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องค์ประกอบที่ 1: พันธกิจและผล 
 
1.1 พันธกิจ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 1.1.1 state the mission 
of the programme 

B 1.1.1 มีพันธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 

๑.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นหลัก  สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงาน

แบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเอื้อ

อาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ

ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อน

ร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งผู้ปุวยและญาติ มีพื้นฐานความรู้

ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัว

และปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อม

ที่จะเรียนรู้ตลอดชวิีต 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ.2561 หน้า3 

 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

๒.ให้บริการเคลื่อนย้ายล าเลียงผู้ปุวยฉุกเฉิน ทางบก ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในและภายนอกโรงพยาบาล 

 ๓.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์

ต่อการแก้ปัญหา และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ 
 

B 1.1.2 make it known 
to its constituency and 
the health sector it 
serves 

B 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจ
ของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบโดยทั่วกัน 

เผยแพร่พนัธก ิจใน website ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ website กองแพทย์
ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช https://bhumibol-
med.com/AfterMed/Residents/33 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
http://www.bhumibol 

hospital. rtaf.mi.th 
- เวปไซค์กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.
https://bhumibol-
med.com/AfterMed/Residents/33 

base the mission on พันธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องอยู่
บนพื้นฐานของข้อก าหนด
ต่อไปนี้ 

  

B 1.1.3 consideration of 
the health needs of the 
community or society 

B 1.1.3 ค านึงถึงความ
ต้องการด้านสุขภาพของ
ชุมชนและสังคม 

   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่อาศัยการบูรณาการ

องค์ความรู้เวชวิทยาการสาขาต่างๆและวิทยาการบริหารจัดการ ประกอบกับทักษะในการ

บริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้แก่ การประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล 

การติดต่อสื่อสาร การล าเลียงผู้ปุวย การตรวจ การแปลผล การวินิจฉัย การกู้ชีพ การรักษา

เสถียรภาพ และการรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีเหตุภัยพิบัติ รวมถึงการปูองกันการเจ็บปุวยที่อาจเกิดขึ้น

ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปุวยในบริบทของความจ ากัดด้าน

ทรัพยากรและข้อมูล อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ 

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 หน้า1-2 
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนกฯ 
 
 
 
 

https://bhumibol-med.com/AfterMed/Residents/33
https://bhumibol-med.com/AfterMed/Residents/33
https://bhumibol-med.com/AfterMed/Residents/33
https://bhumibol-med.com/AfterMed/Residents/33
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

           นอกจากนี้ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องมีความเป็นมืออาชีพในการท างาน มี

เจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถและเจตคติในด้านต่างๆ 

อาทิเช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแบบ 

สหวิชาชีพหรือท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ ค านึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของ

ชุมชน สังคม ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อตนเอง ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน และต่อระบบ

สาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มองผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง มีจริยธรรม 

ทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อผู้ปุวย ต่อผู้ร่วมงานและต่อองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความ

ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ปุวยเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางบน

พื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของ

ตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ปุวยและญาติ 

           ในภาวะปกติ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services : EMS) 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการทางสาธารณสุขที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น

ของการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดระยะเวลาในการ

เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขก่อนมาถึงโรงพยาบาล ในภาวะที่เหตุภัยพิบัติซึ่งมีความ

รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาระบบการวางแผน และตอบโต้ภาวะเหตุภัยพิบัติทาง

การแพทย์ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น

ต่อการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 

           ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔ แห่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลไทย เล็งเห็น
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Standards มาตรฐาน 

ถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัย

พิบัติ และการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้สร้างแรงจงูใจแก่แพทย์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพื่อรองรับการด าเนินโครงการการดูแลผู้ปุวยวิกฤตและฉุกเฉิน) โดยการ

ออกระเบียบเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสขุฉบับใหม่ 

และสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ 

                  กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร

อากาศ ได้เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และ

หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน ได้จ านวน  ๑๐ คน ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๑ คน 

รวมเป็น ๑๑ คน   

  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็น

หน่วยงานที่มีผู้รับการบริการ ประมาณ ๕๓,๐๐๐ ราย/ป ีลักษณะผู้ปุวยมีความหลากหลาย

ทั้งผู้ปุวยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ปุวยที่มี ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บทั้งผู้ปุวยฉุกเฉิน

ในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น จึงเป็นแหล่ง

ฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการเรียนรู้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแพทยสภา 
B 1.1.4 the needs of B 1.1.4 ความต้องการ -ก าหนดเป็นพันธกิจของการฝึกอบรม  
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Standards มาตรฐาน 
the health care 
delivery system 

