการปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสม 

 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  

holistic  care) 
๒.๑ ให้การดูแลผู้ป่วยสงอายุโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
๒.๒ ให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
๒.๓ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาโยให้ผู้ป่วยสูงอายุมีส่วนร่วม 
๒.๔ ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ป่วยรวมถึงการส่งต่อและการ 

   ดูแลเป็นทีม 
๒.๕ เข้าใจลักษณะของผู้สูงอายุท่ีแตกต่างจากผู้ป่วยท่ีอายุน้อยกว่า  และสามารถน ามาใช้ใน 

   เวชปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 
 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 
๓.๑ ซักประวัติผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร  เช่น  มีปัญหาเรื่องการพูด  มีปัญหาเรื่อง 

   ภาวะสมองเสื่อม  หรือปัญหาเรื่องการได้ยิน  เป็นต้น  ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒ เลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีสูงอายุ 
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   ได้เหมาะสม 
๓.๓ รวบรวมและแปรผลข้อมูลจากการซักประวัติ  การตรวจร่างกายและการส่งตรวจทาง 

   ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนดุแลร่วมกบผู้ป่วยสูงอาย ุ
๓.๔ ให้การดูแลผู้ป่วยสงอายุที่อาจมีลักษณะทางเวชกรรมที่ไม่จ าเพาะ  (atypical   

   presentation)  ทั้งอาการและอาการแสดง 
 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๔.๑ จัดการปัญหาสุขภาพท่ีหลากหลายทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง 
๔.๒ วางแผนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม 
๔.๓ จัดการและการประสานการดูแลด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  ดูแลรักษา  ฟื้นฟูสุขภาพ 

   และการดูแลระยะสุดท้ายได้ 
 

๕. การดูแลมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ประเมินภาวะความรุนแรงในครอบครัวและภาวะถูกทอดทิ้งของผู้สูงอายุ 
๕.๒ ดูแลผู้สูงอายุโดนเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมดูแลผู้สูงอายุ 
๕.๓ ค้นหาปัญหาของผู้ดูแล  (caregiver)  ผู้สูงอายุและมีวิถีการจัดการกับปัญหานั้นได้อย่าง 

   เหมาะสม 
๕.๔ วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ฐานะทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ รวบรวม  วิเคราะห์  จัดล าดับความส าคัญ  ของปัญหาเรื่องผู้สูงอายุในชุมชนและ 
   เผยแพร่สู่ชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้การแก้ไขปัญหานั้น 

๖.๒ ประสานการดูแลตามความต้องการของผู้ป่วยและชุมชน  โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
   อยา่งเหมาะสม 

๖.๓ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  โดยน าชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดบริการ   
   ส าหรับผู้สูงอายุ  จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ 
 

๑๑.     การดูแลบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างทางเพศ  Gender-specific  health  issues 
๑๑.๑ การดูแลสุขภาพส าหรับสตรี  (Women’s  health) 
๑๑.๒ การดูแลสุขภาพส าหรับเพศชาย  (Men’s  health) 

๑๑.๑  การดูแลสุขภาพส าหรับสตรี    (Women’s  health) 
  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๑.๑ อธิบายแนวทางการดูแลภาวะเจ็บป่วยที่พบบ่อยของผู้ป่วยสตรีในการบริการปฐมภูมิได้

ถูกต้อง 
   อาการผิดปกติท่ีพบบ่อยสุด 

  •  Breast : Breast  pain, breast  lumps,  nipple  discharge 
   •  Reproductive  organ 
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 •   Menstruation : amenorrhea, menorrhagia, dysmenorrheal, inter-menstrual  
bleeding, irregular  bleeding  patterns,  postmenopausal  bleeding,  pre-
menstrual  syndrome,  menopause,  menopausal  problem 
•  Vagina,  vulva : pruritus  valvae, vagina  discharge,  painful  ulcer/ lesion  at  
vulvae 

   •  Dysparunia,  pelvic  pain 
   •  Urinary  tract :  Dysuria,  urinary  incontinence 
   •  Anorectal : Faecal  incontinence 
   •  Emotional  problems : Anxiety,  depression 
    
   ภาวะผิดปกติท่ีพบบ่อย 
   •  Breast : Breast  augmentation,  CA  breast 

•   Reproductive  organ :  Fibroids,  vaginal  and  uterine  prolapsed, STDs,  
Bartholin’s  abscess, abnormal  pap  smear  and  CA  cervix,  CA  endometrium, 
CA  ovary,  endometriosis 

   •  Pregnancy  condition 
        -Miscarriage  and  abortion 
        -Ectopic  pregnancy 
        -Trophoblastic  disrase 
   -Normal  pregnancy  and  pregnancy  problem : hyperemesis,  back  pain,  
symphysis  pubic  dysfunction, multiple  pregnancy,  growth  retardation  ( IUGR)  ,  pre-eclampsia,  
eclampsia,  antepartum  hemorrhage  and  abruption, PROM, premature  labour,  polyhydramnios,  
abnormalies,  placenta  previa, deep  vein  thrombosis  and  pulmonary  embolism, post  dates,  
reduced  fetes, movements, intra-uterine  infection, intrauterine  death,  fetal  abnormality 
   -Medical  and  surgical  condition  and  complication  in  pregnancy 
   -Unplanned/ unwanted  pregnancy 
   -Elderly  pregnancy 
   -Trauma  in  pregnancy 

•  Sexual  health : sexual  dysfunction  including  psychosocial  condition 
•  Mental  health  issue : eating  disorder, suicide,  pregnancy  ( maternal  
blue/depression),  menopause 

 
   การสืบค้นและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย 

 •  Prenatal  counseling  and  investigation  (rubella,  thalassemia,  pap  smear, 
HBsAg, antHIV) 

   •  Mammogram,  FNA 
   •  Pregnancy  testing 
   •  Basic  Ultrasonography  in  Ob-Gyn  (gestational  age, fetal  viability) 
   •  Fetal  well-being  test 
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   •  Urinalysis,  mid-stream  urine  (MSU), urine  dipdtick 
   •  Blood  test 

•  Bacteriological  (gram  stain,  culture) and  virology  tests  (Tzank  test, titer, PCR) 
   •  Pap  smear 
   •  Swab  for  sperm,  acid  phosphatase  (rape) 

 •  Knowledge  of  secondary-care  investigations  including  colposcopy  and  
infertility  investigation 

 
                    ๒.--การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  
holistic  care) 

๒.๑  สื่อสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 
๒.๒  ตระหนักถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยจากาการถูกกระท าทางเพศ 
๒.๓  ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพศ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ เพื่อที่จะป้องกัน

ผลเสียของประเด็นเหล่านี้ท่ีมีต่อสุขภาพของสตรี 
๒.๔  ยอมรับและเห็นคุณค่าต่อความต้องการของหญิงร่วมเพศ  และหญิงรักสองเพศ     (bisexual  

woman) 
๒.๕  ตระหนักถึงความส าคัญในความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วยในการรักษาความลับ  และการเซ็น ใบยินยอม 
๒.๖  อธิบายประเด็นทางด้านพิธีกรรมและศาสนาท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗  อธิบายถึงผลกระทบจากอิทธิพลทางเพศต่อความคิด  การด าเนินชีวิตและเลือก  วิธีการที่

เหมาะสมในการจัดการดูแล 
๒.๘  ให้ความส าคัญและแสดงถึงความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเพศหญิง 

 
                    ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๓.๑  แสดงกิริยา  ทั้งเรื่องการวางตัว  วาจา  การซักประวัติตรวจร่างกาย  ตรวจวินิจฉัย   การส่ง
ตรวจเกี่ยวข้องรวมทั้งการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒  ให้การเฝ้าระวังการเกิดความรุนแรงในครอบครัวและตั้งค าถามในประเด็นนี้ได้อย่าง เหมาะสม 
๓.๓  ด าเนินการสืบค้นและส่งต่ออย่างเร่งด่วนในกรณีที่สงสัยโรคมะเร็งภาวะฉุกเฉินทางสูติ  นรีเวช  

เช่น  กรณีที่ตรวจพบก้อนที่เต้านม  ซ๊อตจากการตกเลือดทางช่องคลอด 
๓.๔  อธิบายความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนท่ีจ าเพาะในสตรีพร้อมทั้งสามารถ น ามาใช้ใน

การวิจัยรักษาและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพสตรี 
                   ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 

๔.๑ ก าหนดแนวทางการคัดกรองโรคในสตรีพร้อมท้ังทราบถึงข้อดีข้อด้อยของการตรวจนั้นๆ 
๔.๒ ก าหนดแนวทางการป้องกันโรคในสตรีเช่น  การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  การสร้างภูมิคุ้มกัน  

การป้องกันภาวะกระดูกโปร่งบาง 
๔.๓ ให้ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในสตรีโดยเฉพาะในแง่ที่อาจมีผลต่อ

ทารกในครรภ์  พัฒนาการของเด็กและครอบครัว 
๔.๔ ตระหนักถึงความเจ็บป่วยในมิติอื่นๆ  มีผลกระทบต่อสุขภาพของสตรีและครอบครัว 
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  ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๕.๑ ตระหนักและให้ความส าคัญของบทบาทของการเป็นแม่  ในโครงสร้างครอบครัว 
๕.๒ ตระหนักถึงผลกระทบของการไม่มีงานท าต่อการเกิดปัญหาด้านจิตใจ  สังคม    วัฒนธรรม  และ

เศรษฐกิจ 
๕.๓ คัดกรอง  และให้การดูแลปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

๖.๑ ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความเป็นธรรม  ความเท่าเทียมกับทางเพศเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลบริการทางสาธารณสุขของสตรี 

๖.๒ ประเมินถึงปะสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในมุมมองของผู้ป่วยสตรี 
 

๑๑.๒ การดูแลสุขภาพส าหรับเพศชาย  (Men’s  health) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ  (Primary  care  management) 
๑.๑ อธิบายแนวทางการดูแลภาวะเจ็บป่วยท่ีพบบ่อยของผู้ป่วยชายในบริการปฐมภูมิได้ 
  ถูกต้อง 
๑.๒ จัดการดูแลผู้ป่วยท่ีสัมผัสกับผู้ป่วยชายท่ีมีปัญหาโรคระบบสืบพันธ์ุและทางเดิน 
 ปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม 
๑.๓ อธิบายข้อบ่งช้ีในการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีก้อนผิดปกติบริเวณอัณฑะและผู้ป่วยท่ีสงสัย 
 มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างถูกต้อง 

  อาการผิดปกติท่ีพบบ่อย: 
  •  Dysuria 
  •  Frequency  of  micturation 
  •  Hematuria 
  •  Retention  of  urine 
  •  Abdominal  and  groin  pain 
  •  Testicular  lumps 
  •  Testicular  pain 
  •  Sore  or  painful  penis,  ulceration 
  •  Erectile  dysfunction 
  ภาวะผิดปกติท่ีพบบ่อย : 
  •  Male  specific  cancer:  and  prostate  cancer 
  •  Benign   prostatic  hypertrophy  (BPH)  and  prostatitis 

 •  Other  testicular  conditions  e.g.  cryptorchidism,  varicocele,  hematoeele, 
epididymitis 

  •  Sexual  dysfunction  e.g.  premature  ejaculation  and  erectile  dysfunction 
  •  Male  infertility 
  •  Phimosis  and  circumcision 
  •  Mental  health  issues  including  depression,  suicide  and  andropause 
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  •  Sexually  transmitted  infections 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม  (Person-centered  and  

holistic  care) 
๑.๑ อธิบายแนวทางการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเพศชายซึ่งมีความตระหนักในการดูแล   

   สุขภาพท่ีแตกต่างจากผู้ป่วยหญิง 
๑.๒ อธิบายผลการทบของเพทศต่อการรับรู้และวิถีชีวิตของผู้ป่วย 
๑.๓ ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมที่อาจมีผลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของ 

   ผู้ป่วย  และความคาดหวังต่อการรักษา 
๑.๔ อธิบายถึงสถานการณ์ที่ผู้ป่วยชายวัยรุ่นรู้สึกล าบากใจเมื่อเข้ารับบริการปฐมภูมิ 
๑.๕ จัดบริการได้อย่างเหมาะสมเมื่อสามารถค้นหาได้ว่าผู้ป่วยชายอาจต้องการรักษากับ 

   แพทย์ท่ีเป็นเพศชาย 
๑.๖ แสดงการดูแลให้ค าปรึกษาอย่างมืออาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยแพทย์ชายเกิดความเขินอาย 

   น้อยที่สุด 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ  (Specific  problem-solving  skills) 

๑.๑ อธิบายพฤติกรรมของผู้ป่วยชายในการใช้บริการทางการแพทย์ได้ว่าผู้ป่วยเพศชาย 
   มักจะมาพบแพทย์น้อยกว่าเมื่อเทียบเพศหญิง 

๑.๒ ให้การวินิจฉัยโรคโดยตระหนักว่าความชุกของโรคบางอย่างพบบ่อยให้ผู้ป่วยชาย 
   มากกว่าเพศหญิง 

๑.๓ อธิบายแนวทางการส่งตรวจ  PSA  และความส าคัญต่อการวินิจฉัยและวางแผนการ 
   รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 

๑.๔ ให้การดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านระบบสืบพันธ์ชายได้  เช่น  testicular  torsion.   
Paraphimosis,  priapism 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม  (Comprehensive  approach) 
๑.๑ ค้นหาความเชื่อในด้านการเจ็บป่วย  และวิถีชีวิตของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยน 

   พฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม 
๑.๒ ให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการ  การรักษา  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  โรคบน 

   พื้นฐานของวิถีชีวิตจริงของผู้ป่วย 
๑.๓ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว  (Family  oriented  approach) 
๑.๑ เข้าใจความส าคัญของบทบาทความเป็นพ่อ  ในโครงสร้างครอบครัว 
๑.๒ เข้าใจผลการกระทบของการไม่ท างานต่อการเกิดปัญหาด้านจิตใจ  สังคมและ 

   วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ  ในผู้ป่วยเพศชาย 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community  oriented  approach) 

6.1 อธิบายลักษณะของการจัดบริการสุขภาพส าหรับเพศชายที่ส าเร็จได้ผลดี 
๑๒.   สุขภาวะทางเพศ Sexual health 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑   บริหารจัดการให้ ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางเพศ ได้เข้ารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยค านึงถึง
การรักษาความลับของผู้ป่วย 
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๑.๒   ท างานร่วมกับทีมสุขภาพสหวิชาชีพ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ หรือฝ่ายคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้มี
หลักประกันว่า ผู้ป่วยสุขภาพทางเพศ จะสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

๑.๓   ประสานงาน และส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

๑.๔   จัดให้มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสุขภาพทางเพศ 
๑.๕   อธิบายกลยุทธ์ในการเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพทางเพศได้ล่วงหน้า ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการ

แสดงของการเจ็บป่วย 
๑.๖   ท างานร่วมกับสมาชิกของศูนย์สุขภาพชุมชน ในการจัดท านโยบายเพื่อรักษาความลับของผู้ป่วยสุขภาพ

ทางเพศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์และการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ โดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของผู้ป่วย
โดยไม่ด่วนตัดสินใจมีการตอบสนองต่อปฏิกิริยาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการนึกคิดเอาเอง
เกี่ยวกับ Sexual orientation หรือ เพศ ของคู่นอนผู้ป่วย หรืออายุ หรือการเป็นชนกลุ่มน้อย หรือ
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

๒.๒ เข้าใจถึงการที่ปัญหาสุขภาพทางเพศ มีผลต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย 
๒.๓ อธิบาย ถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาสุขภาพ

ทางเพศ และการตอบสนองของผู้ป่วยต่อวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ นั้น 
๒.๔ เข้าใจถึง การที่สังคม ตีตราบาป ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางเพศ ซึ่งแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์

บางส่วน ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ในการที่ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพทางเพศ 
๒.๕ อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต ติดยาเสพติด สุรา และที่มีประวัติ Sexual 

abuse ต่อภาวะเสี่ยงของการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยได้ 
๒.๖ อธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ (Unplanned pregnancy) การตั้งครรภ์ไม่

พร้อม (Unwanted pregnancy) รวมทั้งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมได้ 
๒.๗ ตระหนักถึงการที่ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัวมีความพิการในการเรียนรู้หรือเป็นผู้สูงอายุจะถูกละเลย ในการ

ดูแลปัญหาสุขภาพทางเพศจากบุคลากรทางการแพทย์ 
 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ เข้าใจและสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ของเพศชายและ
เพศหญิง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ 

๓.๒ น าข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติทางเพศ (Sexual History) และจากการตรวจร่างกายมาวินิจฉัยโรค และ
วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 

๓.๓ บรรยาย ปัญหาสุขภาพทางเพศที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Sexual dysfunction, sexual violence และ 
sexual abuse รวมทั้ง somatisation ได้ 

๓.๔ ให้ค าปรึกษารวมทั้งดูและรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ รวมทั้งด้าน Psychosexual, การ
คุมก าเนิด โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ HIV และ ผู้ป่วยที่มีภาวะ unplanned pregnancy 
/ unwanted pregnancy 

๓.๕ มีแนวทางให้ค าปรึกษาแนะน าและการรักษา แก่ผู้ป่วยที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปีได้ 
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๓.๖ อธิบายมาตรการเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองหรือต้องส่งต่อเพื่อพบผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพทางเพศ เช่น  Emergency contraception, severe pelvic inflammatory disease, 
serious infections ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องได้ 

๓.๗ อธิบายอาการแสดงเริ่มแรกของโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ และวินิจฉัยแยกโรคได้ รวมทั้งอธิบายภาวะ
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่มีอาการแสดงได้ 

๓.๘ อธิบายข้อจ ากัดของการดูแลผู้ป่วยแบบเฝ้าสังเกตอาการได้ เช่น Chlamydia และ HIV อาจกลับเข้าสู่
ภาวะไม่แสดงอาการทั้ง ๆ ท่ียังด าเนินโรค เกิดอันตรายกับผู้ป่วย 

 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ใช้ข้อมูลจาก Sexual history (ประวัติคู่นอน , sexual practice , การใช้ condom) และข้อมูลอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์, การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และ
มะเร็งปากมดลูกได้ 

๔.๒ ใช้ข้อมูลจากการประเมินภาวะเสี่ยงจากข้อ 4.1 มาให้ค าแนะน าและดูแลรักษา ที่สอดคล้องกับผู้ป่วย 
รวมทั้งค าแนะน าเกี่ยวกับ safe sexual practice และการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ 

๔.๓ อธิบายปัจจัยที่บ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก และเห็นคุณค่าในการเข้าหาก
ลุ่มดังกล่าวเพื่อตรวจคัดกรองโรค 

๔.๔ ส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติไปพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปเมื่อพบแพทย์เฉพาะทาง 

๔.๕ ให้ ก า รดู แ ล ป้ อ งกั น โรค  HIV เกี่ ย ว กั บ  post-exposure prophylaxis แ ล ะ  mother-to-baby 
transmission ได้ 

๔.๖ เข้าใจระบบการคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ของประเทศ รวมทั้งประโยชน์และข้อจ ากัดและความจ าเป็น
ที่จะต้องมี Informed consent 

๔.๗ เข้าใจถึงความแตกต่างในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อ Unplanned pregnancy และเห็น
คุณค่าในการเข้าหากลุ่มดังกล่าวเพื่อให้การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ อธิบายผลกระทบของปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ป่วยท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ป่วยได้ 
๕.๒ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากวิถีของครอบครัวผู้ป่วยต่อปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ป่วย 
๕.๓ เข้าใจถึงหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผู้ป่วยต่อครอบครัวผู้ป่วย 
๕.๔ อธิบายระบบบริการสุขภาพทางเพศให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ 
๕.๕ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศแก่ครอบครัวโดยเฉพาะคู่สมรสได้ เช่น ความไม่พึงพอใจใน

การมีเพศสัมพันธ์ 
   
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ อธิบายระบาดวิทยาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนของผู้ป่วยกลุ่มนั้น 
ๆ ได้ 

๖.๒ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากวิถีชีวิตของชุมชน ต่อความชุกของปัญหาสุขภาพทางเพศ 



48 
 

๖.๓ ทราบระบบการให้บริการสุขภาพทางเพศในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งผู้เช่ียวชาญสุขภาพทางเพศที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ Contraceptive care, termination of pregnancy, STD diagnosis and 
management, HIV management และ sexual dysfunction 

๖.๔ อธิบายระบบบริการสุขภาพทางเพศให้แก่ผู้ป่วยได้ 
 
๑๓.  การดูแลแบบประคับประคอง Palliative care 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 
๑.๒ อธิบายสถานการณ์การดูแลผู้ป่วย Palliative care แบบประคับประคองในประเทศไทยได้ 
๑.๓ ส่งต่อไปยังหน่วยงานในชุมชนที่มีเกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลต่อได้อย่างเหมาะสม 

 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ อธิบายความหมายและหลักการของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
๒.๒ มีความเข้าใจถึงความกังวลใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับความกลัวต่อความตายที่ผู้ป่วยก าลัง

เผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการรักษาในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย 
๒.๓ อธิบายปัญหาทางจิตใจที่พบบ่อยในผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสามารถให้การดูแลเบื้องต้น

ได้ เช่น ความกังวล อารมณ์ซึมเศร้า สับสน เป็นต้น 
๒.๔ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ 
๒.๕ อธิบายและให้การดูแลปัญหาความไม่สุขสบายที่พบบ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย และอ่อนก าลัง หายใจ

ติดขัด ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ซึมเศร้า เป็นต้น 
๒.๖ อธิบายและสามารถดูแลภาวะความเศร้าจากการสูญเสียที่เป็นปกติและไม่ปกติ 

 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ อธิบายปฏิกิริยาการรับรู้ข่าวร้าย 
๓.๒ อธิบายขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายได้ 
๓.๓ แจ้งข่าวร้ายและตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
๓.๔ สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความหวังและให้ก าลังใจเพื่อให้ผู้ป่วย

และญาติอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
๓.๕ ประเมินความปวด และให้การดูแลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ อธิบายความชุก ชนิด และกลไกความปวดจากโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
๔.๒ อธิบายหลักการของการบ าบัดความปวด ระบุประเภทยาแก้ปวด เภสัชจลศาสตร์ วิธีการใช้ยาได้

อย่างถูกต้อง 
๔.๓ อธิบายผลข้างเคยีงของยากลุ่ม Opioisd และสามารถแก้ไขปญัหาพษิจาก Opioisdได ้
๔.๔  อธิบายวิธีการรักษาความปวดที่ไม่ใช้ยาได้ 
๔.๕ ดูแลอาการเจ็บป่วย ความไม่สบาย และดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยได้ 
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 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ อธิบายระบบครอบครัวและประเมินครอบครัวได้ 
๕.๒ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ 
๕.๓ อธิบายความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล 
๕.๔ ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมต่อครอบครัวผู้ดูแลได้ 
๕.๕ ร่วมปรึกษากับผู้ป่วยและครอบครัวในการท าหนังสือแสดงเจตนาตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ได้ 
๕.๖ ร่วมปรึกษาและวางแผนการดูแลผู้ป่วยในประเด็นต่าง ๆ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การ

ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต การใช้ยาฆ่าเชื้อ การให้สารน้ าและสารอาหาร เป็นต้น 
 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ ให้ความใส่ใจและยอมรับต่อความเช่ือด้านสุขภาพตามวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อในเรื่อง
ความตายของผู้ป่วยและครอบครัวได้ และน าความเช่ือด้านสุขภาพนั้นมาประยุกต์ใช้เป็น
องค์ประกอบในการวินจิฉัย แผนการรักษา การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ 

   
๑๔.  การแพทย์ทางเลือกและผสมผสาน Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ สืบค้นความรู้ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกที่มีใช้อยู่ในพ้ืนท่ี 

๑.๒ อธิบายการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีใช้ในระบบสุขภาพ
ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการตามบริบทของพื้นที่ได้ 

๑.๓ น าความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมกับ
บริบทของผู้รับบริการ มาใช้ในการดูแลประชาชนในระบบบริการปฐมภูมิ 

 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ เข้าใจความต้องการใช้การแพทย์ทางเลือกของประชากรในพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละ
บริบทในประเทศไทย 

๒.๒ ท าความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันกับผู้ป่วยในการน าแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ
แพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลรักษา 

๒.๓ เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลส าหรับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานการแพทย์
ทางเลือก แพทย์แผนไทย และแพทย์พ้ืนบ้านเข้ากับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน 

 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่บริการ ปฐมภูมิของ
ตนเอง และสามารถอธิบายกลไกการรักษา ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการ ได้ตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทางการแพทย์ 

๓.๒ น าความรู้เชิงประจักษ์ทางด้านการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลปัญหาผู้ป่วยเฉพาะโรค 
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๓.๓ แนะน าวิธีการของแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชากรในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝังเข็ม 
การกดจุด 

๓.๔ ผสมผสานการแพทย์ทางเลือกให้เข้ากับการปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ 
 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ผสมผสานการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการส่งเสริมป้องรันโรค รักษาและ
ฟื้นฟูสุขภาวะ 

๔.๒ ประยุกต์การแพทย์ทางเลือกเพื่อน ามาใช้กับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้ นฟู
สภาพผู้ป่วย 

 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ ท าความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้แพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครัวนั้น 

๕.๒ ส่งเสริมผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ให้น าความรู้การแพทย์ทางเลือกไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ในครอบครัว 

๕.๓ เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูล การประสานงาน และการส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสมในด้านการแพทย์ทางเลือก 

 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ ประสานหรือจัดตั้งเครือข่ายกับองค์กรด้านการแพทย์ทางเลือกของชุมชน 
๖.๒ เป็นแหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การส่งต่อ และการท าความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการ

ผสมผสานการแพทย์ทางเลือกเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
๖.๓ การจัดบริการทางเลือกให้กับชุมชนโดยทีมปฐมภูมิเป็นผู้ประสานงาน 

 
๑๕.  การดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะ Care of specific populations 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ การจัดบริการชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน แก่ประชากรที่มีอาชีพในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาค
บริการ 

๑.๒ รู้ระบาดวิทยาของโรคจากการท างานท่ีพบบ่อยในพ้ืนท่ี 
๑.๓ รู้แนวทางการรักษาโรคจากการท างาน 
๑.๔ ประสานการดูแลผู้ป่วยโรคจากการท างานกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้ 
๑.๕ จัดระบบบันทึกเวชระเบียนที่มีข้อมูลการท างานและความเสี่ยงจากการท างาน 
๑.๖ จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่กลุ่มประชากรเฉพาะตามวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา 
๑.๗ รู้ระบาดวิทยาของโรคที่พบในกลุ่มประชากรเฉพาะตามวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนา 
๑.๘ ให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามสิทธิการรักษา 

 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ค้นหาท้ังโรคและความเจ็บป่วยของคนท างาน 
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๒.๒ สื่อสารกับผู้ป่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย และยอมรับในตัวตนของผู้ป่วย 
๒.๓ ดูแลสุขภาพของคนท างานท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมการท างาน 
๒.๔ ดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงการท างานและช่วงการหยุดงาน 
๒.๕ ดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะที่มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่างทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ สังคม 
๒.๖ เข้าใจถึงบริบทของวัฒนธรรม อาหาร การเกิด การตาย การใช้ยา และการให้ความส าคัญต่อการ

เจ็บป่วย 
๒.๗ ดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย 

 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการท างานท่ีพบบ่อย 
๓.๒ วางแผนจัดสิ่งแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมกับคน 
๓.๓ วางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
๓.๔ วางแผนการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน 
๓.๕ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนากับภาวะสุขภาพ 
๓.๖ ท าหัตถการได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม ( Comprehensive approach) 

๔.๑ ดูแลรักษาคนท างานเมื่อเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
๔.๒ สร้างเสริมสุขภาพคนท างานโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
๔.๓ ให้ค าแนะน าในการป้องกันโรคจากการท างาน 
๔.๔ ฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับไปท างานได้อย่างปลอดภัย 
๔.๕ ดูแลรักษากลุ่มประชากรเฉพาะที่มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่างเมื่อเกิดโรคทั้งแบบ

เฉียบพลันและเรื้อรัง 
๔.๖ สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะตามความเหมาะสมของวัฒนธรรม เช้ือชาติ และศาสนา 
๔.๗ ป้องกันโรคในกลุ่มประชากรเฉพาะตามความเหมาะสมของวัฒนธรรม เช้ือชาติและศาสนา 
๔.๘ ฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มประชากรเฉพาะตามความเหมาะสมของวัฒนธรรม เช้ือชาติ และศาสนา 

 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ เข้าใจผลกระทบของโรคจากการท างานต่อครอบครัว 
๕.๒ ประเมินความคิด ความรู้สึก ความคาดหวังของครอบครัวต่อปัญหาโรคจากการท างาน 
๕.๓ ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาโรคจากการท างาน 
๕.๔ ร่วมกับครอบครัวค้นหาแนวทางแก้ปัญหาโรคจากการท างานให้มีทางเลือกหลายทาง 
๕.๕ เข้ าใจผลกระทบของปัญ หาสุขภ าพต่ อครอบครัว  ในกลุ่ มประชากรที่ มี วัฒ นธรรม                  

เชื้อชาติ และศาสนาท่ีแตกต่าง 
๕.๖ ประเมินความคิด ความรู้สึก ความคาดหวังของครอบครัวต่อปัญหาสุขภาพในกลุ่มประชากรที่มี

วัฒนธรรม เช้ือชาติ และศาสนาท่ีแตกต่าง 
๕.๗ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพ ในกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรม 

เชื้อชาติ และศาสนาท่ีแตกต่าง 
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๕.๘ ร่วมกับครอบครัวค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางสุขภาพ โดยมีทางเลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะ
กับกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาท่ีแตกต่าง 

 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ เข้าใจผลกระทบของโรคจากการท างาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน สถานท่ีท างานและชุมชน 
๖.๒ เข้าใจบทบาทของบุคลากรสาขาอ่ืนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
๖.๓ ประสานงานกับบุคลากรสาขาอ่ืนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้ 
๖.๔ เข้าใจระบบประกันคุณภาพของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนท างาน 
๖.๕ เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนท างานในภาพรวม 
๖.๖ ใช้ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรที่มวีัฒนธรรม เช้ือชาติ และศาสนา ที่แตกต่างอย่าง

เท่าเทียมกัน 
๖.๗ เข้าใจผลกระทบต่อกันและกัน ในชุมชนที่มีกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่

แตกต่าง 
๖.๘ เสริมสร้างการรับรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องวัฒนธรรม เช้ือชาติและศาสนาของ

ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
 
๑๖.  เวชศาสตร์ภัยพิบัติ Disaster medicine 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ มีความรู้เบื้องต้นในการประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยพิบัติจาก
อุบัติเหตุ และภัยพิบัติจากการก่อการร้าย 

๑.๒ มีความรู้เรื่องระบบรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
๑.๓ จัดทีมสนับสนุนให้การดูแลเบื้องต้นในพ้ืนท่ีภัยพิบัติที่อยู่ในเขครับผิดชอบของตนได้ 
๑.๔ จัดบริการดูแลด้านสุขภาวะ (Health) ให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ 
๑.๕ วางแผน จัดพื้นที่ส าหรับดูแลผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรงโซนสีด า เขียว เหลือง และแดง 

รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลประจ าในแต่ละโซนได้เหมาะสม 
๑.๖ ประสานงานกับทีมหรือหน่วยงานอื่นเพื่อมาร่วมเยียวยาผู้ประสบภัย ตัวอย่างเช่น หน่วยกู้ชีพ 

องค์กรท้องถิ่นและองค์กรสาธารณะ ทีมบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ  
๑.๗ วางแผน และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติให้กับทีมในองค์กรของตน

ได้อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๘ เป็นผู้น าทีมสุขภาพในพ้ืนท่ีในการจัดการปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากภัยพิบัติได้ 
๑.๙ เป็นผู้ตามที่ดีให้กับองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๑.๑๐ วางแผน และเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับปัญหา

สาธารณสุขจากสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ละประเภทในพื้นที่รับผิดชอบได้ รวมทั้งสามารถบริหาร
การจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีที่ทรัพยากรมีจ ากัด 

๑.๑๑ จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยจากเหตุภัยพิบัติไปพบผู้เช่ียวชาญเฉพาะได้เหมาะสม 
๑.๑๒ ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสมในระหว่างเหตุการณ์วิกฤตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การติดต่อประสานงาน และในการดูแลผู้ป่วยท่ีก าลังมีสภาวะเครียด 
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๑.๑๓ มีทักษะการแก้ปัญหาได้ดีในสถานการณ์ซึ่งขาดทรัพยากร ก าลังคน การติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมขนส่งอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ 

๑.๑๔ จัดการประเมินผลการท างาน วิเคราะห์ผลร่วมกับทีมหลังจากที่งานเสร็จสิ้น เพื่อปรับปรุงวิธีการ
รับมือในครั้งต่อไปได้ 

 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ให้การดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยโดยค านึงถึงทุกมิติของสุขภาพ 
๒.๒ ตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย 
๒.๓ ให้การดูแลผู้ป่วยจากภัยพิบัติโดยใช้พื้นฐานการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาร่วมกันกับผู้ป่วย 
๒.๔ ส่งเสริมสุขภาพ และบอกวิธีป้องกันโรคที่เกิดตามหลังการประสบภัยพิบัติให้กับผู้ป่วยแต่ละคนได้

อย่างจ าเพาะ 
 
 ๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ อธิบายความส าคัญของภัยพิบัติ อุบัติภัยหมู่ การคัดแยกผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรงและ
การก่อการร้ายได้ 

๓.๒ อธิบายประเภทของภัยพิบัติ โดยจ าแนกตามสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ การก่อความ
รุนแรงและการก่อการร้ายได้ 

๓.๓ มีความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาวะที่อาจเกิดจากเหตุภัยพิบัติแต่ละประเภท และสามารถ
วิเคราะห์ ให้การดูแลผู้ประสบผลกระทบดังกล่าวได้ทั้งในระยะฉับพลันและระยะยาว 

๓.๔ มีความรู้ และเข้าใจวิธีการเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยทั้งในเรื่องอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส าหรับบุคคล การขจัดสารพิษ และความปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ 

๓.๕ มีทักษะทางคลินิกของการวินิจฉัยโรคโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวินิจฉัย เช่น เอกซเรย์ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

๓.๖ มีทักษะในการจ าแนกกลุ่มผู้ประสบภัยตามความรุนแรงและความเร่งด่วนในการดูแลรักษาได้
อย่างเหมาะสม 

๓.๗ มีทักษะการกู้ชีพ 
๓.๘ ดูแล รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีโรคเครียด (Acute stress disorder) ได้ 
๓.๙ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (Post-

Traumatic Stress Disorder) ได้ 
 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ อธิบายการด าเนินของโรคและความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการประสบภัยพิบัติในแต่ละประเภทได้ 
๔.๒ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสภาพให้กับกลุ่มประชากรที่ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่

รับผิดชอบของตนได้ 
 
 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ ให้การดูแลครอบครัวผู้ประสบภัยได้ 
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๕.๒ ค านึงถึงผลกระทบด้านสุขภาวะที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติและให้การดูแล
แก้ไขได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๕.๓ กระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยกันเยียวยาบุคคลที่ประสบภัยในครอบครัวด้วยกันเอง 
๕.๔ ประเมินผลกระทบจากความสูญเสียของครอบครัว โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพและให้การดูแล

ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Communication oriented approach) 

๖.๑ ท างานแก้ไขปัญหาระหว่างภัยพิบัติร่วมกับชุมชนในพื้นที่ของตนได้ 
๖.๒ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อให้การดูแล ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติได้ 
๖.๓ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเยียวยาแก้ไขปัญหาอุปสรรค และฟื้นฟูสภาพด้วยตนเอง

จากการประสบภัยพิบัติได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๖.๔ เป็นผู้น า เป็นแหล่งสนับสนุน และเป็นแหล่งทรัพยากรให้กับชุมชนในการดูแลปัญหาสุขภาวะที่

เกิดจากการประสบภัยพิบัติได้ 
 
๑๗17.  กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ Medical laws and ethics 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ ให้การปรึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นหลักการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการแพทย์ 
๑.๒ ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับทีมสุขภาพ 
๑.๓ ให้ข้อมูล ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อการตัดสินใจเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และความซับซ้อนเชิงจริยธรรมทางการแพทย์ 
๑.๔ อธิบาย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่

ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพื่อยืดความตายในวาระสุดท้ายของชีวิตคน 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ดูแลสุขภาพโดยค านึงระบบความเชื่อของผู้ป่วยและครอบครัว 
๒.๒ ค านึงถึงการยินยอมรักษา สิทธิปฎิเสธการ และรักษาความลับของผู้ป่วย 
๒.๓ ผู้ป่วยมีสิทธ์ิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองอย่างมีอิสระ โดยแพทย์จะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบผลที่

จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น 
๒.๔ ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายอย่างมีมนุษยธรรม และมีสิทธิที่จะได้รับ

ความช่วยเหลือทุกอย่าง เพื่อช่วยผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ ค้นหามุมมองด้านจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย 
๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยินยอมหรือการปฏิเสธการรักษาได้อย่างถูกต้อง 
๓.๓ ตอบสนองในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา รักษาบางส่วนหรือรักษาไม่ครบถ้วนได้อย่างเหมาะสม 
๓.๔ ยอมรับสิทธิในการให้หรือไม่ให้ข้อมูล 

 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ดูแลผู้ป่วยท่ีมีพยากรณ์โรคไม่ดีรวมทั้งผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
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๔.๒ อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ผู้ให้บริการสุขภาพ เช่น 
วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา ความเช่ือ ค่านิยมส่วนบุคคลและครอบครอบครัว ตลอดจน
ประสบการณ์ส่วนตัว 

๔.๓ ค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้ป่วยในบริบทของครอบครัว วัฒนธรรม และความเช่ือ 
 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ จัดการประชุมครอบครัวเพื่อพูดคุยกับครอบครัวด้านจริยธรรมทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่
ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach)  

๖.๑ ร่วมสัมมนาด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์กับชุมชน 
 
๑๘.  สุขภาพอนามัยระหว่างประเทศ International Health 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ อธิบายสถานการณ์ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้ 
๑.๒ อธิบายกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ได้ (International Health Regulations 

หรือ IHR 2005) 
๑.๓ มีส่วนร่วมในระบบการเฝ้าระวังและรายงานโรคที่เป็นปัญหาอนามัยระหว่างประเทศ 
๑.๔ ประสานงานในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ 
 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ค านึงถึงความส าคัญของจิตใจ สังคม และวัฒนธรรมของผู้ป่วยต่างชาติที่มีผลกระทบกับความ
เจ็บป่วย 

๒.๒ ค้นหาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วย 
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการดูแลปัญหาสุขภาพ 
๒.๔ สื่อสารหรือมีผู้ช่วยสื่อสารกับชาวต่างชาติเพื่อการดูแลปัญหาสุขภาพได้ 
๒.๕ จัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วย และเชื่อมโยงไปสู่การดูแลต่อเนื่องได้ 
๒.๖ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการด าเนินชีวิต 
๒.๗ เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ ประเมินความเสี่ยง วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และรักษาโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยหลากหลายเช้ือ
ชาติ โดยค านึงถึงปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

๓.๒ ดูแลโรคติดต่อเฉียบพลันที่เป็นปัญหาอนามัยระหว่างประเทศได้ 
๓.๓ ส่งต่อผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อเฉียบพลัน หรือปัญหาอื่น ๆ ไปยังสถานบริการที่เหมาะสม 
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 ๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 
๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อย และโรคที่เป็นปัญหาอนามัยระหว่างประเทศให้แก่

ผู้ป่วยหลากหลายเช้ือชาติ 
๔.๒ ท างานร่วมกับทีมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อย และโรคที่เป็นปัญหา

อนามัยระหว่างประเทศ 
๔.๓ ประสานความร่วมมือกับครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๒ ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
๕.๓ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยได้ 
๕.๔ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ให้แก่บุคคลในครอบครัว 
 
 ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ ประสานงานกับชุมชนในการจัดระบบเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ หรือภาวะคุกคามด้านสาธารณสุข 
ด้วยระบบสื่อสารข้อมูลชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๒ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
๑๙.  การดูแลผู้ป่วยที่บ้านการเย่ียมบ้าน Home care/Home visit 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ จัดบริการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านในบริการปฐมภูมิของตนได้ 
๑.๒ สามารถอธิบายความหมายของการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๓ อธิบายวัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๔ อธิบายความส าคัญของการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๕ อธิบายความส าคัญของการเยี่ยมบ้านส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ 
๑.๖ อธิบายบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๗ อธิบายข้อบ่งช้ีของการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๘ อธิบายชนิดของการเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๙ อธิบายหลักการการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านได้ 
๑.๑๐ แสดงให้เห็นกระบวนการของการเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๑๑ ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการเยี่ยมบ้านอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๑.๑๒ อธิบายข้อจ ากัดของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านและแนวทางการแก้ไขข้อจ ากัดเหล่านั้น