ของระบบบริการสุขภาพ -เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ท่ีต้องอาศัยความรู้ทาง
เวชกรรมอย่างกว้างขวาง มี การบูรณาการองค์ความรู้เวชวิทยาการสาขาต่างๆ ประกอบกับ
วิทยาการบริหารจัดการ รวมถึงความสามารถในการท าหัตถการต่างๆ ในการดูแลผู้ปุวยที่มี
ภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในสถานการณ์ปกติ 
และในกรณีสาธารณภัยต่างๆ  นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้ว แพทย์ฉุกเฉินควรมี
ความสามารถด้านอื่นๆ ที่ส าคัญได้แก่ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้ความ เข้าใจใน
ระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพต่างๆ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม 
ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อ ผู้ปุวย ผู้ร่วมงานและองค์กร นอกจากบทบาทในการดูแลรักษา
ผู้ปุวยฉุกเฉินแล้ว แพทย์ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อ ระบบบริการสาธารณสุขอีกประการ
หนึ่ง คือเป็นปากทางที่บุคคลเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
การสร้างเสริมงานเวชกรรมฉุกเฉินให้เข้มแข็งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบบริการสาธารณสุข
โดยไม่จ าเป็นลงได้มาก ทั้งนี้ความต้องการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลและระบบการดูแลผู้ปุวย ก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึงในกรณีเกิด
ภัยพิบัตต่ิางๆ ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายของกระทรวงฯ ต้องการ
ให้มีแพทย์ฉุกเฉิน 2.4 คนต่อประชากร 100,000 คน (โดยในปี 2560 มีประชากรทั้งหมด
ประมาณ 65,931,000 คน ดังนั้นจึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ 1,580 คน) ในปัจจุบันมี
แพทย์ฉุกเฉินประมาณ 700 คน ทั่วประเทศ รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 
170 คน ดังนั้นการเพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการธ ารง
รักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบฯ จึงมีผลต่อระบบการสาธารณสุขในประเทศ 

B 1.1.5 other aspects of 
social accountability, as 
appropriate 

B 1.1.5 มุมมองอื่นๆ  ด้าน
ความรับผิดชอบทางสังคม
ตามความเหมาะสม 

สถาบันฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้  
- ร่วมเป็นกรรมการของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ   
- ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เช่น
คณะท างานประเมินและสอบ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นต้น  
- ในด้านประชาชน สถาบันได้เป็นผู้รับผิดชอบในช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่างๆ ตาม
ภาระงานของโรงพยาบาลหรือกรมแพทย์ทหารอากาศมอบหมาย 

-รายชื่อคณะอนกุรรมการ 
ฝ ึกอบรมและสอบฯ (ภาคผนวก๑) 
- ข้อมูลตามเกณฑ์การเปิดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน สาขา เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล   

ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
- นโยบายระดับชาติ ด้านการลดภาวะฉุกเฉินของผู้ปุวยฉุกเฉินในระดับประเทศ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 

outline the programme 
containing both 
theoretical and 
practice-based 
components, with 
emphasis on the latter, 
resulting in a medical 
doctor who is 

โครงร่างของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรต้อง
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยต้องเน้น
ภาคปฏิบัติเพื่อที่จะผลิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 

B 1.1.6 competent to 
undertake 
comprehensive 
appropriate medical 
practice in the defined 
field of medicine. 

B 1.1.6 มีความรู้
ความสามารถในเวชปฏิบัติที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
บริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

-แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านคือ 

1 การดูแลรักษาผู้ปุวย (patient care) 
ก. สามารถให้การตรวจรักษาเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปุวยมี

เสถียรภาพ (stabilization) รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 

ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ส าคัญ ในบริบทที่มีความจ ากัดต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การ
วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาที่เหมาะสม 

ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย 
และการรักษาตามข้อมูลที่ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจ าหน่ายผู้ปุวยจากห้องฉุกเฉินอย่าง
เหมาะสม 

ง. สามารถท างานในลักษณะของพหุภารกิจได้ 
จ. ทักษะการท าหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด 

(vascular access) การตรวจคลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปูา (goal-directed 
ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ในผู้ปุวยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ปุวยที่

-เกณฑ์หล ักส ูตรการฝ ึกอบรมแพทยป์ระจ า
บ้าน สาขาเวชศาสตร ์ฉุกเฉ ิน ป ี๒๕๖๑ 
(ภาคผนวก๓) 

 
 
-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 (หน้า 4-5) 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็นต้น โดย
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และตระหนักถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อน
ทีอ่าจเกิดขึ้น 

ฉ. แพทย์ในสังกัดกองทัพอากาศ สามารถให้บริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุน
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอากาศได้ 

2 ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skills) 
 ก. มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น

หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับ
โรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่
ใช้รักษา เป็นต้น  