ได้ 
๑.๑๓ วางแผนการเข้าเยี่ยมบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย 
๑.๑๔  เลือกใช้เทคนิค วิธีการเข้าถึงการเยี่ยมบ้านท่ีเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้ 
๑.๑๕ บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งได้อย่าง

เหมาะสม และสามารถน าไปใช้สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งในระดับปฐมภูมิ
ด้วยกันและต่างระดับได้ 
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๑.๑๖ อธิบายและบทบาทของบุคลากรอื่น ๆ ในทีมเยี่ ยมบ้านได้  ตัวอย่างเช่น พยาบาล นัก
กายภาพบ าบัด นักโภชนาการ 

๑.๑๗ ท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชา ในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยีย่มบ้านได้อย่าง
ด ี

๑.๑๘ จัดเตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมบ้านได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็นในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
แต่ละราย 

๑.๑๙ จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยในการเข้าเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยแต่ละรายโดยข้อมูลนั้น ๆ สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละสาขาได้ 

๑.๒๐ ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๑.๒๑ วินิจฉัยปัญหา สั่งการรักษาเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินระหว่างการเยี่ยมบ้าน และส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

โรงพยาบาลอย่างทันท่วงท ี
๑.๒๒ เป็นผู้น าท่ีดีในทีมเยี่ยมบ้าน 

 
 
 ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 

๒.๑ ค้นหาความเช่ือทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประเด็นการเยี่ยมบ้าน และให้การสนับสนุนแก้ไข
หรือคัดค้านความเชื่อนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

๒.๒ ยอมรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในระหว่างการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านโดยให้ความเคารพ
ในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของผู้ป่วย 

๒.๓ สื่อสารเกี่ยวกับความจ าเป็น ความส าคัญ วัตถุประสงค์ กระบวนการ ในการเยี่ยมบ้านให้กับผู้ป่วย
แต่ละรายอย่างชัดแจ้งและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีอคติ 

๒.๔ ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพจิตใจและสังคมที่มีผลกระทบกับการเข้าถึงการเยี่ยมบ้านของ
ผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว เพื่อน นายจ้าง หรือลูกจ้างของผู้ป่วย เป็นต้น 

๒.๕ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับการด าเนินชีวิตหรือ การท างานของผู้ป่วย เมื่อมีการเยี่ยม
บ้านโดยทีมดูแลสุขภาพ 

๒.๖ ตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วย 
๒.๗ เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านโดยใช้ผลจากการตัดสินใจร่วมกัน

ระหว่างผู้ดูแลรักษาและผู้ป่วยเป็นพ้ืนฐาน 
 
 ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ พัฒนาจุดหมายในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านในชุมชนที่ตนรับผิดชอบได้ 
๓.๒ วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยท่ีร่วมกับทีมรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลได้ 
๓.๓ ประเมินการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยได้ 
๓.๔ ประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่บ้านได้ 
๓.๕ วินิจฉัยปัญหา ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และให้การรักษาโดยค านึงถึงข้อจ ากัดทั้งใน

ส่วนความเจ็บป่วย อุปกรณ์และเทคโนโลยีในผู้ป่วยท่ีให้การดูแลที่บ้าน/เยี่ยมบ้านได้ 
๓.๖ ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การใช้ Home 

oxygen therapy เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์ส าหรับการฟอกไตทางหน้าท้องและเครื่องพ่นยา 
๓.๗ แสดงบทบาทของแพทย์ในทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านได้ 
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๓.๘ วิเคราะห์และเลือกใช้คุณสมบัติและทักษะที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๓.๙ ประเมินภาวะเครียดของผู้ดูแลที่อาจเกิดจากการดูแลผู้ป่วยได้ 
๓.๑๐ ให้การดูแลและจัดการกับความเครียดที่เกิดในผู้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

 
 ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ เลือกวิธีการเยี่ยมบ้านประยุกตใ์ช้ได้อย่างเหมาะสมในผูป้่วยและครอบครัวแต่ละราย โดยให้ล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง ตามความเสี่ยง ความรุนแรงของปัญหา และพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการเข้าเยี่ยมบ้าน 

๔.๒ พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การค้นหาข้อมูลที่จ าเป็น และทักษะการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ผู้ป่วย 

๔.๓ เข้าใจผู้ป่วยตามหลักการการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
๔.๔ มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นได้อย่าง

เหมาะสมในระหว่างการเยี่ยมบ้าน 
๔.๕ น าหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละรายได้ 

 
 ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ เข้าถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและครอบครัว 
๕.๒ เลือกใช้เทคนิค วิธีการเข้าถึงการเยี่ยมบ้านในแต่ละครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
๕.๓ พัฒนาทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่บ้านได้ โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งความเคารพและ

ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและครอบครัว 
๕.๔ ให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะในการดูแลตนเองแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่บ้านทั้งในกรณี

ฉุกเฉิน โรคเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม 
๕.๕ ค้นหาปัญหาของครอบครัวและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ในระหว่างการเยี่ยม

บ้านได้ 
๕.๖ พัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยและทีมเยี่ยมบ้านได้ 

 
 ๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การจัดการ การบริการ การติดต่อสื่อสาร มาใช้
ท างานในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบได้ 

๖.๒ รู้จักชุมชน แหล่งช่วยเหลือของชุมชนและมีวิธีการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 
๖.๓ เลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมในการเยี่ยมบ้านที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนได้ 
๖.๔ วางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายในการเยี่ยมบ้านแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
๖.๕ ยอมรับและเข้าใจในชุมชนที่แพทย์ปฏิบัติงานอยู่ 
๖.๖ อธิบายบทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน/การเยี่ยมบ้านได้ 
๖.๗ อธิบายนโยบายของรัฐบาลในการให้การดูแลสาธารณสุขชุมชน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ได้อย่างเหมาะสม 
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๒๐.  การจัดการปัญหาทางคลินิก Clinical management 
๒๐.๑ ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular problems) 
๒๐.๒ ปัญหาระบบย่อยอาหาร (Digestive problems) 
๒๐.๓ ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Drug and alcohol problems) 
๒๐.๔ ปัญหาหู คอ จมูก และใบหน้า (ENT and facial problems) 
๒๐.๕ ปัญหาทางตา (Eye problems) 
๒๐.๖ ปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine problems) 
๒๐.๗ ปัญหาระบบประสาท (Neurological problems) 
๒๐.๘ ปัญหาทางเดินหายใจ (Respiratory problems) 
๒๐.๙ ปั ญ ห าโรค ไขข้ อ  ก ระดู ก  แล ะกล้ าม เนื้ อ  (Rheumatology and musculoskeletal 

problems) 
๒๐.๑๐ ปัญหาผิวหนัง (Skin problems) 
๒๐.๑๑ ปัญหาโลหิตวิทยา (Hematologic problems) 

 
๒๐.๑ ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular problems) 

 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ จัดบริการปฐมภูมิให้กับในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือกได้ 
๑.๒ มีทักษะการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างเต็มที่ 
๑.๓ ส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เช่ียวชาญในเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีภาวะ

ฉุกเฉินทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๑.๔ เลือกใช้กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อลดปัญหาโรคทางระบบหัวใจ และหลอด

เลือดได้อย่างเหมาะสม 
๑.๕ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดก่อนท่ีจะแสดงอาการได้ 
๑.๖ วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด จากอาการและอาการแสดงรวมถึง

ส่งตรวจเพิม่เตมิ และ/หรือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   อาการ 

- เจ็บหน้าอก (Chest pain) 
- หายใจไม่อิ่ม (Breathlessness) 
- ข้อเท้าบวม (Ankle swelling) 
- ใจสั่น (Palpitation) 
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias) 
- อาการและอาการแสดงของโรคระบบหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) 
- เป็นลม (Syncope) 
- หมดสติ (Collapse) 
ภาวะความเจ็บป่วย 
- Coronary heart disease : angina, acute coronary syndromes, cardiac arrest 
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- Heart failure 
- Arrythmias 
- Other heart disease : valvular heart disease, cardiomyopathy, congenital 

heart disease 
- Cerebrovascular disease : stroke, TIA 
- Thromboembolic disease 
Investigation 
- Blood pressure measurement 
- ท าการตรวจ อ่านและแปลผล Electrocardiogram พื้นฐานได้ 
- ท าการตรวจ และแปลผล Venous dopplers and ankle brachial pressure index 

measurement 
การรักษา 
-  ให้การรักษาผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยเฉพาะการรักษา

ภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 
-  ดูแลรักษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้ ทั้งการรักษาโรค การดูแลอย่างเป็นระบบร่วมกับทีมสห

สาขาวิชา การฟื้นฟู และการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย (End stages cardiac failure) 
-  ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ได้ในทุกระดับ 
-  รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรืออาการอันสงสัยจะเกิดจากภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่าง

ทันท่วงท ี
การป้องกัน 
เลือกใช้วิธีการ กลยุทธ์ ในการลดหรือก าจัดปัจจัยเสี่ยงอันจะน าไปสู่ภาวะโรคหัวใจและหลอด

เลือด ดังต่อไปนี ้
- ภาวะความดันโลหิตสูง 
- ภาวะไขมันในเลือดสูง 
- การสูบบุหรี่ 
- การดื่มสุรา 
- ภาวะโรคอ้วนหรือน้ าหนักเกิน 
- ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง หรือโรคเบาหวาน 

๑.๗ จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางระบบหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ป่วยแต่ละราย โดยข้อมูลนั้น 
ๆ สามารถเช่ือมโยงไปสู่การดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละสาขาได้ 

 
  ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 

๒.๑ ค้นหาความเช่ือทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และให้การ
สนับสนุน แก้ไขหรือคัดค้านได้อย่างเหมาะสม 

๒.๒ ยอมรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในระหว่างการดูแล ปัญหาโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยให้ความเคารพต่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของผู้ป่วย 
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๒.๓ สื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดโรคหรือปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยแต่
ละรายอย่างชัดแจ้งและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีอคติ 

๒.๔ ให้ความส าคัญของสภาพจิตใจและสังคมที่มีผลกระทบกับการดูแลปัญหาทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือดของผู้ป่วย 

๒.๕ ให้ความส าคัญของสภาพจิตใจและสังคมที่มีผลกระทบกับการดูแลปัญหาทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือดของผู้ป่วยต่อครอบครัว เพ่ือน นายจ้าง ลูกจ้าง 

๒.๖ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการด าเนินชีวิต และการท างานของผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

๒.๗ ตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วย 
๒.๘ เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลรักษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหาระบบหัวใจ และหลอดเลือด 

โดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย ์
 
  ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ จัดการภาวะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในกรณีเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที เช่น Acute 
myocardial infarction, acute stroke and critical ischaeaia 

๓.๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึง
แนวทางการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง 

๓.๓ มีทักษาในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อการวินิจฉัยโรค
ในระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ถูกต้อง 

๓.๔ ส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจในสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม 
๓.๕  อธิบายเหตุผลของการจ ากัดการส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และการรักษาในกรณีโรค

ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ไม่จ าเป็นได้ เช่น การท า Echocardiogram, การใช้ยากลุ่ม 
Statins 

 
  ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยในการลดหรือก าจัดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอด
เลือดแต่ละรายได้ 

๔.๒ เลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังตามปัจจัยเสี่ยง
และความรุนแรงของโรค ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 

๔.๓ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเรื่องการปฏิบัติตัว การด าเนินชีวิตให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย 

๔.๔ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
  ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการร่วมกันลดหรือก าจัดความเสี่ยงในการเกิดโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ อธิบายปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของสมาชิกในครอบครัวได้ 
๕.๓ วางแนวทางการจัดการเพื่อให้การรักษาภาวะฉุกเฉินทางระบบหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยที่

แตกต่างกันในแต่ละครอบครัวได้ 
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  ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ อธิบายแนวโน้มความชุกของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของชุมชน
ได้ 

๖.๒ อธิบายนโยบายของรัฐบาลที่มีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

๖.๓ ใช้นโยบายของรัฐบาลในการดูแลปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๔ วางแนวทางการจัดการเพื่อให้การรักษาภาวะฉุกเฉิน ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ป่วย

ที่อยู่ในพ้ืนท่ีต่างกันได้ 
 
 ๒๐.๒  ปัญหาระบบย่อยอาหาร (Digestive Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารที่พบบ่อย 
๑.๒ รู้ระบาดวิทยาของโรคระบบย่อยอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดท้อง แผลในกระเพาะอาหาร กรด

ไหลย้อน อุจจาระร่วง ท้องผูก ล าไส้แปรปรวน ในประชากรวัยต่าง ๆ และโรคตับ ตับอ่ อน 
ท่อน้ าดี 

๑.๓ รู้แนวทางการรักษาโรคระบบย่อยอาหาร 
๑.๔ ประสานการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ได้ 
๑.๕ ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
๑.๖ ให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามสิทธิการรักษา 

 
  ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 

๒.๑ ค้นหาท้ังโรคและความเจ็บป่วย 
๒.๒ สื่อสารกับผู้ป่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย และยอมรับในตัวตนของผู้ป่วย 
๒.๓ ดูแลปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
๒.๔ ดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย 
๒.๕ เข้าใจถึงบริบทของวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนากับปัญหาระบบย่อยอาหาร 

 
  ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problems-solving skills) 

๓.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์อุบัติการณ์ปัญหาระบบย่อยอาหารที่พบบ่อย 
๓.๒ วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบย่อยอาหาร 
๓.๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา กับปัญหาระบบย่อยอาหาร 
๓.๔ ท าหัตถการได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 
  ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบย่อยอาหารทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
๔.๒ สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม 
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๔.๓ ให้ค าแนะน าในการป้องกันปัญหาระบบย่อยอาหาร 
๔.๔ ฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

 
  ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ เข้าใจผลกระทบของโรคระบบย่อยอาหารต่อครอบครัว 
๕.๒ ประเมินความรู้สึก ความคาดหวังของครอบครัว ต่อปัญหาโรคระบบย่อยอาหาร 
๕.๓ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาโรคระบบย่อยอาหาร 
๕.๔ ร่วมกับครอบครัวค้นหาแนวทางแก้ปัญหาโรคระบบย่อยอาหารให้มีทางเลือกหลายทาง 

 
  ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ เข้าใจผลกระทบของโรคระบบย่อยอาหารต่อเพื่อนบ้านและชุมชน 
๖.๒ ใช้ทรัพยากรในการดูแลปัญหาโรคระบบย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน 
๖.๓ ประสานงานกับบุคลากรสาขาอื่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เป็น

ปัจจัยเอื้อต่อการเกิดปัญหาโรคระบบย่อยอาหาร 
๖.๔ เสริมสร้างการรับรู้ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องปัญหาโรคระบบย่อยอาหาร 

 
 
 ๒๐.๓   ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Drug and Alcohol Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 

๑.๑ อธิบายอาการและอาการแสดงของผู้ใช้สารเสพติดประเภทต่าง ๆ ได้ ทั้งทางกาย จิตใจและ
สังคม 

๑.๒ อธิบายภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมที่เกิดจากการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ท้ังจากตัวสารเสพ
ติดเอง และจากวิธีการบริหารยา 

๑.๓ อธิบายการตรวจคัดกรองการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
๑.๔  คัดกรองผู้ติดแอลกอฮอล์โดยใช้ชุดค าถามเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น CAGE, AUDIT 
๑.๕ ให้การดูแลผู้ติดสารเสพติดตามมาตรฐานการรักษาท้ังวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา 
๑.๖ ให้การดูแลภาวะฉุกเฉินจากการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ได้ 
๑.๗ อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งและด าเนินงานของคลินิกยาเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานพยาบาล 
๑.๘ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ๒.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 

๒.๑ อธิบายและตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลผู้ใช้สารเสพติดโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
๒.๒ อธิบายขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ ของการเลิกสารเสพติดในผู้ป่วยแต่ละคน 

และสามารถให้การช่วยเหลือในแต่ละระยะได้อย่างถูกต้อง 
๒.๓ ตระหนักและดูแลผู้ใช้สารเสพติดโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ครอบครัว สังคม 

ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problems-solving skills) 
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๓.๑ ประเมินความเสี่ยงของการท าร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในผู้ใช้สารเสพติด และให้การดูแลได้
อย่างเหมาะสม 

๓.๒ อธิบายเนื้อหาส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ข้อจ ากัดของ
กฎหมาย และกลไกในการบริหารจัดการเพื่อบังคับใช้กฎหมายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 
๔.๑ อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดการใช้สารเสพติดในแต่ละบุคคล และให้การแก้ไข 
๔.๒ อธิบายโรคหรือภาวะที่พบร่วมกับการใช้สารเสพติด และให้การดูแลรักษา 
๔.๓ อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในระหว่างการเลิกใช้สารเสพติด รวมทั้งให้การป้องกันและดูแล

ปัญหาเหล่านั้นได้ 
๔.๔ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของการดูแลแบบครอบคลุมต่อการรักษาผู้ติดยาเสพติด 

  ๕.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ อธิบายและตระหนักถึงความเกี่ยวเนื่องของครอบครัวต่อปัญหาการใช้สารเสพติด 
๕.๒ ดูแลผู้ใช้สารเสพติดโดยค านึงถึงการให้ครอบครัวมีส่วนร่วม 
๕.๓ ประสารความร่วมมือกับครอบครัว และชุมชนเพื่อให้ผู้เลิกสารเสพติดได้กลับไปอยู่ในชุมชนได้

อย่างมั่นใจและยั่งยืน 
  ๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ อธิบายความเกี่ยวเนื่องกันของปัญหาสารเสพติดในชุมชนลักษณะต่าง ๆ  
๖.๒ ให้การดูแลปัญหาสารเสพติด โดยใช้รูปแบบของการให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
๖.๓ จัดระบบการดูแลปัญหาสารเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 
๖.๔ ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
๖.๕ วางแผนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยร่วมมือกับคนและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 

 
 ๒๐.๔    ปัญหาหู คอ จมูกและใบหน้า (ENT and Facial management) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
   ดูแลผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ที่พบบ่อยได้ 

๑.๑ รู้ข้อบ่งช้ีในการส่งตัวพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะได้ 
๑.๒ อธิบายอาการให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องใช้ยารักษา รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลตนเอง 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 
๒.๑ ให้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยหูหนวกหรือมีปัญหาการได้ยิน ในด้านการติดต่อสื่อสารได้ 
๒.๒ อธิบายแนะน าผู้ดูแลผู้ป่วย โดยค านึงถึงสภาพจิตใจและสังคมของผู้ป่วย 
๒.๓ ให้ความส าคัญกับการดูแลตนเองในกรณีโรคทางหู คอ จมูก 
๒.๔ แนะน าภาวะเสี่ยงและอาการหรือโรคทางหู คอ จมูก ได้ 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
๓.๑ ใช้ความรู้และอุบัติการณ์ช่วยในการวินิจฉัย 
๓.๒ อธิบายอาการที่ต้องเฝ้าระวังส าหรับมะเร็งที่ศีรษะและคอ 
๓.๓ เข้าใจและใช้เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 
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๔.๑ ดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ทั้งกรณีปัญหาเฉียบพลันและเรื้อรังได้ 
๔.๒ รู้เกี่ยวกับโรคทีเ่กิดจากการประกอบอาชีพท่ีมีผลต่อโรคทางหู คอ จมูก 
๔.๓ อธิบายอาการทางหู คอ จมูกท่ีสัมพันธ์กับ Systemic Disease 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ วิเคราะห์สภาพครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางหู คอ จมูก 
๕.๒ อธิบายความเข้าใจกับคนในครอบครัว เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก 
๕.๓ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 
๖.๑ อธิบาย Screening program ส าหรับผู้ป่วยสูญเสียการได้ยิน 
๖.๒ เข้าใจลักษณะการบริการและข้อจ ากัดในชุมชน เกี่ยวกับโรคทาง หู คอ จมูก 
๖.๓ เข้าใจปัญหาทางกฎหมายและสิทธิหรับผู้ป่วยพิการทางหู 

 
 ๒๐.๕   ปัญหาทางตา (Eye Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑ ดูแลผู้ป่วยโรคทางตาเบื้องต้นที่พบได้ 
๑.๒ ส่งต่อผู้ป่วยโรคทางตาไปถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเหมาะสม 
๑.๓ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางตาและให้การแนะน าการป้องกันโรคทางสายตาที่ป้องกันได้ 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 
๒.๑ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาวะจิตใจและสังคมของผู้ป่วยโรคตา 
๒.๒ เข้าใจและจัดการความเชื่อเรื่องสุขภาพทางตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒.๓ แนะน าภาวะเสี่ยงกับอาการน า และโรคทางตาได้ 
๒.๔ แนะน าทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยตัดสินใจและเลือกวิธีที่เหมาะสม 