 ข. ความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์
ภัยพิบัติ การล าเลียง พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ค. มีความรู้ความช านาญในด้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) 
 ง. แพทย์ในสังกัดกองทัพอากาศ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแพทย์ทางทหาร 

และการให้บริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอากาศ เช่น 
ความรู้ในเรื่องหลักการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (TCCC: Tactical combat casualty 
care) หรือ การแพทย์ฉุกเฉินทางยุทธวิธี (TTEMS: Thailand tactical emergency 
medical service) 

3 ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) 
 ก. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ปุวยและญาติ) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข. ทักษะในการน าเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น  

ค. เป็นผู้น าทีมในการให้การบริบาลโดยมีผู้ปุวยเป็นจุดศูนย์กลาง 
4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and 

improvement) สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านต่อไปนี้ 
 ก. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
 ข. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ค. การดูแลผู้ปุวย 
 ง. การท าวิจัย 
 จ. การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ 
 5 ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) 

ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริย
ศาสตร์  

ข. มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง 
 6 การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice) 
 ก. มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย์ทางเลือก ระบบสุขภาพและการ
พัฒนาสาธารณสขุของชาติ  
 ข. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 ค. ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น 

 ง. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการต่างๆ รวมท้ัง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

B 1.1.7 capable of 
working in a 
professional manner 

B 1.1.7 มีความสามารถใน
การท างานแบบมืออาชีพ 

-นอกจากความรู้ความสามารถในด้านเวชปฏิบัติแล้ว ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน ยังได้สอดแทรกการ เรียนการสอนเกี่ยวกับ non-technical skill เช่น การท างานเป็น
ทีม การสอนทักษะการสื่อสาร รวมทั้งมีการประเมินในด้านนี้ ทุกครั้งที่ผ่านการปฏิบัติงานใน
ห้องฉุกเฉิน  

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2561  
(สมรรถนะหลักด้านที่ 5 ความเป็นมือ



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

อาชีพ : Professionalism) 

  

B 1.1.8 able to work 
unsupervised and 
independently 

B 1.1.8 สามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัว
โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

-มีการก าหนดการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมิน EPA 
ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ระดับหัตถการเป็น 3 ระดับ โดยระดับที่1 สามารถท าได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ต้องผ่าน EPA 1 ในระดับ 5 จ านวน 6 ครั้ง 

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 หน้า 6 

- แบบประเมิน EPA,DOP 
(ภาคผนวก ๓) 
 
 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 
B 1.1.9 able to work 
within a 
professional/interprofes
sional team when 
relevant 

B 1.1.9 สามารถปฏิบัติงาน
แบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม
ได้ 

-มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม และทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
(interpersonal skills and communication) และมีการประเมินการปฏิบัติงานจาก
อาจารย์แพทย์และเพื่อนร่วมงานเป็นระยะตามวงรอบ 
-มีการฝึกทักษะในรูปแบบของ simulation  
 
  

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ๘) 

- EPA,DOP(ภาคผนวก ๓) 
- แบบประเมินหลังผ่านการปฏิบตัิงานใน
ห้องฉุกเฉิน, แบบประเมิน 360 องศา 

B 1.1.10 committed and 
prepared to life-long 
learning and 
participation in 
continuing medical 
education/continuing 

B 1.1.10 มีเจตนารมณ์และ
เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต เข้าร่วมใน
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
(CME) หรือ การพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 

- สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกิจกรรม
ศึกษาต่อเนื่อง (CME) ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง 
-มีการจัดกิจกรรมวิชาการ ในช่วงเวลาที่ก าหนดในตาราง โดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เฉพาะในช่วงที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน   
- แพทย์ประจ าบ้านที่เป็นผู้น าเสนอ มีการประเมินสมรรถนะในด้านการน าเสนอข้อมูล การ
ฝึกค้นหาข้อมูล ประเมินผล ด้วย EPA 2  

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
(ภาคผนวก๘) 
- แบบประเมิน EPA 2 : ทักษะการน าเสนอ 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
professional 
development 

 

 

 
 

B 1.1.11 ensure 
improvement of patient 
care that is appropriate, 
effective, 
compassionate and safe 

B 1.1.11 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยได้
อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความเอื้อ

- มีการก าหนด milestone ส าหรับการเรียนการสอน และมีการประเมิน milestone และ 
EPA เป็นระยะ 
-มีกิจกรรมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทั้งในเวลาปฏิบัติงานจริง 
เช่นการท า morning round ซึ่งสามารถให้ direct feedback แก่ผู้เรียนได้โดยตรง หรือ
การท ากิจกรรมวิชาการ เช่น MM conference, risk management ต่างๆ 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
ภูมิพลอดุลยเดช (ภาคผนวก ๓) 
(สมรรถนะหลักด้านที่3 : ทักษะระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร) 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
in dealing with health 
problems and 
promotion of health, 
including a patient- 
centred and holistic 
approach 

อาทรและใสใจในความ
ปลอดภัยเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและการส่งเสริม
สุขภาพ โดยยึดถือผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองค์รวม 

- การประเมินด้วย EPA1-4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 
 

B 1.1.12 ensure that 
trainees have 
appropriate working 
conditions to maintain 
their own health 

B 1.1.12 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สามารถท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีสภาวะการท างาน
ที่เหมาะสมและสามารถ
รักษาสุขภาพของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้อย่างสมดุล 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก าหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร ดังนี้ “เพื่อผลิต
แพทย์หรืออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้มีความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ของแพทยสภา ที่มี
ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  มีความสามารถในการ
ท างานแบบมืออาชีพและปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้  มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจใน
ความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม น าไปสู่การพัฒนาบริการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อ
ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะภัยพิบัติ โดยจัดการฝึกอบรมให้มีสภาวะ
การท างานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล  มี

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อพันธกิจ หน้า 1 
และหัวข้อสภาวะการปฏิบัติงาน หน้า 15-
17 
-ประกาศ รพ.เรื่องการการฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ให้แก่บุคลากรในรพ. 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
นวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความสามารถที่ครอบคลุมและจ าเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ช านาญการในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ
พัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางระบบสุขภาพได้” 

-จัดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และชั่วโมงพักตามก าหนดของหลักสูตรการฝึกอบรมของ วฉท. 
อย่างเคร่งครัด โดยให้แพทย์ประจ าบ้านมีเวลาในการพัก และปฏิบัติงานในสัดส่วนที่
เหมาะสม 
-มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน
ทุกคน 
- มีการจัดฉีดวัคซีนประจ าปี เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 
encourage 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพ 
สถาบั นฝึ ก อบ รม   ควร 
ส่งเสริมให้ 

  

Q 1.1.1 appropriate 
innovation in the 
education process 
allowing for 
development of 
broader and more 
specialised 
competencies than 
those identified within 
the basic required 

Q 1.1.1 มีนวัตกรรมที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความสามารถที่ครอบคลุม
และจ าเพาะเจาะจงมากกว่า
ความสามารถขั้นพื้นฐาน 

- มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายร ูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าร ับการฝึกอบรมมีความสามารถท ี่
ครอบคล ุม  

การให้แพทย์ประจำบ้านผ่านการเร ียนหล ักส ูตร ACLS provider course, BLS 
instructor course ซึ่งมีการประเม ินความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ 
ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 

- ตารางก าหนดการฝึกอบรม ACLS Provider 
Course 
- แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
competencies. 
Q 1.1.2 doctors to 
become scholars 
within their chosen 
field of medicine.  

Q 1.1.2  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็น
นักวิชาการ/
ผู้ช านาญการ ใน
สาขาวิชาที่เลือก
ฝึกอบรม  

-แพทย์ประจ าบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัย 
(Journal club) โดยมีการ appraisal ตามระบบ evidence-based medicine 
-หลักสูตรของสถาบัน มีสาขาวิชาเลือกและบังคับเลือกที่หลากหลาย เพือ่ให้ผู้เข้า
รับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองต่อยอดในสาขาที่สนใจได ้
- ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยตนเองของผู้รับการฝึกอบรม 
-มีการเรียนการสอน ด้านการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย เพื่อให้เกิด
ความคิดทางงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดได้   
-ฝึกทักษะการน าเสนอ การเป็นผู้สอนและการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
อื่นๆได ้

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (สมรรถนะ
หลักด้านที4่ : การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) และ 
กิจกรรมวิชาการ (Journal club) 
(หน้า 8) 
- แบบประเมิน EPA 2 : ทักษะการ
น าเสนอ 

Q 1.1.3 doctors to 
become active 
participants in facing 
social determinants of 
health 
The social determinants 
of health are the 
conditions in which 
people are born, grow, 
live, work and age. 
These circumstances 
are shaped by the 
distribution of money, 
power and resources at 
global, national and 

Q 1.1.3  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่
ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางระบบสุขภาพ 

-จากพันธกิจของการฝึกอบรม จะสามารถพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมให้ต่อยอดไปเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางระบบสุขภาพได้ 
-มีการเรียนการสอนในหัวข้อ nonclinical skill และความรู้บูรณาการทางการแพทย์ เช่น 
หัวข้อระบบสุขภาพของประเทศ กฎหมายทางการแพทย์ 
-แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่างๆในห้อง
ฉุกเฉิน (QC conference) 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (สมรรถนะหลักด้านที่6 
: การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ) 
-ตารางเรียน Basic science 
-ตารางกิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจ า
บ้าน 
-บันทึกการประชุม CLT ER หรือประชุมงาน
ด้านคุณภาพของกลุ่มงานฯ 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
local levels. The social 
determinants of health 
are mostly responsible 
for health inequities - 
the unfair and 
avoidable differences in 
health status seen 
within and between 
countries.  
Ref: WHO 