 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ ส่งตรวจเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
๓.๒ ใช้อุบัติการณ์ของโรคช่วยในการวินิจฉัย 
๓.๓ อธิบายอาการผิดปกติทางตา ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนชรา 
๓.๔ ใช้ข้อมูลจากประวัติ  ตรวจร่างกาย วินิจฉัย และวางแผนการรักษารวมทั้งส่งต่อ

ผู้เชี่ยวชาญได้ 
๓.๕ รู้จักอาการทางตาที่สัมพันธ์กับโรคในระบบอ่ืน 

๔. การดูแลแบบครอบคลมุ (Comprehensive approach) 
๔.๑ ดูแลผู้ป่วยทางตาทั้งปัญหาเฉียบพลันและเรื้อรัง 
๔.๒ อธิบายค าจ ากัดความของผู้พิการทางสายตา 
๔.๓ อธิบายปัญหาและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการมองเห็นเรื้อรัง 
๔.๔ ช่วยให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ดีที่สุดโดยการรักษาป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

๕. การดูแลโดยมุง่เน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ วิเคราะห์สภาพครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางตาของผู้ป่วย 
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๕.๒ อธิบายท าความเข้าใจกับคนในครอบครัว เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคทางตา 
๕.๓ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและผู้ป่วยโรคตา 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 
๖.๑ อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางสายตา 
๖.๒ รู้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสังคมของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางสายตา 
๖.๓ เข้าใจสถานการณ์บริการและข้อจ ากัดในชุมชน เกี่ยวกับโรคทางตา 
๖.๔ เข้าใจปัญหาทางกฎหมายและสิทธิส าหรับผู้พิการทางตา 

 
 ๒๐.๖     ปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
   ให้การดูแลเบื้องต้นกับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อได้ 
   1.2 ท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน เช่น พยาบาลผู้ดูแลโรคเบาหวาน โภชนากร 
   1.3 อธิบายข้อบ่งช้ีในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อซับซ้อนหรือเพื่อการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 
๒.๑ ระบุแนวทางการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยท่ีพบได้บ่อยในโรคเรื้อรังระบบต่อ

ไร้ท่อ (เช่น โรคเบาหวาน) รวมไปถึงการเคารพในสิทธิของผู้ป่วยในการเลือกแนวทางการ
รักษา 

๒.๒ สื่อสารเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน และ
โรคเบาหวานอย่างชัดเจนและได้ผลด้วยวิธีการที่ไม่ล าเอียง 

๒.๓ พัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพที่สะท้อนไปตามกลุ่มต่าง ๆ ที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วน
หรือเบาหวานท่ีต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 

๒.๔ วางโปรแกรมในการลดน้ าหนักอย่างได้ผลให้กับผู้ป่วย การให้ค าแนะน า ส่งเสริมสุขภาพ
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับอาหาร การออกก าลังกาย และการใช้ยาในการรักษา 

๒.๕ ใช้ประโยชน์จากการลงทะเบียนโรคและรูปแบบในการบันทึกข้อมูลอย่างได้ผลในการ
วางแผนดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อที่จะท าให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาต่อเนื่อง
ระหว่างแพทย์ต่างสาขากัน 

๒.๖ ระบุข้อผิดพลาดการใช้ยา Thyroxine และวางแผนในการที่จะลดปริมาณลงระบุ
ผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง ระบบต่อมไร้ท่อ
อื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้า การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

๒.๗ ระบุผลเสียของภาวะน้ าหนักตัวมากเกินไป 
๒.๘ ส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้ป่วยให้สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองให้มากท่ีสุด 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
๓.๑ ให้การดูแลอย่างรวดเร็วในกรณีพบผู้ป่วยฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ภาวะน้ าตาลใน

เลือดต่ า และภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 
๓.๒ ระบุผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อท่ีไม่มีอาการไม่เฉพาะเจาะจงท่ีพบบ่อย และสามารถ

วินิจฉัยด้วยการตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยจากอาการที่ซับซ้อน 
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๓.๓ ใช้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมในการวินิจฉัยปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ระบุปัญหาความเจ็บป่วยร่วมที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผลกระทบที่พบ
บ่อยของการทานยาหลายชนิด 

๔.๒ วางแผนท าให้การใช้ยาง่ายขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางการรักษา 
๔.๓ ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส าหรับผู้ป่วย โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และภาวะกรดยูริกในเลือดสูง 
๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ อธิบายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ 
๕.๒ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการร่วมกันลดหรือก าจัดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบ

ต่อมไร้ท่อของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
๕.๓ อธิบายแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบต่อมไร้ท่อของสมาชิกในครอบครัวได้ 
๕.๔ วางแผนแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมในการให้การรักษาเบื้องต้นภาวะฉุกเฉินในโรคระบบ

ต่อมไร้ท่อแก่สมาชิกในครอบครัวได้ เช่น ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ ระบุปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อต่อความชุกของปัญหาระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

๖.๒ ระบุมาตรการทางสาธารณสุขที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานและให้การ
สนับสนุนโปรแกรมที่เป็นไปได้ เช่น การออกก าลังกายตามค าสั่งแพทย์ 

๖.๓ อธิบายการยกเว้นค่าใช้จ่ายจากใบสั่งยาส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อม ไร้ท่อ 
 
 ๒๐.๗   ปัญหาระบบประสาท (Neurological problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑ มีความรู้พื้นฐานเรื่องสรีระวิทยา ระบบการท างานและพัฒนาการของระบบประสาทใน

ภาวะปกติ 
๑.๒ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา วินิจฉัยและให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการหรือโรคของระบบประสาท ดังต่อไปนี้ 
๑.๒.๑ อาการและโรคทางระบบประสาท 

๑.๒.๑.๑ ปวดศีรษะ ได้แก่ migraine, Cluster headache, Tension-
type headache, Headache associated with a structural lesion, seudotomor 
cerebri, Emergent headaches ได้แก่ Subarachnoid hemorrhage, Meningitis, 
Giant cell arthritis and temporal arthritis 

๑.๒.๑.๒ การสูญ เสี ย ก ารรั บ รู้ ส ติ  ได้ แ ก่  seizure, convulsion, 
syncope, stupor & coma, brain death 

๑.๒.๑.๓ หลอดเลือดสมอง / อัมพาต เช่น stroke, TIA, vasculitis, 
carotid steno sis 

๑.๒.๑.๔ การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น Parkinson, tremor, tics, horea 
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๑.๒.๑.๕ โรคระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ชา อ่อนแรง, Guillain-
Barre syndrome, Myasthenia gravis 

๑.๒.๑.๖ การสู ญ เสี ย ก ารรับ รู้  ก า รสื่ อ ส าร  ได้ แ ก่  dementia, 
encephalopathy 

๑.๒.๑.๗ โรคของประสาทไขสันหลัง 
๑.๒.๑.๘ โรคเนื้องอกในสมอง 

๑.๒.๒ การส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา 
๑.๒.๒.๑ ข้อบ่งช้ีในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
๑.๒.๒.๒ ข้อบ่งช้ีของภาพถ่ายทางรังสี, Ultrasound, EMG, EEG, CT 

scan และ MRT 
๑.๒.๒.๓ แนวทางการแปลผลทางรังสีวิทยา 
๑.๒.๒.๔ ข้อบกพร่องที่ท าให้วินิจฉัยผิดพลาดที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา 

๑.๒.๓ การดูแลรักษา 
๑.๒..๓.๑ ให้การรักษาโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยได้อย่าง

ถูกต้อง และส่งต่อการรักษาได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒..๓.๒ ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทได้

อย่างถูกต้อง 
๑.๒..๓.๓ อธิบายบทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทได้ 
๑.๒.๔ การป้องกัน 

๑.๒.๔.๑ แนะน าวิธีการลดภาวะตึงเครยีดตา่ง ๆ อันอาจจะเป็นเหตุ
กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือโรคทางระบบประสาทอ่ืน ๆ แก่ผู้ป่วยได้ 

๑.๒.๔.๒ แนะน าและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุต่อการเกิด
โรคทางระบบประสาทและแนะน าวิธีป้องกันแก่ผู้ป่วยได้ 

๑.๓ เลือกใช้ทักษะการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในระดับปฐมภูมิ (Primary 
care) แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
อย่างเหมาะสมครอบคลุมในแง่การดูแลรักษา การป้องกันการฟื้นฟูและการดูแลแบบ
ประคับประคองในผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะสุดท้าย 

๑.๔ อธิบายบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะ
ทุพพลภาพจากโรคทางระบบประสาท 

๑.๕ แนะน าในการใช้แพทย์ทางเลือกมาร่วมในการรักษาโรคทางระบบประสาทได้อย่าง
เหมาะสม 

๑.๖ อธิบายแนวทางในการค้นหาสาเหตุกระตุ้นและแนวทางการดูแลของอาการปวดศีรษะ
เรื้อรังที่ไม่มีพยาธิสภาพทางกายได้ 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 
๒.๑ สื่อสารและให้ข้อมูลที่จ าเปน็แก้ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและตัดสินใจเลือกวิธีการรกัษาที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลของการรักษาที่ยังไม่แน่นอนหรือมี
แนวทางการรักษาหลายแบบ 
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๒.๒ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาความผิดปกติทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สังคม การงาน ทั้งของผู้ป่วยและคนรอบข้าง 

๒.๓ เข้าใจแนวความคิดในการดูแลปัญหาโรคระบบประสาท ซึ่งอาจไม่ตรงกันโดยให้ความ
เคารพในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของผู้ป่วย 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problems-solving skills) 
๓.๑ ซักประวัติและตรวจร่างกายทางระบบประสาทได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึก

รายละเอียดได้ 
๓.๒ ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยระบบประสาท ที่มาด้วยภาวะฉุกเฉิน เช่น ชัก หมดสติ อ่อน

แรงฉับพลัน เป็นต้น 
๓.๓ อธิบายและให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติในความเจ็บป่วยทางระบบประสาทที่ท าให้

เกิดความวิตกกังวลสูง 
๓.๔ อธิบายแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการทางระบบประสาทท่ีไม่จ าเพาะ หรืออธิบาย

ไม่ได้ 
๓.๕ ประเมินอาการเจ็บป่วยทางระบบประสาท ท่ีมีสาเหตุจากสุขภาพจิต มีทักษะในการฟื้นฟู

ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองได้ 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๔.๒ คัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาทางประสาทได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดอาการ 
๔.๓ ให้การฟื้นฟูผู้ป่วยทีเ่กิดทุพพลภาพจากโรคทางระบบประสาท 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ อธิบายผลกระทบของการเจ็บป่วยทางระบบประสาท ที่มีต่อบุคคลในครอบครัวได้ 
๕.๒ อธิบายการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทได้ 
๕.๓ สื่อสารกับบุคคลในครอบครัวเพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงในการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและให้ก าลังใจ

ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ 
๕.๔ แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันภาวะเครียดรุนแรงในผู้ดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาท ท่ีช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได้ 
๕.๕ วางแนวทางการจัดการ การรักษาภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยระบบประสาทประเภทต่าง ๆในแต่ละ

ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
๕.๖ ค้นหาและแนะน าวิธีการป้องกันให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบ

ประสาทได้ 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ โดยอาศัยทรัพยากรที่มี
ในท้องถิ่นหรือชุมชน 

๖.๒ หลีกเลี่ยงการส่งตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาที่เกินความจ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลการรักษา 

๖.๓ อธิบายแนวโน้มความชุกและปัจจัยเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคระบบประสาทในชุมชนได้ 
๖.๔ อธิบายนโยบายของรัฐท่ีมีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสามารถ

ประยุกต์ใช้นโยบายได้อย่างเหมาะสม 
๖.๕ จัดระบบการให้การบริการและค้นหาผู้ป่วยโรคระบบประสาทท่ีด้อยโอกาสในชุมชนได้ 
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 ๒๐.๘   ปัญหาระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑ จัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเกินหายใจได้สอดคล้องกับปัญหาของประชากรกลุ่ม

เสี่ยงในบริบทพ้ืนท่ีของตนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๑.๒ ท างานร่วมกับทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอย่างง่ายได้ 
๑.๓ บริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจไปยังสถานบริการระดับสูงขึ้นได้อย่าง

เหมาะสม 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 

holistic care) 
๒.๑ ดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแต่ละรายโดยค านึงถึงปัจเจกบุคคลในมิติ ทางกาย จิต 

สังคม และสิ่งที่ผู้ป่วยให้คุณค่า 
๒.๒ สามารถท าความตกลงวิธีการรักษากับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยใช้การแพทย์เชิง

ประจักษ์ได้เป็นอย่างดี 
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 

๓.๑ มีความรู้พื้นฐานสรีระวิทยา ระบบการท างานและพัฒนาการ ของระบบทางเดินหายใจใน
ภาวะปกติ และมีพยาธิสภาพ 

๓.๒ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยก โรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจอย่างง่าย เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง (เช่น วัณโรค โรคปอดอักเสบ) โรคไม่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 
(เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง) โรคภูมิแพ้ มะเร็งปอด ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๓ มีความรู้เรื่องปัญหาระบบทางเดินหายใจท่ีพบบ่อย 
๓.๔ วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ตระหนักในภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดขึ้นจากโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
๓.๕ เลือกใช้ยา ยาพ่นและอธิบายผลข้างเคียงจากยา วิธีการใช้ยาพ่นได้ถูกต้อง และเหมาะสม

กับโรคระบบทางเดินหายใจแต่ละชนิด และแต่ละกลุ่มอายุได้อย่างเหมาะสม 
๓.๖ ท าหัตถการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น on ICD, chest 

exercise therapy, pleural tapping on ET tube เป็นต้น 
๓.๗ ส่งตรวจพิเศษ เช่น CT scan, bronchoscopy, lung function test ได้อย่างเหมาะสม  
๓.๘ แปลผลฟิล์มเอกซเรย์ โรคระบบทางเดินหายใจอย่างง่าย เช่น CXR PA, lateral, 

lordoticfilm ได้อย่างถูกต้อง 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ให้การปรึกษาและความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดโอกาสการเกิดซ้ าของโรคระบบทางเดินหายใจ
และลดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง 

๔.๒ ให้การแนะน าส่งเสริมสุขภาพแก้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ 
๔.๓ ให้การแนะน าป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแต่ละ

ประเภทได้ 
๔.๔ ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีภาวะทุพพลภาพได้ เช่น โรคถุง

ลมโป่งพอง 
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๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย เช่น 

โรคถุงลมโป่งพอง โรคหืด เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดซ้ าและลดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้ 

๕.๒ วางแนวทางการจัดการและให้การรักษาภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ที่
แตกต่างกันในแต่ละครอบครัวได้ 

๕.๓ ค้นหาสมาชิกในครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค 
และสามารถแนะน าวิธีการป้องกันได้ 

๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 
๖.๑ เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นปัญหาในชุมชนได้ 
๖.๒ สืบค้นและประเมินปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจท่ีพบบ่อยในชุมชนได้ 
๖.๓  ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อหาวิธีการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

ที่พบบ่อยในชุมชนได้ 
๖.๔ อธิบายแนวโน้มความชุกของปัจจัยเสี่ยง และโรคทางระบบทางเดินหายใจของชุมชนได้ 
๖.๕ อธิบายนโยบายของรัฐบาลที่มีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และ

ประยุกต์ใช้นโยบายได้ 
 
 ๒๐.๙    ปัญหาโรคไขข้อ และกระดูกกล้ามเนื้อ (Rheumatology and musculoskeletal problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติและรังสีวิทยา วินิจฉัย และให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยท่ีมีอาการ และโรคด้านกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ อาการด้านกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ 

๑.๑.๑.๑ อาการอักเสบในบริเวณต่าง ๆ  
๑.๑.๑.๒ ภาวะผิดรูป ภาวะอ่อนแรง และการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
๑.๑.๑.๓ ภาวะบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
๑.๑.๑.๔ อาการแสดงออกในระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ที่เกิดจากโรคกระดูก

กล้ามเนื้อและข้อ 
๑.๑.๒ ภาวะหรืออาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๒.๑ ปวดหลัง ปวดคอเฉียบพลัน (Acute back/neck pain) 
๑.๑.๒.๒ ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง (Chronic back/neck pain) 
๑.๑.๒.๓ ปวดหัวไหล่ (Shoulder pain) 
๑.๑.๒.๔ ปวดหัวเข่า (Knee pain) 
๑.๑.๒.๕ ความผิดปกติที่เกิดจากเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue disorders) 
๑.๑.๒.๖ โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) 
๑.๑.๒.๗ โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
๑.๑.๒.๘ Somatisation / Fibromyalgia & allied syndromes 
๑.๑.๒.๙ การดูแลรักษาอาการเจ็บปวด (Pain management) 
๑.๑.๒.๑๐ ภาวะผิดปกติในระบบข้อแบบเฉียบพลัน (Acute arthropathies) 
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๑.๑.๒.๑๑ ภ า ว ะ ผิ ด ป ก ติ ใน ร ะ บ บ ข้ อ อั ก เส บ แ บ บ เรื้ อ รั ง  (Chronic 
inflammatory arthropathies) 

๑.๑.๒.๑๒ Polymyalgia rheumatica & allied conditions) 
๑.๑.๒.๑๓ ตระห นั กถึ ง โรคที่ พ บ น้ อยและหายาก  (Awareness of rare 

diseases) 
๑.๑.๒.๑๔ ภาวะความพิการเรื้อรัง (Chronic disability) 
๑.๑.๒.๑๕ การบาดเจ็บที่พบบ่อย (Common injuries) 

๑.๑.๓ การส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา 
๑.๑.๓.๑ ข้อบ่งช้ีในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น การ

เจาะเลือด 
๑.๑.๓.๒ ข้อบ่งช้ีของภาพถ่ายทางรังสี อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

และ MRI 
๑.๑.๓.๓ แนวทางการแปลผลทางรังสีวิทยา 
๑.๑.๓.๔ ข้อบกพร่องท าให้วินิจฉัยผิดพลาดที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา 

๑.๑.๔ การดูแลรักษา 
๑.๑.๔.๑ เข้าใจหลักในการรักษาในโรคที่มีการใช้ยา NSAIDs ในการรักษา

เบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวังผลจากการใช้ยาดังกล่าว 
๑.๑.๔.๒ อธิบายถึงข้อบ่งช้ีในการเจาะข้อหรือฉีดยาเข้าข้อ 
๑.๑.๔.๓ อธิบายบทบาทของสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๑.๑.๔.๔ รักษาผู้ป่วยเรื้อรังที่จ าเป็นต้องดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

๑.๑.๕ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
๑.๑.๕.๑ ให้การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจบ็ของข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ 

รวมทั้งบาดแผลไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวก 
๑.๑.๕.๒ ให้การฟื้นฟูกู้ชีพพื้นฐานแก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ การใช้อุปกรณ์ช่วย

ในระบบหายใจเบื้องต้น เช่น การใช้ท่อช่วยหายใจ การใช้ mask และ
การใช้ defibrillator 

๑.๑.๕.๓ ให้การห้ามเลือดได้ 
๑.๑.๕.๔ ระงับปวดโดยการใช้ยาหรือวิธีอ่ืน 
๑.๑.๕.๕ ตระหนักถึงหลักในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหรือหลายระบบ 
๑.๑.๕.๖ ตระหนักถึงวิธีการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
๑.๑.๕.๗  ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมท่ีให้การดูแลรักษา 

๑.๑.๖ การป้องกัน 
๑.๑.๖.๑ แนะน าวิธีการออกก าลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยได้ 
๑.๑.๖.๒ แนะน าวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ผู้ป่วยได้ 

๑.๒ อธิบายสมมุติฐานและการด าเนินโรคและภาวะผิดปกติด้านกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อท่ีพบบ่อย
และส าคัญได้ 

๑.๓ อธิบายบทบาทของทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ, กลุ่มที่ให้การดูแลรักษา
แบบผสมผสาน และกลุ่มผู้ให้บริการในระดับทุติยภูมิ สามารถอธิบายแนวทางที่เหมาะสมใน
การส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ผู้บริการในระดับทุติภูมิได้ 
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๑.๔ อธิบายข้อบ่งช้ีในการส่งต่อผู้ป่วยแก่ผู้ร่วมวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ออร์โธปิติกส์ แพทย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟูตลอดจนแพทย์ทางเลือกที่
เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสมได้ 

 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 

holistic care) 
๒.๑ สื่อสารและให้ข้อมูลที่จ าเปน็แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและตัดสินใจเลือกวิธีการรกัษาที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลของการรักษาที่ไม่แน่นอนสูงและอาจ
ส่งผลเสียแก่ผู้ป่วย 