 



1.2 PROFESSIONALISM AND PROFESSIONAL AUTONOMY 
ความเป็นมืออาชีพและความเป็นอิสระทางวิชาชีพ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 1.2.1 include 
professionalism in the 
education of doctors 

B 1.2.1 รวมเรื่องความเป็น
มืออาชีพในแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร 

-หลักสูตรของสถาบันมีการฝึกฝนเรื่องความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ของผู้เรียนใน
หัวข้อดังนี้ 
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์  
ข. มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง 

-หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
- ตารางการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านของ
โรงพยาบาลและกลุ่มงาน 

B 1.2.2 foster the 
professional autonomy 
necessary to enable the 
doctor to act in the 
best interests of the 
patient and the 
community 

B 1.2.2  ส่งเสริมความเป็น
อิสระทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติต่อผู้ปุวยและชุมชนได้
อย่างดีที่สุด 

- แพทย์ประจ าบ้านสามารถดูแลผู้ปุวยหรือปฏิบัติต่อผู้ปุวยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด โดยมี
สามารถดูแลผู้ปุวยได้ด้วยตนเองผ่านการประเมิน EPA และ DOP 
- มีการเรียนการสอนเรื่อง สิทธิพื้นฐานของผู้ปุวย และฝึกฝนเรื่องความเป็นมืออาชีพ 
(professionalism) ของผู้เรียนในหัวข้อดังนี้ 
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น และยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์  
ข. มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง 
- มีการเรียนการสอนและฝึกฝนในหัวข้อ system based practice เช่น patient safety 
การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(EPA1-4) 
- คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน (ภาคผนวก) เรื่อง
ค าประกาศสิทธิผู้ปุวย และ ข้อบังคับแพทย
สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 1.2.1 ensure a 
collaborative 
relationship with 
government and other 

Q 1.2.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามี
ความร่วมมือกับรัฐบาลและ
คู่ความร่วมมืออื่นๆ  โดยคง
ความมีอิสระขององค์กร

- ด าเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาล ท ี่จะร ับแพทย์ประจ าบ้านท ี่มตี ้นสังกัดก่อน  
เพือ่ช่วยให้มีแพทย์ฉุกเฉินในระบบราชการมากขึ้น และ สอดคล ้องไปกับนโยบายของแพทย
สภา และวิทยาล ัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ยังคงใช ้เกณฑ์การคัดเล ือกโดยอาศัย
คณุสมบ ัติด ้านอ ื่นๆ ร่วมด ้วย 

- ประกาศเกณฑ์การคัดเล ือกแพทย์ 
ประจ าบ้าน  
- ประกาศเกณฑ์คัดเล ือกแพทย์ประจ าบ้าน



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
counterparts, whilst 
maintaining appropriate 
independence from 
them 

ตนเองได้อย่างเหมาะสม หน้าwebsite รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
 

Q 1.2.2 ensure 
academic freedom 

Q 1.2.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามี
เสรีภาพทางวิชาการ 

- N/A 

 
 



1.3 EDUCATIONAL OUTCOMES 
ผลด้านการฝึกอบรม 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must define 
the intended 
educational outcomes 
of the programme with 
respect to 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ (intended 
learning outcomes) ของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
โดยค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

  
 

B 1.3.1 achievements at 
a postgraduate level 
regarding knowledge, 
skills and attitudes 

B 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาระดับหลังปริญญา
ที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 

-ผลลัพธ์การฝึกอบรมในด้านสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
- เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน วฉท 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 4 หน้า 14 
- Portfolio (ไฟล์ scan ตัวอย่าง Portfolio 
ที่แนบในไฟล์หลักฐาน) 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 1.3.2 appropriate 
foundation for future 
career of trainees in any 
the chosen field of 
medicine  

B 1.3.2 พ้ืนฐานที่เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส าหรับการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคตในสาขาวิชาที่
เลือกฝึกอบรม 

 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (ภาคผนวกที่ 10)   
 

B 1.3.3 future roles in 
the health sector 

B 1.3.3 บทบาทในอนาคต
ในระบบสุขภาพ 

แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินที่จบการศึกษา สามารถพัฒนาต่อในระบบสุขภาพในด้านต่างๆ  เช่น  
- การท าวิจัย แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องท าวิจัย 1 เรื่อง     
- บทบาทการเป็นผู้บริหารในห้องฉุกเฉิน ซึ่งประเมินโดย EPA ร่วมกับ milestone                                              
- บทบาทการมีส่วนร่วมในกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ จากการฝึกซ้อมบนกระดาษ ร่วมกับการ
ฝึกซ้อมดูสถานการณ์จ าลอง และสร้างความเข้าใจในระบบสุขภาพ 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (ภาคผนวกที่ 3,8)   
 - ตารางกิจกรรมวิชาการ  

B 1.3.4 commitment to 
and skills in life-long 
learning 

B 1.3.4 ความมุ่งมั่นและ
ทักษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

-ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม : ด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-
based learning and improvement) สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 
ในด้านต่อไปนี้ ก. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน 
     ข. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ค. การดูแลผู้ปุวย 
     ง. การท าวิจัย 
     จ. การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หน้า7 ข้อ 6.1  
 
 
 
 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 1.3.5 the health 
needs of the 
community, the needs 
of the health care 
system and other 
aspects of social 
accountability 

B 1.3.5 ความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน ความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
และความรับผิดชอบด้าน
อื่นๆ ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง 

- ความต้องการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท ั้งใน 

โรงพยาบาลและระบบการด ูแลผ ู้ป ่วยกอ่นถ ึงโรงพยาบาล รวมถึงในกรณ ีเก ิดภ ัยพิบ ัติต ่างๆ 
ในป ี๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข ได ้ก าหนดนโยบายของกระทรวงฯ ต้องการให้มีแพทย์ 
ฉุกเฉิน ๒.๔ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรทั้งหมด 
ประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน ดังนั้นจึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ใน 
ปัจจุบันมีแพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๗๐๐ คน ทัว่ประเทศ รับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
ประมาณ ๑๗๐ คน ดังนั้นการเพิ ่มการผล ิตแพทย ์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ์ฉุกเฉิน และ 
การธ ารงรักษาใหแ้พทย์ฉุกเฉินอยูใ่นระบบฯ จึงม ีผลต่อระบบการสาธารณส ุขใน 

ประเทศ 

- เกณฑ์หล ักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินปีพ.ศ.2561  หน้า 1-2 

 

B 1.3.6 professional 
behaviour 

B 1.3.6 พฤติกรรมแห่ง
วิชาชีพ 

-การฝึกฝนและประเมินผลว่าแพทย์ประจ าบ้านมีจริยธรรม ทักษะในการติดต่อสื่อสารต่างๆ 
ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และผู้ปุวยและญาติ รวมทั้งหลักการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมได้ 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  

- หลักสูตร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช EPA 1 การ
ดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 
- หลักสูตร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช EPA 2 
ทักษะการน าเสนอ 
- ก าหนดการ โครงการปฐมนิเทศแพทย์
ประจ าบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2561 
- ประกาศ วฉท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
ปฐมนิเทศ 61 

B 1.3.7 generic and 
discipline/speciality-
specific components 

B 1.3.7 องค์ประกอบทั่วไป
และองค์ประกอบที่จ าเพาะ
ของสาขาวิชานั้นๆ  

-ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.ฯ มีการก าหนดความรู้ และทักษะหัตถการ
ในภาคผนวก 

- หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
ภาคผนวก ๔,๕ 

- ทักษะ Milestones ภาคผนวก ๓ 
B 1.3.8 appropriate 
conduct regarding 

B 1.3.8 พฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อผู้ปุวยและญาติ 

- ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) 
- สื่อสารให้แพทย์ประจ าบ้านมี พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ 

- คู่มือประกอบการศึกษาอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2561 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
patients and their 
relatives, fellow 
trainees, trainers and 
other health care 
personnel. 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อื่นๆ
อาจารย์ รวมทั้งเพื่อน
ร่วมงานในวิชาชีพอื่นๆ  

คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ในประกาศแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๕๕ เรื่องเกณฑม์าตร
ฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแจ้งในที่ประชุมแพทย์ประจ าบ้าน และก าหนดไว้ในคู่มือ
แพทย์ประจ าบ้าน  

(ประกาศแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)  
-แบบประเมิน 360 องศา 
 
 

B 1.3.9 the program 
provider must ensure 
appropriate trainee 
conduct with respect to 
colleagues and other 
health care personnel, 
patients and their 
relatives 

B 1.3.9 สถาบันฝึกอบรม
ต้องท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน
ทั้งในวิชาชีพของตนเองและ
วิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ปุวย
และญาติ 