๒.๒ สรุปปัญหาสุขภาพด้านกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของ
ผู้ป่วยและผลกระทบที่เกิดกับคนรอบข้าง 

๒.๓ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางกาย 
๒.๔ ตระหนักที่ปัจจัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางด้านกระดูก

กล้ามเนื้อและข้อ 
 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problems-solving skills) 
๓.๑ ให้การดูแลรักษาในระยะแรกแก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเหมาะสมทันท่วงที เช่น การ

ปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การฟื้นกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 
๓.๒ อธิบายปัจจัยด้านระบาดวิทยาของโรคกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยก

โรค ในผู้ป่วยกลุ่มอายุต่าง ๆ ทุกลุ่มอายุ 
๓.๓ แยกแยะภาวะหรือโรคที่เกิดจากการอักเสบ ออกจากโรคหรือภาวะที่ไม่ใช่เกิดจากการ

อักเสบ 
๓.๔ ประเมินอาการเจ็บป่วยด้านกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อท่ีมีสาเหตุจากด้านสุขภาพจิต 
๓.๕ อธิบายความจ าเป็นตลอดข้อบ่งช้ีของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจด้านรังสี

วิทยาในการวินิจฉัยโรคด้านกระดูก กล้ามเนื้อ ตลอดจนสามารถแปรผลดังกล่าวเพื่อ
ประกอบในการดูแลรักษา 

 
๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑ ระบุปัญหาหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาภาวะผิดปกติด้านกระดูก 
กล้ามเนื้อและข้อ (เช่น ภาวะเลือดออกในกระเพาะหรือทางเดินอาหาร ภาวะกระดูกพรุน) 
สามารถอธิบายแนวทางป้องกันทั้งในระยะก่อนมีปัญหา (primary prevention) และการ
ป้องกันในระยะหลังจากท่ีมีปัญหาแล้ว (secondary prevention) 

๔.๒ ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยพิการหรือมีภาวะบกพร่องทางด้านกระดูก 
กล้ามเนื้อและข้อ โดยค านึงถึงระดับความรุนแรงของความพิการหรือ ภาวะบกพร่อง
ดังกล่าว 

 
๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 

๕.๑ อธิบายผลกระทบของการมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อที่มีต่อบุคคลใน
ครอบครัวได้ 
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๕.๒ อธิบายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูก 
กล้ามเนื้อ และข้อ 

๕.๓ สื่อสารกับบุคคลในครอบครัวเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูก 
กล้ามเนื้อ และข้อ 

 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ หาวิธีกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถให้การดูแลด้านสุขภาพด้วยตนเองได้หรืออาศัย
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

๖.๒ หลีกเลี่ยงการส่งตรวจวินิจฉัย หรือให้แก่การรักษาที่เกินความจ าเป็น และไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลการรักษา 

๖.๓ จัดล าดับความส าคัญในการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ เช่น ไม่ส่ง
ต่อผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการผ่าตัดน้อยให้แก่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

๖.๔ ระบุทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เช่น สื่อสารชุมชน 
 
 ๒๐.๑๐   ปัญหาผิวหนัง (Skin Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑   รู้ถึงโรคผิวหนังที่จ าเป็นต้องส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง 
๑.๒   วินิจฉัยภาวะฉุกเฉินทางผิวหนังได้ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ 
๑.๓   ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

อาการและโรคทางผิวหนังที่พบบ่อย ดังต่อไปนี้ 
    -  Eczema 
    -  Dermatitis 
    -  Bacterial Skin infection 
    -  Fungal Skin Infection  
    - Viral Skin Infection 
    -  Parasitic Infection 
    -  Psoriasis 
    -  Pityriasis rosea (PR) 
    -  Lichen planus (LP) 
    -  Allergy 

 
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 

holistic care) 
๒.๑ วิเคราะห์ค้นหาปัญหาความเจ็บป่วย (Htness) มุมมองผู้ป่วยต่อโรค (patient agenda) 

ของผู้ป่วยโรคผิวหนังได้ 
๒.๒ สื่อสารและให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา

ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลของการรักษาที่ไม่แน่นอนสูงและ
อาจส่งผลเสียแก่ผู้ป่วย   
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๒.๓ สรุปปัญหาโรคผิวหนังที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยและผลกระทบที่เกิด
กับคนรอบข้าง 

๒.๔ ตระหนักที่ปัจจัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางด้านโรค
ผิวหนัง 

๓.  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
๓.๑ ใช้ทักษะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วย ดันได้แก่การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยผิวหนังได้ 
๓.๒ อธิบายปัจจัยด้านระบาดวิทยาของโรคผิวหนังเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ในผู้ป่วย

ทุกกลุ่มอาย ุ
๓.๓ ประเมินอาการเจ็บป่วยทางผิวหนังที่มีสาเหตุจากด้านสุขภาพจิต 
๓.๔ อธิบายความจ าเป็นตลอดจนข้อบ่งช้ีของการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรค

ทางผิวหนัง ตลอดจนสามารถแปรผลดังกล่าวเพื่อประกอบในการดูแลรักษา 
๔.  การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 

๔.๑   ดูแลป้องกันการเกิดซ้ าและป้องกันการติดต่อไปยังผู้อื่นในกลุ่มโรคดังกล่าวได้ 
๔.๒ ระบุปัญหาหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาโรคผิวหนัง  สามารถ

อธิบายแนวทางป้องกันทั้งในระยะก่อนมีปัญหา (primary prevention) และการ
ป้องกันในระยะหลังจากท่ีมีปัญหาแล้ว (secondary prevention) 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑  อธิบายอาการและการติดต่อของโรคแก่ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวได้ 
๕.๒  ให้ค าแนะน าญาติ ให้เข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังได้ 
๕.๓  อธิบายผลกระทบของผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มีต่อบุคคลในครอบครัวได้ 

๖.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 
๖.๑ ดูแลโรคระบาดที่มีอาการแสดงออกทางผิวหนังและด าเนินการป้องกันโรคระบาดที่อยู่

ในชุมชนได้ เช่น Hand Foot Mouth 
๖.๒ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถให้การดูแลด้านสุขภาพผิวหนังด้วยตนเองได้ หรืออาศัย

ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย 
 

๒๐.๑๒ ปัญหาโรคโลหิตวิทยา (Hematologic Problems) 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management) 
๑.๑ จัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่การท างานของตน 
๑.๒ จัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดได้สอดคล้องกับปัญหาของประชากรกลุ่มเสี่ยง     ใน

บริบทพ้ืนท่ีของตนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๑.๓  ท างานร่วมกับทีมในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคเลือดได้ 
๑.๔  เลือกและบริหารจัดการการส่งต่อผู้ป่วยโรคเลือดได้อย่างเหมาะสม 

๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and 
holistic care) 
๒.๑ ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเลือดแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล ในทุกมิติทั้งในด้านกาย จิต สังคม และสิ่งที่ผู้ป่วยให้คุณค่า 
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๒.๒ ท าความตกลงวิธีการรักษากับผู้ป่วยโรคเลือดโดยใช้การแพทย์เชิงประจักษ์ได้เป็น
อย่างดี 

๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
๓.๑ มีความรู้เรื่องโรคเลือดที่พบบ่อยในพ้ืนท่ีการท างานของตนเป็นอย่างดี 
๓.๒ วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ตระหนักในภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดขึ้นจากโรคเลือด รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓ เลือกใช้ยาและบอกผลข้างเคียงจากยาที่เลือกใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคเลือด

แต่ละชนิด 
๓.๔ พิจารณาเลือกผู้ป่วยที่มีความต้องการให้เลือด / องค์ประกอบของเลือดตามข้อบ่งช้ี

ได้ และเลือกใช้เลือด/องค์ประกอบของเลือดได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วย 
๓.๕ ท าหัตถการเกี่ยวกับโรคเลือดบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น blood exchange, blood 

transfusion] 
๓.๖ ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นในการวินิจฉัยโรคเลือดได้ ตัวอย่างเช่น 

Hematocrit, Blood smear, Malarial blood picture, Venous clotting time, 
Bleeding time และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือดได้
ถู ก ต้ อ ง  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  Complete blood count, Hemoglobin typing, 
Coagulation study 

๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach) 
๔.๑ ให้ค าปรึกษาในด้านพันธุกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเลือดได้ถูกต้อง 
๔.๒  ให้การแนะน าส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเลือดได้ 
๔.๓ ให้การแนะน าป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเลือดแต่ละประเภทได้ 
๔.๔  ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะทุพพลภาพได้ 

๕. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
๕.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรคเลือดที่สามารถถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมได้ 
๕.๒ ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดร้ายแรงให้กับผู้ป่วยและ

ครอบครัวก่อนการตั้งครรภ์ล่วงหน้าได้ 
๖. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach) 

๖.๑ เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนในเรื่องโรคเลือดได้ 
๖.๒ สืบค้นและประเมินปัญหาโรคเลือดที่พบบ่อยในชุมชนได้ 
๖.๓ ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาวิธีป้องกันโรคเลือดที่พบบ่อยใน

ชุมชนได้ 
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ตารางแสดงกิจกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชปฏบิัติครอบครัว (๓ ปี) 

          ปีที ่ Whs. I Whs. II ดู Role Med Ob-Gyn Whs. III Surg-Otho Ped  
Evaloution & Feedback 

1 2 wks 2 wks Models 3 m. 2 m. 2 wks 3 m. 2 m. 

      3 wks           

      
มีการจัด half day  study in FM ครึ่งวันต่อสัปดาห์ 

ตลอดช่วง   
มีการจัด half day  study in FM 

ครี่งวันต่อ 

      
 rotation ซึ่งดูแลโดยหน่วย FM ร่วมกับแผนกต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง   

สัปดาห ์ตลอดช่วง rotation ซึ่งดูแล
โดย 

          หน่วย FM ร่วมกับแผนกต่าง ๆ 

ปีที ่ FP 5 เดือน 2 สัปดาห ์ Whs. Clinicical Rotation 6 เดือน 

2 
    

IV (จักษุวิทยา และหู คอ จมูก 6 สัปดาห ์

  
    

2 wks ตจวิทยา 1 เดือน เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 เดือน 

  
    

  จิตวิทยาและจิตเวช 1 เดือน วิสญัญี 3 สัปดาห ์

  
    

  รังสีวิทยา 3 สปัดาห์) 

  
มีการจัด half day  study in FM ครึ่งวันต่อสัปดาห์ ตลอดช่วง 

rotation   มีการจัด half day  study in FM ครี่งวันต่อสัปดาห ์ 

            ตลอดช่วง rotation 

ปีที ่ FP 5 เดือน 2 สัปดาห ์ Whs. Elective 6 เดือน (รวมการดูงานต่างประเทศ) 

  
มีการจัด half day  study in FM ครึ่งวันต่อสัปดาห์ ตลอดช่วง 

rotation 2 wks มีการจัด half day  study in FM ครี่งวันต่อสัปดาห ์ 

            ตลอดช่วง rotation 

          หมายเหตุ :  รายละเอียดของกิจกรรมการเรยีนรู้ในหลักสูตร ภาคผนวก 2 
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เอกสารอ้างอิงตามเนื้อหาของหลักสูตร 
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Blackwell Pubishing, 2005. 
 Piley B, Hayne J and Field S.  The Condensed Curriculum  Guide for GP Training and the New 
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Medicine Residents : Health Promotion and Disease Prevention, 2008. 
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 World Health Organization, Ottawa Charter for Health Promotion, The First Global Conference 
on Health Promotion, November 17-26, 1986, Ottawa,  Ontario, Canada. 
 World Health Organization,  The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World, 
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Medicine Residents : Human Behavior and Mental Health, 2008. 
 Lan R.  McWhinney.  A Textbook of Family Medicine, 2nd Edition.  New York: Oxford University 
Press, 1997. 
 

๗. Nutrition 
 American Academy of Family Physicians.  Recommended Curriculum Guidelines for Family 
Medicine Residents : Nutrition,  2008. 
 
 
 

๘. Care  of  couple 
 Carter B,  McGoldrick M.  The Expanded  Family  Life  Cycle : Individual,  Family,  and Social 
Perspectives (Third Edition),  Boston : Allyn & Bacon Classics in Education, 2005. 
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 American Academy of Family Physicians.  Recommended Curriculum  Guidelines for Family 
Medicine Residents : Adolescent health, 2008. 
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 American Academy of Family Physicians.  Recommended Curriculum Guidelines for Family 
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๑๑.  Gender-specific health issues 
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๑๒.  Sexual health 
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๑๕.  Care of specific populations 
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๒๐.๓ Drug and alcohol problems 
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๒๐.๘ Respiratory problems 
 Fauci AS et al., (eds).  Harrisonus Principles of Internal Medicine, 17th edition, New York: McGraw-
Hill Medical Publishers, 2008. 
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ภาคผนวก ๒ 
รายชื่อหัตถการ และการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

 
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีความสามารถเกี่ยวกับหัตถการต่างๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ในหัวข้อต่อไปนี ้
 
หัตถการในการให้การดูแลรักษา (Therapeutic and Technical Procedures) 

๑. อธิบายข้อบ่งช้ี และเลือกใช้หัตถการต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ช่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย
และสถานการณ์ 

๒. ท าหัตถการต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
๓. ให้ข้อมูล ปรึกษา แนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนและผลเสียที่

อาจเกิดขึ้นจากหัตถการนั้นๆ 
๔. ช้ีแจงเพื่อให้ได้รับความยินยอม (informed consent) ในการท าหัตถการที่มีความเสี่ยงหรือการให้ยา

ระงับความรู้สึก 
๕. ให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในการบรรเทาความเจ็บปวด (pain management) การลดผลกระทบ

ทางจิตใจ รวมถึงให้การดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ 
๖. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ในด้านที่เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่อาจมีผลจาก

การท าหัตถการนั้น 
 
 รายชื่อทางหัตถการ : 
  Abscess (simple). I & D 
  Abdominal paracentesis 
  Airway management : laryngoscopy. Endotracheal intubation 
  Arterial puncture 
  Bladder cathetenzation, transurethral 
  Bleeding time 
  Blood and Blood component transfusion 
  Cardiopulmonary resuscitation, basic and advanced life support 
  Central line : use/care 
  Chest physiotherapy 
  Electrocardiogram, perform and interpret 
  Endotracheal intubation 
  Gastric suction/lavage 
  Gastric tube placement (NG) 

Gynecologic examination 
Heimlich maneuver 
Immunization administration (IM, SC, PO) 
Inhalation equipment: 
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   -  dry powder inhaler (DPI) 
   -  metered dose inhaler (MDI) 
   -  nebulizer 
  Injection/medication delivery, IM, SC, ID, IV, rectal, aerosol 
  Intravenous line placement 
  Lumbar puncture : spinal fluid collection & examination 
  Oxygen delivery systems : select and use 
  Physiologic monitoring : 
   -  Blood pressure; automated, Doppler, sphygmomanometer 
   -  Body temperature 
   -  Cardiac 
   -  Respiratory 
  Pneumatic otoscopy 
  Proctoscopy 
  Pulmonary function tests : Peak flow meter. Spirometry 
  Pulse oximetry 
  Sexual abuse : Examination / evaluation 
  Sterile technique 
  Skin biopsy 
  Suctioning of : Nares.  Trachea.  Tracheostomy 
  Suprapubic aspiration of urine 
  Thoracentesis, needle,  intercostals drainage for air/fluid 
  Tourniquet test 
  Tuberculin test (place & read) : Mantoux, PPD. Tine 
  Universal precautions 
  Venepuncture 
  Ventilation : Bag-value-mask, CPAP 
  Ventilation support, initiation 
  Venous cut down and CVP placement 
  Wound care 
  X-ray interpretation (intial or emergency reading) : 
   -  Abdomen 
   -  Spine 
   -  Chest 
   -  Fractures in extremities 
   -  Head, sinus and neck, including CT Brain 
   -  Skeletal surveys for suspected abuse 
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การตรวจเพ่ือวินิจฉัยและการตรวจเพ่ือคัดกรอง (Diagnostic and Screening Procedures) 
๑. บอกหลักการ  ข้อบ่งช้ี  และเหตุผลในการใช้เครื่องมือ หรือการตรวจนั้นๆ 
๒. เลือกใช้เครื่องมือ หรือการตรวจได้อย่างเหมาะสม และท าการตรวจได้อย่างถูกต้อง 
๓. แปลผลการตรวจนั้นๆ และอธิบายให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ 
๔. วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดของการตรวจและบอกข้อบ่งช้ีในการตรวจซ้ า หรือส่งต่อผู้ป่วยไป

ตรวจท่ีอื่นได้ 
๕. อธิบายและให้ค าแนะน า เกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย และค่าบริการในการตรวจแต่ละอย่างในโรงพยาบาลได้ 

 รายชื่อทางหัตถการ : 
  Antropometric measurement : Weight, height chest/head circumference,  
U/L ratio, span 
  Blood gases determination : Arterial and capillary 
  Developmental screening: 
  Growth chart : Recording & interpretation 
  Growth velocity determination 
  Intellectual screening in mental retardation 
  Skin fold thickness, mid-arm circumference measurement 
  Visual screening : Acuity, strabismus 
  Pubertal staging : Tanner 
  Testicular volume measurement 
  Transillumination test 
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างเพ่ือน าไปตรวจ (Laboratory Procedures and Specimen 
Collection) 

๑. ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปตรวจ ที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
สามารถท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

๒. แปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง 
๓. ค้นหาและอธิบายข้อผิดพลาดของการตรวจที่พบบ่อยได้ 
๔.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับราคาค่าตรวจ ผลกระทบทางจริยธรรม กฎหมาย ที่อาจมีผลต่อการท าการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 
 
 รายชื่อทางหัตถการ : 
  Collection techniques & proper handling for : 
  Abscess fluid, pus 
  Blood culture 
  CBC with differential count 
  Conjunctival swab : Bacteria, Chlamydia 
  Hair collection (tinea) 
  Nasal smear for PMNs 
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  Newborn blood screening : Hypothyroid, PKU 
  Pleural fluid 
  Skin scraping : Scabiasis, fungal 
  Scotch tape for pinworms 
  Spinal fluid 
  Throat swab 
  Tracheal aspirate (include child with tracheostomy) 
  Urine culture 
  Urethral culture 
  Vaginal culture 
 Perform and interpret : 
  Bedside glucose determination 
  Capillary blood gases 
  CBC :  -  Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets 
   -  Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body 
   -  Buffy coat smear & Wright stain 
   -  Interpret RBC indices read out on automated CBC 
  Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, clot lysis, and  
  Platelet function test 
  CSF cell count 
  ESR 
  Gram stain and AFB stain 
  Hematocrit 
  KOH preparation : Hair, skin, vaginal 
  Lymph node imprint 
  Nasal smear for PMNs 
  Rapid test : Cold agglutinin, mononucleosis agglutination test 
  Stool : Occult blood, reducing substances, pH, parasites 
  Throat swab culture: Selective media for group A presumptive diagnosis 
  Tzanck smear 
  Urinalysis : Dip and microscopic 
  Urine culture & colony count 
  Urine ferric chloride test 
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ภาคผนวก ๓ 
แบบประเมินรายปีของแพทย์ประจ าบ้าน 

 
ช่ือ-นามสกลุของแพทย์ประจ าบา้น ..................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุของหัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน)....................................................................................... 
สถาบันฝึกอบรม.................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง ให้หัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
  โดยประเมินภาพรวมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม แล้วกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
 
ส่วนที่ 1  การประเมินความรู้ของแพทย์ประจ าบ้านในภาพรวม 
   (Overall knowledge assessment) 
 
 
 

 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          

 Insufficient   Needs Further     Competent       Excellent 

  Evidence          Development 
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ส่วนที่ 2  การประเมินทักษะของแพทย์ประจ าบ้านในภาพรวม 
   (Overall skill assessment) 
 
 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 3  การประเมินสมรรถนะหลัก 6 ด้านของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย 
   (Core Competency assessment) 
   1.  การจัดการบริการปฐมภมูิ  (Primary care management) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

          

 Insufficient  Needs Further     Competent      Excellent 

  Evidence   Development 

                   

 Insufficient Needs Further    Competent   Excellent 

 Evidence    Development 
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 2.  การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and holistic care) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
 3.  ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

          

   Insufficient   Needs Further     Competent    Excellent 

  Evidence   Development 

          

  Insufficient   Needs Further     Competent     Excellent 

 Evidence    Development 
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4.  การดูแลแบบครอบคลมุ (Comprehensive approach) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
 5.  การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

          

 Insufficient       Needs Further         Competent      Excellent 

  Evidence        Development 

          

 Insufficient       Needs Further     Competent    Excellent 

  Evidence        Development 
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6.  การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน  (Community oriented approach) 
 