- จัดท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้านซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานด้านจริยธรรมของแพทยสภาปี ๒๕๕๕   
- จัดอบรมทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น   
- ประเมิน EPA 1,2 และมีการท า direct feedback  
- การประเมิน 360 องศา  
- ข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบของโรงพยาบาล กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือมีข้อร้องเรียน จะมี
การ feedback โดยตรง และมีการก าหนด ขั้นตอนการพิจารณาโทษ รวมถึงหากไม่ผ่าน 
milestone จะไม่ส่งสอบวุฒิบัตร 

- คู่มือประกอบการศึกษาอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน รพ. ภูมิพลอดุลยเดช 2561   
(ประกาศแพทยสภาที่ 11/2555    เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)  
- แบบประเมิน EPA1-4 
-แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต  
-แบบประเมิน 360 องศา 
(ภาคผนวก ๓, ๘) 

B 1.3.10 the program 
provider must make the 
intended outcomes 
publicly known 

B 1.3.10 สถาบันฝึกอบรม
ต้องท าให้ผลการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ 

-ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (intended learning 
outcomes) และมาตรฐานต่างๆ 
-เผยแพร่หลักสูตรของการฝึกอบรม และผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ผ่านทางเวบไซต์ของ
โรงพยาบาล หรือเครือข่ายทางinternet เช่น facebook ของสถาบันฝึกอบรมฯ เช่น 
รายชื่อผู้ที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมของสถาบันที่ได้รับวุฒิบัตร เป็นต้น 

ภาคผนวก ๘ ภูมิพล ๒๕๖๑  วิธีการใหก้าร
ฝึกอบรม วิธีการประเมินผล และเกณฑ์ผ่าน 

Quality development 
standard: 
The programme 
provider(s) should 

มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 1.3.1 ensure 
interaction between 
basic and postgraduate 

Q 1.3.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

-แพทย์ก่อนเข้าอบรมต้องมีความรู้ด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานแพทยศาสตรบัณฑิต 
และ preclinic ได้แก่ basic anatomy, physiology, pharmacology  
- มีการจัดเรียนการสอน basic science ให้แพทย์ประจ าบ้านใหม่ 

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สภาวะการปฏิบัติงาน 
- คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
medical education การศึกษาในระดับ

แพทยศาสตร์บัณฑิตและ
การฝึกอบรมระดับแพทย์
เฉพาะทาง  

- มีการท า MOU ในการรับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าฝึกอบรมในชั้น
คลินิค โดยมีการหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน โดยแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลนักศึกษาแพทย์ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหัวข้อสภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน และมีการประเมินจากอาจารย์แพทย์ 
 
   “แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบช่วยสอน และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแพทย์
ที่ขึ้นมาปฏิบัติงาน อภิปรายปัญหาของผู้ปุวยร่วมกับ นักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ประจ า
ห้องฉุกเฉิน/ หอผู้ปุวย” 

-ตารางเรียน Basic science (แนบใน 
folder หลักฐาน) 

 



1.4 PARTICIPATION IN FORMULATION OF MISSION AND OUTCOMES 
การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจและผล 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standard: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 1.4.1 state the mission 
and define the 
intended educational 
outcomes of the 
programmes in 
collaboration with 
principal stakeholders.  

B 1.4.1 ระบุพันธกิจและ
ก าหนดผลการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร โดย
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก 

-ก าหนดพันธกิจและก าหนดผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
โดยมีการประชุมสรุประหว่างอาจารย์แพทย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล หรือ 
ตัวแทนจากกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดท าหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของการ
ฝึกอบรมของสถาบัน และพัฒนาในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
- การตั้งพันธกิจ และก าหนดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในหลักสูตรของสถาบัน มีการ
สอบถาม ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต อาจารย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นระยะ เพื่อ
น ามาปรับปรุงพันธกิจและพัฒนาหลักสูตรของสถาบันโดยใช้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝุาย 
-ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม  และผู้บริหาร
โรงพยาบาล 

-Organization profile  ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร_ภูมิพลหน้า9 (ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก)  
-รายงานการประชุมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 61 (แสดงการให้ความเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย เช่น อาจารย์แพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้าน ในการร่วมกันก าหนด
พันธกิจของการฝึกอบรม) แสดงในรายงาน
การประชุม  
- บันทึกการประชุมในการเยี่ยมบัณฑิต และ
แบบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  

Quality development 
standard: 
The programme 
provider(s) should 
 

มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 1.4.1 base the 
formulation of mission 
and intended 
educational outcomes 

Q 1.4.1 ก าหนดพันธกิจและ
ผลการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรบน

-ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของผู้ท าส าเร็จการศึกษา เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากนี้รวมถึง ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประเทศ  ผู้ปุวยฉุกเฉินที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินและในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปุวย
ทหารและครอบครัวที่มารับ บริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