 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการประเมิน 
  ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ พิจารณาไมส่่งสอบขั้นสดุท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ 
  คาบเส้น  ให้เป็นดุลยพินจิของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ในการพิจารณา 
   ให้สอบข้ันสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ 
  เป็นที่น่าพอใจ ส่งสอบขั้นสดุท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง  และผ่านการรับรองโดยคณาจารย์ของสถาบันฝกึอบรมแล้ว 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
     (............................................................) 
    หัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน) 

    (............/................./..................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

   Insufficient   Needs Further     Competent     Excellent 

    Evidence    Development 
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ภาคผนวก ๔ 
แนวทางการเขียนรายงานวิจัย 

 
องค์ประกอบของรายงานวิจัย 
 รายงานวิจัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญดังนี ้

๑. ช่ือเรื่อง 
๒. ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๔.  ค าถามของการวิจัย 
๕.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. สมมติฐาน*  และกรอบแนวคดิในการวิจัย* 
๗. ขอบเขตของการวิจัย 
๘. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย* 
๙. ประโยคที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
๑๐.  ระเบียบวิธีวิจัย 
๑๑.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
๑๒.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
๑๓.  บรรณานุกรม 
๑๔.  ภาคผนวก* 
๑๕.   ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 

  * ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ 
 

๑.   ชื่อเร่ือง  (the title) 
  ช่ือเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทดัรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจยัว่าท าอะไร กับ
ใคร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อใด หรือตอ้งการผลอะไร ยกตัวอย่างเช่น “ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันกับ
ทหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยทุธศึกษาทหารเรือ ๒๕๔๗”  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ช่ือยาวมากๆ  อาจแบ่งช่ือเรื่องออกเป็น 
๒ ตอน โดยให้ช่ือในตอนแรกมีน้ าหนักความส าคญัมากกว่า และตอนท่ีสองเป็นเพียงส่วนประกอบหรอืส่วนขยาย เช่น 
“โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคของนักเรียนชาย : การเปรยีบเทียบระหว่างนักเรยีน
อาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗”  นอกจากน้ี ควรค านึงด้วยว่าช่ือเรื่องกับเนื้อหา
ของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกัน 
  การเลือกเรื่องในการท าวิจัยเป็นจดุเริ่มต้นที่ส าคญั ที่ต้องพิจารณารายละเอียดตา่งๆ หลายประเด็น 
โดยเฉพาะประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากผลของการวิจัย ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัยมีข้อควรพิจารณา ๔ หัวข้อ คือ 

๑.๑   ความสนใจของผู้วิจัย 
   ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากทีสุ่ด และควรเป็นเรื่องที่ไมย่ากจนเกินไป 

๑.๒   ความส าคัญของเร่ืองท่ีจะท าวิจัย 
   ควรเลือกเรื่องที่มีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัตหิรือสร้างแนวความคิดใหม่ๆ  ไดโ้ดยเฉพาะ
เกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือเช่ือมโยงกับระบบสุขภาพ 
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๑.๓   เป็นเร่ืองท่ีสามารถท าวิจัยได้ 
   เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได้ โดยไม่มผีลกระทบอันเนื่องจากปัญหาตา่งๆ เช่น ด้าน
จริยธรรม  ด้านงบประมาณ  ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล  ด้านระยะเวลาและการบริหาร               ด้านการเมือง  หรือ
เกินความสามารถของผู้วิจยั 

๑.๔   ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยท่ีท ามาแล้ว 
   ซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นตา่งๆ ที่ต้องพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยง  ได้แก่  ช่ือเรื่องและ
ปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สดุ)  สถานท่ีที่ท าการวิจัย  ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  วิธีการ  หรือระเบียบ      วิธีของการวิจัย 
๒.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background and rationale) 

  อาจเรียกต่างๆ กัน  เช่น หลักการและเหตุผล  ภูมิหลังของปัญหา  ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย  หรือ
ความส าคัญของโครงการวิจัย  ฯลฯ  ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นม าหรือภูมิหลัง
อย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ท่ีจะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการ
เขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่
กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
หรือยัง ท่ีใดบ้าง การศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ได้อย่างไร 
 

๓.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Objectives) 
  เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาประเด็นในบ้าง ในเรื่องที่จะท าวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่
คลุมเครือ โดยบ่งช้ีถึงสิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบท่ีคาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ 
ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จ าแนกได้เป็น ๒ ชนิด คือ 

๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป(General Objective)กล่าวถึงสิ่งที่คาดหวัง(Implication)หรือสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะท าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้
ติดเชื่อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน 

๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ(Specific Objective)จึงพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในการวิจัยนี้ โดย
อธิบายรายละเอียดว่า จะท าอะไร โดยใคร ท ามากน้อยเพียงใด ท่ีไหน เมื่อไหร่ และเพื่ออะไร โดย
เรียงหัวข้อ ควรเรียงตามล าดับความส าคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น 
๓.๒.๑ ศึกษาถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื่อเอดส์ครอบครัวและชุมชน 
๓.๒.๒ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื่อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน 

 
๔.   ค าถามของการวิจัย(Research question) 

เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น(problem identification)และการให้นิยามปัญหานั้นอย่างชัดเจน 
เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญๆ ตลอดจน การวัดตัวแปร
เหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม่แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ท าให้การวางแผนในข้ัน
ต่อไป เกิดความสับสนได้ ค าถามของการวิจัยต้องเหมาะสม(relevant)หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีค าถามที่
ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากที่สุด เพื่อค าถามเดียว เรียกว่า ค าถามหลัก(primary research question)ซึ่ง
ค าถามหลักนี้ จะน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการค านวณ ขนาดของตัวอย่าง(sample size) แต่ผู้วิจัย อาจก าหนดให้มี ค าถามรอง
(secondary research question)อีกจ านวนหนึ่งก็ได้ ซึ่งค าถามรองนี้ เป็นค าถาม ที่เราต้องการตอบ เช่นเดียวกัน แต่มี
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ความส าคัญรองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถ ตอบค าถามรองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง ไม่ได้ค านวณเพื่อการตอบค าถามรองเหล่านี้ 
 

๕.   ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(review of related literatures) 
 อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ล้วนเป็นการเขียนสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆทั้งทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้วิจัยรวมทั้งการมองเห็นแนวทางในการด าเนินการศึกษารวมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือ
เนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงล าดับตามเวลาด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้ผู้วิจัยควรต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน 
ส่วนที่ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษา ฯลฯ การเขียนส่วนที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงน้ันอีกครั้งหนึ่ง 
ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน ส าหรับการประเมินการเขียนเรียบเรียงทบทวน
วรรณกรรม Polit & Hungler (๑๙๘๓.อ้างใน ธวัชชัย วรพงศธร. ๒๕๓๘) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้ โดยการให้ตอบ
ค าถามดังนี ้

๕.๑  รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโดยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ 
๕.๑.๑ รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งตามความเป็น

จริงแล้วควรให้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ)ให้มากท่ีสุด 
๕.๑.๒ รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบหมดหรือไม่ 
๕.๑.๓  รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่ 
๕.๑.๔ รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็นหรือการบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวพฤติกรรมมาก

เกินไป และมีการเน้นผลวิจัยด้านการปฏิบัติจริงๆน้อยไปหรือไม่ 
๕.๑.๕  รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ลอก

ข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่านั้น 
๕.๑.๖  รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ท ามาแล้วเท่านั้น หือเป็นการเขียนในเชิง

วิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆที่ศึกษามาแล้วหรือไม่ 
๕.๑.๗ รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และช้ีในเห็นถึงความก้าวหน้าในความคิด

อย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหน 
๕.๑.๘  รายงานได้น าผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้

ทั้งหมด มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแค่ไหน 
๕.๒  รายงานได้มีการเช่ือมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่ 

๕.๒.๑ รายงานได้เช่ือมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่ 
๕.๒.๒  รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอื่นท่ีเหมาะสมกว่าหรือไม่ 
๕.๒.๓  รายงานได้เช่ือมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุผลหรือไม่ 
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๖. สมมติฐาน(Hypothesis)และกรอบแนวคิดในการวิจัย(conceptual framework) 
  การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะการแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรต้น(independent variables)และตัวแปรตาม(dependent variable)เช่น 
การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเอดส์สมมติฐานท าหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทางในการวิจัย จะช่วย
เสนอแนะ แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ครบถ้วนและทดสอบวัดได้ 
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรน าเอาสมมติฐานต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงกันใน
ลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของคนงาน อาจ
ต้องแสดง (นิยมท าเป็นแผนภูมิ)ถึงที่มาหรือปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในพฤติกรรมดังกล่าว หรือในทางกลับกัน ผู้วิจัยอาจ
ก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซึ่งระบุว่าการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไ ร
ก่อนแล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ตัวแปรในลักษณะที่เป็นข้อๆในภายหลัง 
๗. ขอบเขตของการวิจัย 
  เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถ
ท าการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น จึงต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะครอบคลุม
อะไรบ้าง ซึ่งอาจท าได้โดยการก าหนดของเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของสาขาวิชา หรือกก าหนดกลุ่ม
ประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา 
๘. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใช้ในการวิจัย(operational definition) 
  ในการวิจัยอาจมีตัวแปร(variables)หรือค า(terms)ศัพท์เฉพาะต่างๆที่จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความอย่าง
ชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต(observation)หรือวัด(measurement)ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้
หลายทาง ตัวอย่างเช่น ค าว่า คุณภาพชีวิต ตัวแปรที่เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความปวด เป็นต้น 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefits and application) 
  อธิบายถึงประโยชน์จะน าไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุนหรือ 
คัดค้านทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาได้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้น และระยะยาว ท้ังผลทางตรง และทางอ้อม และควร
ระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าว จะตกกับใคร เป็นส าคัญ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรบอาสาสมัครระดับ
หมู่บ้าน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะได้แก่ จ านานอาสาสมัครผ่านการอบรมในโครงการนี้ ส่วนผลกระทบ( impact)โดยตรงใน
ระยะยาว ก็อาจจะเป็น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ท่ีดีขึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก่ การกระตุ้นให้ประชาชน ใน
ชุมชนนั้น มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

๑๐. ระเบยีบวิธีวิจัย(research  methodology) 
  เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนจะท าอย่างไรโดยทั่วไปเป็น
การให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้คือ 

๑๐.๑ วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิง
ส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆวิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใช้วิธีอะไรบ้าง 

๑๐.๒ แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแปล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎรสถิต
รายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจการสนทนากลุ่ม 
การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น 

๑๐.๓  ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา ละก าหนดคุณลักษณะ
ของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้ง
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ประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เ ช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ 
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้ 

๑๐.๔  วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจ านวนเท่าใด จะเก็บ
ข้อมูลจากท่ีไหน และจะเข้าถึงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไรบ้าง 

๑๐.๕  วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ
อย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การ
สังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

๑๐.๖  การประเมินผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร จะใช้
เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท า
อย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบค าถามของการวิจัยที่
ต้องการได้ 

 
๑๑. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่า ใดและต้องระบุ
ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อนี้อาจท าได้ ๒ แบบ ตามที่แสดงไว้ใน
ตัวอย่างต่อไปนี้(การวิจัยใช้เวลาด าเนินการ ๑๒ เดือน) 
  ตัวอย่างท่ี ๑ 
  ก.  ขั้นตอนการเตรียมการ:ค้นหาช่ือเรื่องหรือปัญหาที่จะท า(๓ เดือน) 

๑. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติด าเนินการ ติดต่อผู้น าชุมชน เตรียมชุมชน)และรวบรวม

ข้อมูลต่างๆที่จ าเป็น 
๓. สร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัย 
๔. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 
๕. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ข.  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล(๒ เดือน) 
๖. เลือกประชากรตัวอย่าง 
๗.  สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 

  ค.  ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล(๓ เดือน) 
๘. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส น าข้อมูลเข้าเครื่อง และท าการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๙. เขียนโปรมแกรมเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้รวมทั้งแปลผล

ข้อมูล 
  ง.  การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน(๔ เดือน) 

๑๐. เขียนรายงานการวิจัย ๓ เดือน 
๑๑. จัดพิมพ์ ๑ เดือน 
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  ตัวอย่างท่ี ๒ ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart 
กิจกรรม เดือน 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
ก.การเตรียมการ 
   ๑ . การศึ กษ า เอกส ารแล ะ  
งานวิจัยท่ี    เกี่ยวข้อง 
   ๒ . การติดต่อหน่วยงานและ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น 
   ๓ . สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการ
วิจัย 
   ๔ . จัดหาและฝึกอบรมผู้ ช่วย
นักวิจัย 
   ๕. ทดสอบและแก้ไขข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          

ข.การเก็บข้อมูล 
   ๖. สุ่มตัวอย่าง 
   ๗. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

            

ค .ก า รป ระ ม วล ผ ล แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล 
   ๘. ประมวลผลข้อมูล 
   ๙. วิเคราะห์ 

            

ง.การ เขี ยน รายงาน และการ
เผยแพร่ผลงาน 
   ๑๐. เขียนรายงาน 
   ๑๑. จัดพิมพ์รายงาน 

            

 
๑๒. งบประมาณ(budget) 

  การก าหนดงบประมานค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ควรวางเป็นหมวดๆว่าแต่ละหมวดจะใช้งบประมานเท่าใด 
การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายท าได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ่งของการบ่งหมวด คือ แบ่งเป็น 8 หมวด ใหญ่ ๆได้แก่ 

๑๒.๑ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคคล 
๑๒.๒  ค่าใช้จ่ายส าหรับงานสนาม 
๑๒.๓  ค่าใช้จ่ายส านักงาน 
๑๒.๔  ค่าครุภัณฑ์ 
๑๒.๕  ค่าประมวลผลข้อมูล 
๑๒.๖  ค่าพิมพ์รายงาน 
๑๒.๗  ค่าจัดประชุมวิชาการ เพื่อศึกษาเรื่องการด าเนินงาน หรือเพื่อเสนองานวิจัยเมื่อจบโครงการ

แล้ว 
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๑๒.๘  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแห่งอาจก าหนดรายละเอียดของการเขียนงบประมาณ
แตกต่างกัน ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนที่ต้นต้องการขอทุนสนับสนุน และควรทราบ
ถึงยอดเงินงบประมารสูงสุดต่อโครงการแหล่งที่ทันนั้นๆ จะให้การสนับสนุนด้วย เนื่องจากผู้วิจัยตั้งงบประมารไว้สูงเกินไป 
โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก 
 

๑๓. เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) 
  ตอนสุดท้ายของโครงการวิจัย จะต้องมีเอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง อันได้แก่ รายช่ือหนังสือ 
สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพื่อประกอบการเอกสารวิจัยเรื่องนั้นๆรายการอ้างอิง จะอยู่ต่อ
จากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบที่ ใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ 
APA(American Psychological Association)Style 
 

๑๔. ภาคผนวก (appendix) 
  สิ่งที่นิยมไว้ท่ีภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทึกข้อมูลเมื่อภาคผนวก มีหลาย
ภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่ 
 

๑๕. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย (biography) 
  ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ให้ทุนผู้วิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัยซึ่งถ้าผู้วิจัยมีหลายคน
ก็ต้องมีประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญๆทุกคนซึ่งต้องระบุว่า ใครเป็นหัวหน้าโครงการ ใครเป็นผู้ร่วมโครงการ
ต าแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
  ประวิติผู้ด าเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา)ประวัติการท างาน 
และผลงานทางวิชาการต่างๆ 
เอกสารอ้างอิง 
 แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย โดยคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

ภาคนวก ๕ 
แนวทางการเขียนรายงานการด าเนินโครงการในชุมชน 

 
 ในหลักสูตรการฝึกอมรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรในการแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
สาธารณสุขในชุมชน เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ด าเสนอโครงการจะน าเสนอต่อผู้ ที่เกี่ยวข้อง(ผู้ให้ทุนช่วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือที่ดูแลท้องถิ่นนั้น และกลุ่มหรือประชากรเป้าหมายที่โครงการเข้าไปด าเนินการ)ในรูปแบบการ
น าเสนอต่อที่ประชุมหรือการจัดท ารายงานที่เป็นรูปเล่ม 
 การจัดท ารายงานเป็นรูปเล่มที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เป็น
การเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการทั้งในด้าน กลวิธี วิธีการ การบวนการด าเนินการ ท่ีส่งผลส าเร็จ รวมถึงบทเรียนที่ได้จาก
โครงการ ที่ผู้อื่นสนใจ หรือมีภารกิจในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในลักษณะเดียวกัน จะน าไปด าเนินการในพ้ืนท่ีอื่น 
หรือประชากรกลุ่มอื่นได้อีกด้วย 
 ในการจะสื่อผลการด าเนินการโครงการ จึงจ าเป็นต้องเขียนให้ผู้อ่านได้รับทราบแล้วเข้าใจในเนื้อหาของรายงาน
อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ประกอบ และลักษณะของเนื้อหาของรายงานดังต่อไปนี้(ส่วนหัวข้ออื่น เช่น สมมติฐาน ขึ้นกับ
ลักษณะของโครงการ ซึ่งผู้รายงานสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม) 

๑. ปก 
  ประกอบด้วย 

 1.ช่ือโครงการ 
 2.กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ 
 3.ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติ 
 4.พ.ศ.ท่ีรายงาน 

๒. ค าน า  
  เป็นการแนะน าว่ารายงานเล่มนี้ เป็นของใคร เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ท าเพื่ออะไร(ในกรณีนี้ คือ เป็นส่วน
หนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) เพื่อประโยชน์อะไร ต่อใคร อย่างกระชับ สั้นๆ ลงท้าย
ด้วยระบุผู้รายงาน และวัน-เดือน-ปีท่ีรายงาน 

๓. สารบัญ 
  (อาจมีสารบัญตาราง และสารบัญภาพด้วย ถ้ามีจ านวนมาก) 
 

๔. บทคัดย่อ 
  เป็นการย่อรายงานทั้งหมดอย่างกระชับกะทัดรัด(ความยาวไม่เกิน 2-3 หน้ากระดาษ A4)เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจว่ารายงานนี ้

-  ความเป็นมาของโครงการ 
-  ท าเพื่ออะไร ท าอย่างไร ประเมินผลอย่างไร และได้ผลเป็นอย่างไร 
-  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

๕. บทน า(หรือหลักการและเหตุผล) 
  เป็นการปูความรู้ความเข้าใจอย่างย่อกระชับ ให้กับผู้อ่านรายงานได้อย่างเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ด าเนิน
โครงการว่าเรื่องที่ท ามีความเป็นมา/ความส าคัญอย่างไร น่ันคือ เหตุผล/ความเป็นมาที่พบปัญหานี้ และเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้
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โดยอ้างอิงข้อมูลส าคัญๆที่พบ เปรียบเทียบข้อมูลประกอบและผลกรทบที่จะเกิดไว้ให้ผู้อ่านเห็นว่ามีความส าคัญจริง ท้ังนี้ต้อง
มีการอ้างแหล่งที่มา (reference) ด้วย 

๖. เป้าประสงค์ 
  เป็นการระบุว่า ในอนาคตหลังด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินโครงการหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
อย่างไรบ้าง 

๗. วัตถุประสงค์ 
  เป็นการระบุว่าเมื่อสิ้นโครงการ ผู้ด าเนินโครงการต้องการให้เกิดอะไร/บรรลุอะไร วัตถุประสงค์ที่ดีควร
ลักษณะดังต่อไปดี 

-  ไม่มากเกินไป(ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 
-  ต้องจ าเพาะ สามารถวัด/ประเมินได้ 
-  ถ้าโครงการท าให้เกิดผลอื่น หรือผู้ด าเนินการต้องการผลอื่น ให้แยกไว้ในหัวข้อผลกระทบ

แทน 
๘. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  เมื่อด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์แล้ว จะส่งผลให้เกิดอะไรตามมาทั้งเมื่อจบโครงการและในอนาคต 
ต่อทั้งประชากรเป้าหมาย ผู้ด าเนินโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ใช่การน าวัตถุประสงค์มา
เขียนซ้ า 

๙. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  เป็นการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท าที่ครอบคลุมถึง 

-  ลักษณะ สถานการณ์ แนวโน้มข้องปัญหา 
-  สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวกับปัญหา 
-  ผลกระทบของปัญหา ในด้านต่างๆ 
-  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ท้ังทางทฤษฎี และโครงการเกี่ยวข้องอื่นๆ 
โดยต้องมีการน าเสนอข้อมูลและอ้างอิงแหล่งที่มา(reference)ประกอบด้วย 

๑๐. การด าเนินโครงการ 
  เป็นการน าเสนอว่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีกลวิธีและแนวทางอย่างไร ด าเนินการอย่างไร ท า
อะไรบ้าง ตรงตามแผนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพราะอะไร ในหัวข้อนี้ต้องให้รายละเอียดทุกข้ันตอนครบถ้วนใน
ลักษณะที่ว่าถ้าผู้อื่นต้องการจะท าโครงการแบบเดียวกันนี้เมื่ออ่านรายงานในส่วนนี้แล้วสามารถด าเนินโครงการได้เลย โดยไม่
ต้องวางแผนใหม่ 

๑๑. การประเมินโครงการ 
-  จุดม่งมาย/วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่ออะไร เพื่อใช้ประโยชน์อะไร 
-  ใช้ตัวช้ีวัดอะไร มีเกณฑ์(ถ้ามี) อะไร ใช้ข้อมูลอะไร 
-  เป็นการประเมินชนิดใด 
-  ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการประเมิน 
-  ใช้วิธีการอย่างไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการ 
-  วิธีการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล การใช้สถิติประกอบ และการน าเสนอผล 

ส่วนนี้ก็เช่นเดียวกับหัวข้อการด าเนินโครงการ คือ ต้องเขียนในลักษณะที่ว่า ผู้อ่านสามารถน าไปด าเนินโครงการ
ประเมินได้โดยไม่ต้องคิดรายละเอียดใหม่ 

๑๒. ผลการด าเนินโครงการ 
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  รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการทุกอย่าง ทั้งในส่วนที่เป็น Input,process,output และปัญหา
อุปสรรค์ ซึ่งรวมไปถึงผลที่ได้จากการประเมิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตอบวัตถุประสงค์ 
  การน าเสนอให้เขียนในลักษณะพรรณนา การ “แปลผล” ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวข้อๆ โดยใช้
ตารางหรือภาพประกอบการพรรณนา ไม่เขียนในลักษณะบรรยายใต้ภาพ(เขียนพรรณนา แล้วจึงต่อด้วยภาพ หรือตาราง 
ไม่ใช่เสนอตาราง/ภาพก่อนเขียนผล) 

๑๓. วิจารณ์หรืออภิปรายผล 
  เป็นการอภิปรายผลการด าเนินโครงการที่สรุปไว้ในหัวข้อท่ีผ่านมา อธิบายว่า 

-  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์/แปลผล มีความหมายอย่างไร 
-  ที่ได้ผลเป็นเช่นน้ันเป็นเพราะอะไร 
-  ผลที่ได้นี้จะส่งผลต่ออะไร/อย่างไรบ้าง 

ทั้งนี้อาจต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่น เช่น รายงานประจ าปี รายงานโครงการที่คล้ายคลึงกันท่ีท าท่ีอื่นอีก(ซึ่ง
ต้องอ้าง reference ด้วย)นอกจากนั้นการอภิปราย จะครอบคลุมถึงเหตุผลและปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินโครงการ และที่
ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคด้วยกระอภิปรายและวิจารณ์ที่ดี จะน าไปสู่สรุป และให้ข้อเสนอแนะได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
  

๑๔. สรุปข้อเสนอแนะ 
  เป็นการสรุปผลการด าเนินโครงการอย่างกระชับ ต่อจากการสรุปเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัย
ประเด็นส าคัญที่ได้จากการอภิปรายผล ทั้งนี้อาจเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลวิธีการท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเทคนิคที่
ส าคัญที่ค้นพบจากโครงการ ขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการ การประเมินผล ฯลฯ 

๑๕. เอกสารอ้างอิง 
  เป็นรายการเอกสารที่อาจเป็นหนังสือ รายงานโครงการ รายงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ ท่ีใช้อ้าง
ในส่วนของ บทน า(หรือความเป็นมา หรือหลักการและเหตุผล)การทบทวนวรรณกรรม/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และอภิปราย/
วิจารณ์ผล 
  สิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงคือ บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร แผ่นปลิวหรือแผ่นผับ และ
เอกสารโรเนียวที่ไม่มีรูปแบบวิชาการครบถ้วน 
  การเขียนให้ใช้รูปแบบท่ีแนะน าในวารสาร “สงขรานครินทร์เวชสาร” ซึ่งใต้รูปแบบของ Indax Menicus 
(ระบบ Vancouver)เรียงล าดับเลขจากการถูกอ้างอิงก่อน-หลัง 

๑๖. ภาคผนวก 
  รายละเอียดต่างๆที่ผู้รายงานใช้ประกอบการเขียนรายงาน แต่มีรายละเอียดมากเกินไป ถ้าใส่ไว้ในเนื้อหา
รายงานจะท าให้เทอะทะ หรือเยิ่นเย้อเกินไป เช่น โครงการที่เขียนไว้ก่อนด าเนินโครงการ แบบประเมินต่างๆสูตรการค านวณ 
เป็นต้น 
  การจัดเรียงให้เป็นไปตามล าดับท่ีถูกอ้างอิงในเนื้อรายงาน โดยระบุว่า ช้ินใด้เป็นภาคผนวกท่ีเท่าไหร่ เช่น 
ภาคผนวกที่ ๑ โครงการ...........ภาคผนวกที่ ๒ แบบส ารวจ............. 
 
เอกสารอ้างอิง 
 กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์.การเขียนรายงานโครงการสาธารณสุข.ภาควอชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขรานครินทร์.๒๕๕๒ 
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ภาคผนวก ๖ 
แนวทางการเขียนรายงานจากกรณีศึกษาผู้ป่วย 

 
องค์ประกอบรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

๑. .ความเป็นมาและความส าคัญ 
๒. วัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
๓. ข้อมูลทั่วไป 

-  คือข้อมูลทั่วไปของสถานบริการที่ให้การบริบาลด้านเวชปฏิบัติครอบครัว 
๔. ข้อมูลผู้ป่วยท่ีศึกษา(index case) 

Family background 
-  ภูมิล าเนา ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน อุปนิสัย ประวิติการสมรส Case approach 
-  ประวัติการเจ็บป่วย(อาการส าคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันและในอดีต)การตรวจร่างกาย การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 
-  การสรุปปัญหาของผู้ป่วย(problem list) 
-  การแก้ไขปัญหาแบบ POMR แยกรายปัญหา 

๕. Family census 
ช่ือ-นาสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษา รายได้ของแต่ละคนในครอบครัว 

๖. Family genogram 
๗. แผนที่การเดินทาง 
๘. ผังบ้าน:รายละเอียด และภาพ 
๙. Whole person approach 

-  Biological status 
-  Psychological status 
-  Social status 
-  Spiritual status 

๑๐.  Time family flow chart 
๑๑. Family orientation 

-  อุปนิสัย และผู้ป่วยคิดว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเป็นอย่างไร รู้ สึกอย่างไรต่อการเจ็บป่วยและ
สัมพันธภาพระหว่างกันเป็นอย่างไร 

๑๒.  Family as a unit 
-  ปัญหารางกาย จิตใจ สังคม การตรวจร่างกายของสมาชิกในครอบครัวและความคิดการดูแล เอาใจใส่

ของสมาชิกต่อผู้ป่วย 
๑๓.  Psycho figure 

-  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
๑๔.  Family Problem ตัดรายละเอียดตรงนี้ออกไป 
๑๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ POMR แยกรายปัญหา แสดงการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินสภาวะ

ผู้ป่วยและการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมกับทรัพยากร 
-  การวินิจฉัยโรค ประเมินโรคและความเจ็บป่วยท่ีแท้จริงของผู้ป่วย 
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-  การค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ 
-   การอธิบายวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การใช้ยา การพยากรณ์โรค การดูแลตนเองของบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน แบบต่อเนื่อง 
-  การสืบค้นศักยภาพในการดูแลปัญหาของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
-  การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ญาติ 
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า วางแผนติดตามการรักษา 
-  การเขียนบันทึกรักษา และ/หรือ การส่งต่อ 
-  ข้อมูลที่บ่งถึงการยอมรับการรักษาของผู้ป่วย 

๑๖. สรุปและประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนการรักษาที่เช่ือมโยง 
ดุลยภาพในการพึ่งบริการสุขภาพ 

๑๗. อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
๑๘. ประโยชน์ท่ีผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ 
๑๙.  การวางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
๒๐. บทสรุป ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒๑. บรรณานุกรม 
๒๒. ประวัติผู้เขียน 

 
การพิมพ์รายงาน 
 ๑.  กระดาษและรูปแบบตัวอักษร 

๑.๑   การะดาษ ให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A4 (21.0x29.7 ซม.) ขนาด 80 แกรม 
๑.๒  รูปแบบตัวอักษร พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana New สีด า ขนาดดังนี้ 

   ประเภท      ขนาดอักษรและรูปแบบ  
   บทที่และชื่อบทต่างๆ     ๒๐ เข้ม 
   หัวข้อส าคัญ      ๑๘ เข้ม 
   หัวข้อย่อย ล าดับท่ีของตารางและภาพประกอบ  ๑๖ เข้ม 
   เนื้อหาอ่ืนๆ      ๑๖ ตัวปกติ 

๑.๓   ตัวเลขและภาษาอังกฤษ 
๑.๓.๑ ตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอาราบิค 
๑.๓.๒  ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรชนิดเดียวกันคือ Angsans New การใช้แบบอักษร 

USSERCASE ห รื อ  lowercase ให้ เลื อ ก ต า ม ก ฎ เก ณ ฑ์ ข อ ง ไว ย า ก ร ณ์  เ ช่ น 
article.preposition.conjunction รวมทั้งค าอื่นๆที่ไม่ใช่ proper noun ใช้ lowercasr 
ในขณ ะที่  proper noun เช่น  ช่ือเฉพาะ ค าย่ อ  ใช้  UPPERCASE เช่น  Master’s 
thesis.Royal Thai Air Force(RTAF).U.S.(the United States).ช่ือเรื่อง “Uncertain 
partners:NGOs and the Military” 

 ๒.  การพิมพ ์
  ให้พิมพ์กระดาษหน้าขวาของเล่มเพียงด้านเดียว ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้ 

๒.๑   การเว้นขอบกระดาษ ขอบบนและด้านซ้าย 3.81 ซม.(1.5 นิ้ว)ขอบล่างด้านขวา 2.54 ซม.(1 นิ้ว)
หัวกระดาษ 2.54 ซม.(1 นิ้ว) 
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๒.๒  การเว้นบรรทัด ให้ใช้ line spacing single (multiple=1.0)(ตารางภาพประกอบเลือกใช้ line 
spacing ตามความเหมาะสม)และเว้น 1 บรรทัด ก่อนส่วนบทที่ ช่ือของบท หัวข้อส าคัญของบท 
หรือย่อหน้าแรกของบท เนื้อหาของหัวข้อส าคัญของบท ช่ือภาคผนวกเนื้อหาของบรรณานุกรม 
ตามตัวอย่างในผนวก 

๒.๓  การย่อหน้า ย่อหน้าใหม่ให้เยื้อง (Indent) 1.75 ซม. (8 ตัวอักษร) ถ้าเนื้อหาอยู่ภายใต้หัวข้อที่มี
เลขก ากับ ให้ย่อหน้าตรงอักษรตัวเลขของช่ือหัวข้อนั้น 

๒.๔  การตั้งแนวบรรทัด (alignment) อาจเลือกใช้ได้ left justified (ชิดซ้ายอย่างเดียว)หรือ justified 
(ชิดซ้ายและขวา) ตลอดทั้งเล่ม ส าหรับการพิมพ์ก่ึงกลางหน้าใช้ centered 

๒.๕  การตัดแบ่งค าและช่ือบท เนื่องจากภาษาไทยไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ การตัดแบ่งค าให้ตัดแบ่งตาม
ความเหมาะสม เช่น ทักษิโณทก อาจเป็นเป็น ทักษิ-โณทก เป็นต้น แต่ถ้าเป็นช่ือเฉพาะไม่ควรตัด
แบ่ง ถ้าช่ือมีบทความยาวมากให้ตัดแบ่งบรรทัดโดยบรรทัดแรกยาวท่ีสุด 

๒.๖  การล าดับหน้า ใช้ตัวอักษรและเลขหน้าอาราบิค พิมพ์ห่างชอบบนและขวา 1 นิ้ว ไม่พิมพ์หน้า
แรกของบรรทัดนัน้ๆ 

๒.๗   หัวข้อในบทเลขก ากับหัวข้อตัวแรกตรงกับตัวอักษรแรกของช่ือหัวข้อใหญ่ ไม่ควรมีตัวเลขกว่า 4 
ระดับ เช่น 1.2.3.4 ถ้ามีหัวข้อย่อยมากกว่านี้ให้ใช่ตัวอักษรสัญลักษณ์อื่นๆในการพิมพ์บรรทัด
สุดท้ายของหน้า ไม่ควรพิมพ์เฉพาะช่ือหัวข้อ หรือเนื้อหา 1 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหามากกว่าน้ัน 

๒.๘  การเว้นวรรค การเว้นวรรคโดยใช้ “space” หรือ “ระยะ” 
   วรรค ๑ ระยะโดยทั่วไป 
   วรรค ๒ ระยะระหว่างตัวเลขก ากับตารางและภาพประกอบกับช่ือตารางและภาพประกอบ 

วรรค ๓ ระยะระหว่างตัวเลขหัวข้อกับช่ือและเนื้อหาของหัวข้อ 
๒.๙   การเสนอตารางและภาพประกอบ ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก 
๒.๑๐ บรรณานุกรมและภาคผนวก ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก 
๒.๑๑ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนท่ีใช้ตามความนิยม มีดังนี้ 

-  มหั พภ าค  period หรื อ  full stop (.) และจุ ลภ าค  comma (.) พิ มพ์ ติ ด ข้ างหน้ า 
อัญประกาศปิด เช่น “one”, “two”,and “three”.ไม่ต้องเว้นวรรคด้านในอัญประกาศ 

-  มหัพภาคคู่ colon (:) และอัฒภาค semi-colon (:) พิมพ์ติดด้านหลังอักษร เช่น ตัวอย่าง
......และ บทแรก......เว้นวรรคด้านนอกเครื่องหมาย parentheses(วงเล็บเล็ก)bracket [วงเล็บใหญ่]และเว้นวรรคระหว่าง
ตัวอักษรและตัวเลข 

-  “อัญประกาศ”ไม่ต้องใช้ 
-  (.) (.) ( ) (:) พิมพ์ติดตัวอักษรหน้าและเว้นวรรค ๒ ระยะตามหลัง เช่น ตามล าดับ: หนึ่ง.สอง.

และสาม เป็นต้น [ในภาษาไทยไม่จ าเป็นต้องใช้จุลภาคเนื่องจากมีวรรคอยู่แล้ว] 
-  Hyphen (-) ขีดสั้น ใช้เช่ือมค า และตัดแบ่งค าที่พิมพ์แยกบรรทัดกัน พิมพ์ติดอักษรหน้า 

และหลัง [ในภาษาไทยไม่จ าเป็นต้องใช้แต่ถ้าใช้ต้องเหมือนกันท้ังเล่ม] 
-  Dash มีสองขนาด en dash (ขีดยาวเท่าตัวอักษร n)อาจใช้ hyphen แทนได้ใช้ใน

ความหมาย “จาก...ถึง”...เช่น ๑-๒ (อ่านว่า จาก ๑ ถึง ๒)พิมพ์ขีดติดกับอักษรหน้าและหลัง 
-  เครื่องหมายสามจุด(...)ให้พิมพ์เว้นวรรคระหว่างจุด 
-  ไม่ยมก พิมพ์เว้นวรรค ๑ ระยะจากอักษรหน้าและหลัง เช่น แบบต่างๆ เป็นต้น 
-  ไปยาลน้อย พิมพ์ติดอักษรหน้า เช่น กรุงเทพฯ 
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เอกสารอ้างอิงในการเขียนเอกสารอ้างอิงจะใช้ระบบ Vancouver โดยอ้างไว้ในเนื้อหาตามล าดับ เป็น

ตัวเลขในวงเล็บด้วยยกสูง จะสามารถดูค าแนะน าเป็นภาษาไทยได้โดย Download file ช่ือ ref_vancouver.doc จาก
ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ค าแนะน าเป็นภาษาอังกฤษจาก ICMJE หรือดูจากตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  สุภาวดี ถิระพานิช. รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพใสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : ๒๕๔๔ 
  ๒ .  Kickbusch I.Introduction:Tell me a story.In:Pederson A. O’Neil M.Rootman 
I.editors.Health promotion in Canada.Provincial.national&international perpective.Toronto:WB 
Saunders:1994.p 8-17 
  ๓.  Lalonde M.A new perspective for the health of Canadians.Government of 
Canada.[online].1974[cited ๒๐๐๓ July 3].Available 
from:URI:http://www.hcsc.gc.ca/hppb/phdd/pdf/perspective.pdf 
 
เอกสารอ้างอิง 
 แนวทางการเขียนรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยขณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘. 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสอือนุมัติและวุฒบัตร 

เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฉ) และมาตรา ๒๔ และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้การ
กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับแพทยสภาได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับแพทยาสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “หนังสืออนุมัติ”หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม(อฝส.) 
 “การปฏิบัติงานชดใช้ทุน” หมายความว่า การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นผู้จัดสรร 
 
หมวด ๑ 
 สาขาและอนุสาขาท่ีออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
 ข้อ ๕ แพทยสภาอาจออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในสาขาและอนุสาขาต่างๆดังนี้ 

๑.  สาขาท่ีออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
(๑.๑)  สาขากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 
(๑.๒)  สาขากุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
(๑.๓)  สาขาจักษุวิทยา (Ophthalmology) 
(๑.๔)  สาขาจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) 
(๑.๕)  สาขาเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry) 
(๑.๖)  สาขาตจวิทยา (Dermatology) 
(๑.๗)  สาขานิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 
(๑.๘)  สาขาประสาทวิทยา (Neurology) 
(๑.๙)  สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery) 
(๑.๑๐)  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) 
(๑.๑๑)  สาขาพยาธิวทิยาคลินิก (Clinical Pathology) 
(๑.๑๒)  สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Anatomical and Clinical Pathology) 
(๑.๑๓)  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Radiotherapy and Oncology) 
(๑.๑๔)  สาขารังสีวิทยาท่ัวไป (General Radiology) 



108 
 

(๑.๑๕)  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 
(๑.๑๖)  สาขาวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 
(๑.๑๗)  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) 
(๑.๑๘)  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
(๑.๑๙)  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 
(๑ .๒ ๐ )   ส า ข า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ป้ อ ง กั น  แ ข น ง ร ะ บ า ด วิ ท ย า  ( Preventive 

Medicine.Epidemiology) 
(๑.๒๑)  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน (Preventive Medicine.Aviation 

Medicine) 
(๑ .๒ ๒ )  ส าขา เวชศาสตร์ป้ อ งกั น  แขนงเวชศาสตร์ป้ อ งกั น คลิ นิ ก  (Preventive 

Medicine.Clinical Preventive Medicine) 
(๑.๒๓)  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine.Public 

Health) 
(๑ .๒ ๔ )   ส า ข า เว ช ศ า ส ต ร์ ป้ อ ง กั น  แ ข น ง สุ ข ภ า พ จิ ต ชุ ม ช น  ( Preventive 

Medicine.Community Mental Health) 
(๑ .๒ ๕ )   ส า ข า เว ช ศ า ส ต ร์ ป้ อ ง กั น  แ ข น ง อ า ชี ว เ ว ช ศ า ส ต ร์  ( Preventive 

Medicine.Occupational Medicine) 
(๑.๒๖)  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 
(๑.๒๗)  สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery) 
(๑.๒๘)  สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) 
(๑.๒๙)  สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) 
(๑.๓๐)  สาขาศัลยศาสตร์ยุโรปวิทยา (Urological Surgery) 
(๑.๓๑)  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 
(๑.๓๒)  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology) 
(๑.๓๓)  สาขาออร์โธดิกส์ (Orthopedics) 
(๑.๓๔)  สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 
(๑.๓๕)  สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) 
(๑.๓๖)  สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology) 

  (๒)  อนุสาขาท่ีออกหนังสืออนุมัติและวุฒบัตร 
         (๒.๑)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์วิทยา (Pediatric Dermatology) 

(๒.๒)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าหนด(Neonatal and Perinatal      
Medicine) 

(๒.๓)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา (Pediatric Neurology) 
(๒ .๔ )  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม  (Developmental and 

Behavioral Pediatrics) 
(๒.๕)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Pediatric Endocrinology 

and Metabolism) 
(๒.๖)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases) 
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(๒.๗)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต (Pediatric Nephrology) 
(๒ .๘ )  อ นุ ส าข ากุ ม า ร เวช ศ าส ต ร์ โร ค ท า ง เดิ น อ าห า รแ ล ะ โรค ตั บ  ( Pediatric 

Gastroenterology and Herpetology) 
(๒ .๙ )  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภู มิ แพ้ และภูมิ คุ้ มกัน  (Pediatric Allergy and 

Immunology) 
(๒.๑๐)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pediatric Pulmonology) 
(๒.๑๑)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Pediatric Cardiology) 
(๒.๑๒)  อนุสาขาการระงับปวด (Pain Management) 
(๒.๑๓)  อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง (Advanced Diagnostic Body Imaging) 
(๒.๑๔)  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging) 
(๒.๑๕)  อนุสาขามะเร็งรีเวชวิทยา (Gynecological Oncology) 
(๒.๑๖)  อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว (Body Interventional Radiology) 
(๒.๑๗)  อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (Interventional Neuroradiology) 
(๒.๑๘)  อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (Pediatric Hematology and Oncokogy) 
(๒.๑๙)  อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่  และทรวงอก 

(Cardiovascular and Thoracic Anesthesia) 
(๒.๒๐)  อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท (Neuroanesthesia) 
(๒.๒๑)  อนุสาขาเวชบ าบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 
(๒.๒๒)  อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Clinical Pharmacology and Toxicology) 
(๒.๒๓)  อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (Reproductive Medicine) 
(๒.๒๔)  อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine) 
(๒ .๒๕ )  อนุ สาขาศั ลยศาสตร์ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า (Facial Plastic and 

Reconstructive Surgery) 
(๒.๒๖)  อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology) 
(๒.๒๗)  อนุสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon and Rectal Surgery) 

          (๒.๒๘)  อนุสาขาศลัยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery) 
         (๒.๒๙)  อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  (Trauma Surgery) 
          (๒.๓๐)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology) 
          (๒.๓๑)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and 
Metabolisn) 
          (๒.๓๒)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases) 
          (๒.๓๓)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology) 
          (๒.๓๔)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical
 Immunology) 
          (๒.๓๕)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) 
      (๒.๓๖)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 
(Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care) 

(๒.๓๗)  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) 



110 
 

 
  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่ือสาขาและอนุสาขา การเพิ่มหรือลดสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรให้ออกเป็นประกาศของแพทยสภา 
 
 ข้อ ๖ การแบ่งประเภทสาขาและอนุสาขาสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
  แพทยสภาแบ่งสาขาและอนุสาขาสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเป็น ๓ ประเภท ตามข้อก าหนด
ของการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  (๑)สาขาประเภทที่ ๑ หมายถึง สาขาขาดแคลน เป็นสาขาที่แพทยสภาต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่จ าเป็นต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และไม่
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานชดเชยทุนก่อน 
  (๒)สาขาประเภทที่ ๒ หมายถึง สาขาที่ผู้เขารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจ านวนที่แพทยสภาก าหนด 
  (๓)สาขาประเภทที่ ๓ หมายถึง สาขาที่ผู้เขารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือเป็นผูมีสิทธิเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัติ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว 
 ก าหนดให้สาขาหรืออนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอยู่ใดประเทศใดแพทยสภาจะแจ้งไว้ในประกาศรับ
สมัครแพทยประจ าบ้านแต่ละปีการฝึกอบรม 
หมวด ๒ 
 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจ าบ้าน 
 ข้อ ๗ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจ าบ้านหรืออนุสาขาต่างๆตามหลักสูตรของ
แพทยสภา หรือตามโครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันต่างๆต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละปีการฝึกอบรม 
 ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาหรืออนุสาขาต่างๆตามหลักสูตรของแพทยสภา หรือตาม
โครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันต่างๆต้องเป็นผูท้ี่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และจะต้องมีคุณสมบตัิ
ตามที่ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับสาขาและอนุสาขา และตามข้อก าหนดส าหรับประเภทสาขาและอนุสาขา
ของวุฒิบัตรนั้นในประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละปีการฝึกอบรม 
  ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมอาจคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึกอบรม โดย
พิจารณาก าหนดโควตาของผู้สมัครอิสระในแต่ละสาขาหรืออนุสาขา จากจ านวนต าแหน่งท่ีได้รับจากแพทยสภาให้รับสมัครได้
ในปีการฝึกอบรมนั้น และอาจพิจารณาให้ความส าคัญกับผู้ที่อาวุฒิโสกว่าตามปีของการประกอบอาชีพเวชกรรม 
  ทั้งนี้การอนุมัติให้หน่วยงานต้นสังกัดใดส่งแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบ ๓ ปี เข้ารับการฝึกอบรม 
ต้องอยู่ในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์แพทยสภาก าหนดขึ้น และระยะเวลาในระหว่างการฝึกอบรมไม่นับเป็นระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 ข้อ ๙ การเปลี่ยนสาขาหรืออนุสาขาที่ฝึกอบรม การเปลี่ยนสถาบันท่ีฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด การจ ากัด
สิทธิในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านในปีแต่ละการฝึกอบรม 
 ข้อ ๑๐ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล สถาบันท่ีก าลังฝึกอบรม สาขาหรืออนุสาขาที่ให้การฝึกอบรมแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา
ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการแพทยาสภาเป็นผู้จัดท าทะเบียนแพทย์ประจ าบ้านเก็บไว้หลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
รายชื่อแพทย์ประจ าบ้านฝึกอบรมอยู่ในสถาบันใดๆได้ตรงต่อความเป็นจริงตลอดเวลา 
หมวด ๓ 
 การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
 ข้อ ๑๒ การฝึกอบรมเพื่อการสอบวุฒิบัตร ผู้มีสิทธิการยื่นค าขอวุฒิบัตรในสาขาหรืออนุสาขาใดต้องได้รับการ
ฝึกอบรมในสาขาหรืออนุสาขานั้นครบตามหลักสูตรของแพทยาสภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่
แพทยสถารับรอง หรือผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรสาขาหรืออนุสาขานั้นๆของแพทย
สภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีแพทยสภารับรอง 
 ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
  (๑)  การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรส าหรับสาขาประเภทท่ี ๑ และ ๒ ความหมายถึงการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนหรือการปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกของกระทรวง
สาธารณสุขเท่าน้ัน 
  (๒)  สถานปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานท่ีปฏิบัติ เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี ้
   (๒.๑)  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติ
และมีภาระงานของสาขาหรืออนุสาขานั้น ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร
การฝึกอบรมส าหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆและได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพด้วย 
   (๒.๒)  ลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ราชวิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
   (๒.๓)  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติ จะต้องแจ้งจ านวนและ
รายช่ือแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ให้กับราชวิทยาลัยวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งให้
เลขาธิการแพทยสภาทราบทุกปีการฝึกอบรม โดยจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานเพ่อการสอบวุฒิบัตรเมื่อรวมกับแพทย์ที่รับการ
ฝึกอบรม จะต้องไม่เกินศักยภาพการฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการที่ก าหนดไว้ 

(๓)  การนับเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
   สาขาประเภทที่ ๑  
   มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตร 
    
 

สาขาประเภทที่ ๒ 
   มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยว่า ๖ เดือน และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะในสาขาที่จะขอสอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น 
ทั้งนี้ราชวิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ อาจนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขานั้นตามโครงการเพิ่มพูนทักษะได้ 
 
หมวด ๔ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
 ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอหนังสืออนุมัติ  
  ผู้ที่ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อต่อไปนี้ 
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  (๑)  เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้นๆจากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยวิทยาลัย 
หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 
  (๒)  เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขานั้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยวิทยาลัย 
หรือสมาคมวิชาชีพก าหนด ท้ังนี้สถานท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานท่ีปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 
   (๒.๑)  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมี
คุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาหรืออนุสาขานั้น อนุโลมตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรมที่ราช
วิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆและได้รับการ
รับรองจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมคมวิชาชีพด้วย 
   (๒.๒)  ลักษณะและปริมาณงานท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพก าหนดส าหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
  ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอวุฒิบัตร 
   ผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตรในสาขาหรืออนุสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
   (๑)เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านระดบัแพทย์ ประจ าบ้าน สุดท้ายในสาขาหรืออนุสาขานั้น จาก
สถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย ๓ ปี หรือเทียบเท่ากับหลักสูตรที่
แพทยสภารับรอง 
   (๒)เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ ประจ าบ้านสาขาหรืออนุสาขานั้นๆตามที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๓ ข้อ ๑๒ 
   (๓)เป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๑๓ การยื่นค าขอวุฒิบัตรประเภท
ที่ ๑ อนุสาขาใด ผู้ที่ยื่นค าขอต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาประเภทท่ี ๑ หรือ  ๒ ซึ่งเป็นสาขาหลักสูตรของอนุ
สาขาประเภทที่ ๓ ก่อน เว้นแต่หลักสูตรที่เงื่อนไขจ าเพาะอื่นๆ 
 
หมวด ๕ 
 การขอและการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
 ข้อ ๑๖ การยื่นค าขอหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
  (๑)ผู้ประสงค์จะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัตร จะต้องยื่นค าขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร พร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อก าหนดประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในแต่ละปี ที่ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา หรือท่ีราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพแพทยสภามอบหมาย 
  (๒)ช าระค่าสมัครสอบตามอัตราที่ก าหนดในประกาศแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาจะไม่ให้คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๑๗ การตรวจสอบรายชื่อและประเมนคุณสมบัติ 
  (๑)ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจจะรวบรวมค าขอสอบและเอกสารหลักฐานต่างๆส่งให้คณะอนุกรรมการแต่ละสาขาหรืออนุสาขาเพื่อตรวจสอบว่าผู้ยื่น
ค าขอนั้นมีช่ืออยู่ในบัญชีของแพทยสภา ว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการของแพทยสถา และหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สาขาหรืออนุสาขานั้นๆและมีคณุสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ส าหรับผู้ที่ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติ หรือข้อ ๑๕ ส าหรับผู้ยื่น
ค าขอวุฒิบัตร 
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  ถ้าไม่ปรากฏรายช่ือไม่ตรงกับสถาบันที่แจ้งไว้ หรือสาขาหรืออนุสาขาที่ขอสอบผิดไปจากที่แจ้งไว้ใน
ทะเบียนแพทย์ประจ าบ้าน และมีเหตุผลที่เช่ือถือได้ว่าเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ยื่นค าขอสอบเอง ให้ถือว่า
ผู้ยื่นค าขอสอบนั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนั้น 
  (๒)เมื่อคณะอนุกรรมการประเมนคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้ยื่นค าขอสอบมีสิทธิเข้าสอบแล้วให้
คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆส่งผลการตรวจสอบและการประเมินคุณสมบัติให้เลขาธิการแพทยสภา หรือราช
วิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมายอ านาจเพื่อประกาศและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอสอบทราบก่อนก าหนดวัน
สอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๘ การสอบ 
  (๑)  ผู้ยื่นค าขอการเข้ารับการสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก
คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆตามเง่ือนไขระเบียบที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพนั้นๆก าหนดไว้ ซึ่ง
อาจก าหนดการสอบครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหรือก าหนดหารสอบเป็นหลายขั้นตอนหรือหลายส่วนท้ังในระหว่างการ
ฝึกอบรมและเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมก็ได้ 
  หากก าหนดให้มีการสอบหลายขั้นตอนหรือหลายส่วน ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ จะต้อง
ก าหนดเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆว่าจะเก็บผลการสอบแต่ละขั้นตอนแต่ละส่วนนั้นไว้นาน
เท่าไร ถ้าผู้สอบผ่านขั้นตอนหรือส่วนใดแล้วแต่ยังสามารถสอบผ่านขั้นตอนหรือส่วนอื่น หากการสอบขั้นตอนหรือส่วนที่ผ่าน
พ้นก าหนดเวลาที่ให้เก็บผลการสอบไว้ได้ และยังมีความประสงค์จะขอหนังสอือนุมัติหรอืวุฒิบัตรผูน้ั้นจะต้องสอบขั้นตอนหรือ
ส่วนน้ันใหม่ 
  (๒)  ในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรนั้น ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ จะต้อง
ก าหนดรูปแบบการสอบและเนื้อหาให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
  (๓)  ส าหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการมีสิทธิพิจารณายกเว้นการสอบในขั้นตอนใด
หรือส่วนใดให้แก่ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัตรสาขาหรืออนุสาขานั้นๆจากสถาบันในต่างประเทศราชวิทยาลัย วิทยาลัย 
หรือสมาคมวิชาชีพรับรองโดยความเห็นชอบจากแพทยาสภา และอาจพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการ
เฉพาะรายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆมาแล้วเกิน ๑๐ ปีทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขา
นั้นต่อเนื่องกนัมาตลอดจนถึงวันท่ียื่นค าขอสอบ 
  (๔)  หากในการสอบครั้งใด คณะอนุกรรมการมีความจ าเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
หรืออนุสาขานั้น หรือสาขาหรืออนุสาขาที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการสอบ คณะอนุกรรมการสามารถเสนอราชวิทยาลัย 
วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยในการสอบสาขา
นั้นๆได้เป็นคราวๆไป 
  (๕)  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอสอบซึ่งได้รับพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการสอบในครั้ง
นั้นได้ ผู้ยื่นค าขอสอบอาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได้ โดยท าหนั งสือช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อ
เลขาธิการแพทยสภา เพื่อให้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้การขอเลื่อน
สอบดังกล่าวจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ข้อ ๑๙ ก าหนดการสอบ 
  (๑)  การสอบแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละส่วนให้จัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง และให้การสอบ
ทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาใดต้องการให้มีการสอบต่าง
ไปจากท่ีก าหนดให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภาเป็นคราวๆไป 
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  (๒)  ผู้เข้าสอบที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว จะเข้าสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดได้เพียงครั้งเดียวหากสอบไม่
ผ่านขั้นตอนใดหรือส่วนใด จะเข้าสอบขั้นตอนนั้นใหม่หรือส่วนนั้นใหม่ได้ จะต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระค่าสอบ ตาม
ข้อ ๑๖ อีกครั้งหนึ่ง 
  (๓)  ก าหนดการสอบ เวลา และสถานที่สอบที่แน่นอน เลขาธิการแพทยสภาหรือผู้รับมอบอ านาจของ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพแล้วแต่กรณี จะได้ประกาศและแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ 
สัปดาห์ก่อนสอบ 
  (๔)  การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาที่เปิดการฝึกอบรมใหม่และเป็นการสอบครั้งแรก 
หากคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นต้องการสอบในช่วงเวลานอกเหนือจากข้อ ๑๙ (๑) ให้เสนอข้อมูลอนุมัติจาก
คณะกรรมการแพทยสภา 
 ข้อ ๒๐ การตัดสินผลการสอบ 
  (๑)  ผู้ได้สอบ คือ ผู้ที่สอบผ่านทุกข้ันตอนทุกส่วนท่ีราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพก าหนด 
  (๒)  ให้คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นรายงานผลการสอบให้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สมาคมวิชาชีพ น าเสนอส านักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติและออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตร แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบ 
  ให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมคมวิชาชีพ
นั้นๆ 
 ข้อ ๒๒ คณะกรรมการแพทยาสภาอาจออกหนังสืออนุมัติสาขาท่ีแพทยสภาได้ประกาศเพิ่มขึ้นใหม่จากที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการร่างหลักสูตรการฝึกอบรมหรืออนุกรรมการ
ในการในคณะอนุกรรมการขณะแรกของสาขาหรืออนุสาขานั้นเป็นกรณีพิเศษได้ 
 
หมวด ๖ 
 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ 
 ข้อ ๒๓ ให้มีคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ ตามข้อ ๕ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
 ข้อ ๒๔ ให้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน
ของคณะกกรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
 ข้อ ๒๔ อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
  (๑)  วางเป้าหมาย จัดท าหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยความเห็นชอบของราช
วิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพท่ีรับผิดชอบสาขาหรืออนุสาขานั้นตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
  (๒)  การก าหนดหลักเกณฑ์ แลคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 
  (๓)  ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรอืสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจะบ้านที่แพทยสภาก าหนด เพื่อสนองให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง ทั้งนี้การประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรมนี้ให้พิจารณาทบทวนทุก ๕ ปี 
  (๔)  รวบรวมรายช่ือแพทย์ประจ าบ้านที่ฝึกอบรมสาขานั้นๆ ทุกช้ันปีจากสถาบันฝึกอบรม เพื่อเสนอราช
วิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ ให้รายงานต่อส านักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกประการฝึกอบรม 
  (๕)  ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ 
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  (๖)  การด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แล้วรายงานราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ
เพื่อเสนอขออนุมัติหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรต่อแพทยสภา 
  (๗)  ติดตามผล ท าข้อเสนอแนะ และด าเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขานั้น 
  (๘)  ควบคุมให้โครงการฝึกอบรมในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆด าเนินไปตามเป้าหมายที่แพทยสภาก าหนด 
  (๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยด าเนินการ 
 ข้อ ๒๖ คุณสมบัติของอนุกรรมการ 
  (๑)  อายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปี 
  (๒)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 
  (๓)  ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาหรืออนุสาขานั้น หรือสาขาหรืออนุสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
  (๔)  สนใจใฝ่รู้ทางด้านวิชาการ เช่น เสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการ เขียนต ารา เขียนบทความ ฯลฯ 
  (๕)  ปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (รวมระยะเวลาที่ศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน และ
ขณะที่ได้รับการพิจารณายังปฏิบัติงานในสาขานั้นๆได้อยู่) 
  (๖)  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในวิชาชีพ และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมถึงขั้นพักหรือใช้
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ข้อ ๒๗ วิธีสรรหาอนุกรรมการ 
  (๑)  ให้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมาย สอบถามความเห็นและ
ประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเสนอรายช่ืออนุกรรมการ พร้อมทั้งช่ือประธานและ
เลขานุการ ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดใน ข้อ ๒๖ ต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการ
แพทยสภาอาจมอบอ านาจให้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ เป็น
ผู้ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการแล้วแจ้งคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
  (๒)  หากอนุกรราการที่แต่งตั้งแล้วพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่เป็นผู้เสนอ
ช่ือผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คณุสมบัตทิี่ก าหนดในข้อ ๒๖ ต่อคณะกรรมการแพทนสภาหรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพท่ีคณะกรรมการแพทยสภามอบอ านาจให้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระเท่ากับ
ว่าระของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ ๒๘ วาระของอนุกรรมการ 
  (๑)  อนุกรรมการแต่ละสาขาหรืออนุสาขาอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการแพทยสภา หรือ
วาระของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ถ้าคณะกรรมการแพทยสภา หรือ
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพชุดใหม่ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ก็ให้
คณะอนุกรรมการชุดเดิมรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 
  (๒)  อนุกรรมการแต่ละสาขาพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 
   (๒.๑)  ตาย 
   (๒.๒)  ลาออก 
   (๒.๓)  พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชัพเวชกรรม 
   (๒.๔)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๖ 
   (๒.๕)  คณะกรรมการแพทยสภาหรือคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพ แล้วแต่กรณี มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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หมวด ๗ 
 อักษรย่อของหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ข้อ ๒๙ อว. หมายถึง หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา...หรืออนุสาขา
... 
 ข้อ ๓๐ วว. หมายถึง วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา...หรืออนุสาขา... 
 
หมวด ๘ 
 แบบหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร 
 ข้อ ๓๑ ให้ใช้แบบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามแบบท่ีก าหนดไว้ตามประกาศแพทยสภา 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
        ................................................. 
        (นายแพทย์...........................) 
              นายกแพทยสภา 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านพเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

Residency Training in Family Medicine 
 
ชื่อประกาศนียบัตร (ไทย) 
 ๑.  ประกาศนัยบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 ๒.  วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 (อังกฤษ) 
 ๑.  Certificate of residency Training Program in Family Medicine 
 ๒.  Diploma of the Thai Board of Family Medicine 
 
จ านวนปีที่ศึกษา  ๓ ปี 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว สามารถสมัครได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ผู้สมัครอิสระต้องไม่มีพันธะในการชดใช้ทุน(สาขาประเภทที่ ๑ )ท้ังนี้ ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 
เปิดรักนักศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จ านวนที่เปิดรับได้ต่อป ี  ๖ คน 
 
อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร  น.อ.ไกรสร  วรดิถี 
เจ้าหน้าที่การศึกษา  พ.อ.ท.หญิง วิภาดา  สุวรรณพงค์ 
ติดต่อสอบถามที ่  ธุรการ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ช้ัน ๔ อ.คุ้มเกล้า  

โทร ๒๗๑๕๕ 
   
 