-Organization profile หน้า 9(การก าหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น) 
-บันทึกการประชุม แสดงข้อเสนอแนะใน
การก าหนดพันธกิจ ผลที่พึงประสงค์ เช่น

file:///F:/WFME%20UPDATE%20--25กค62--/WFME%20รพ.ปิ่นเกล้า%20UPDATE%20(File%20ส่งกรรมการรอบ%202)/SAR%20UPDATE%20แก้หลังตรวจ%20มคว2/หลักฐานประกอบSAR/Organizational%20Profile%20ปิ่นเกล้า.pdf
file:///F:/WFME%20UPDATE%20--25กค62--/WFME%20รพ.ปิ่นเกล้า%20UPDATE%20(File%20ส่งกรรมการรอบ%202)/SAR%20UPDATE%20แก้หลังตรวจ%20มคว2/หลักฐานประกอบSAR/Organizational%20Profile%20ปิ่นเกล้า.pdf
file:///F:/WFME%20UPDATE%20--25กค62--/WFME%20รพ.ปิ่นเกล้า%20UPDATE%20(File%20ส่งกรรมการรอบ%202)/SAR%20UPDATE%20แก้หลังตรวจ%20มคว2/หลักฐานประกอบSAR/Organizational%20Profile%20ปิ่นเกล้า.pdf


WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
of the programmes on 
input from other 
stakeholders.  

พื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 

-ก าหนดพันธกิจและก าหนดผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
โดยอาศัยผลการประเมินย้อนกลับ(feedback) จากศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว และ
ผู้บริหารหน่วยงานที่ศิษย์เก่าท างานหลังจบการศึกษา 
 

จากข้อมลูการเยี่ยมศิษย์เก่าจากผู้ใช้บัณฑิต 
 -รายงานการประชุมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 61 
-แบบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 



 

 

 

Area 2: EDUCATIONAL PROGRAMME 
องค์ประกอบที่ 2: แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 
2.1 FRAMEWORK OF THE PME PROGRAMME 

กรอบของแผนงานฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 
WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards ข้อมูลรายงาน 

Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 2.1.1 determine the 
educational framework 
based upon the 
intended educational 
outcomes of the 
programme and the 
qualifications of the 
trainees 

B 2.1.1  ก าหนดกรอบของ
การฝึกอบรมบนพื้นฐานของ
ผลที่พึงประสงคแ์ละคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อ้างอิงตามหลักสูตรวิทยาลัยฯ ท้ัง
เนื้อหาทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติ รวมถึงผลลัพธ์ 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน สาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ.2561   

B 2.1.2 build its 
educational framework 
on the acquired 
outcomes of existing 
basic medical 
education 

B 2.1.2 สร้างกรอบการ
ฝึกอบรมบนพื้นฐานของผลที่
ได้มาจากการศึกษาระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
- ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะเป็นเวลาอย่างน้อย 1ปี โดยต้องมีความรู้ด้าน basic 
science ทางด้าน anatomy physiology pharmacology และความรู้ทาง clinic อื่นๆ 
(ในการรับแพทย์ประจ าบ้าน ผู้สมัครต้องส่ง transcript ,ใบรับรองผ่านการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน) 

 

- ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/ 
- milestone ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช  

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/


 

 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 
B 2.1.3 organize the 
educational framework 
in a systematic and 
transparent way 

B 2.1.3 บริหารจัดการกรอบ
การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
และโปร่งใส 

ในการจัดการระบบการศึกษามีการน าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการบริหารจัดการ เช่น 
1.ปัจจัยภายใน คือ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของ ทรัพยากร และสมรรถนะ ของกองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก 
2.ปัจจัยภายนอก เช่นความคาดหวังของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบของแพทยสภา  
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กฎหมายของประเทศ  
จะมีการปรับกลยุทธ์ของการศึกษาและน าไปสู่กระบวนการท างานหลักของการศึกษา 
ดังนี้ 
    - การออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตร 
    - การรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
    - จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
    - ประเมินผลระหว่างการเรียนอย่างเป็นระบบ และการติดตามบัณฑิต 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  

B 2.1.4 use practice-
based training involving 
the personal 
participation of the 
trainee in the services 
and responsibilities of 
patient care. 

B 2.1.4 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในการบริการและ
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย 

ในกระบวนการฝึกอบรมของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  
รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ทอ.ได้มีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยภายใต้
ความรับผิดชอบ และค าแนะน าจากอาจารย์ที่ร่วมปฏิบัติงาน มีการประเมินการท า
หัตถการข้างเตียงผู้ป่วยของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี อ้างอิงตามหลักสูตรราชวิทยาลัย
ฯ รวมถึงการประเมินจากอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
ดูแลความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในทุกๆ มิติอย่างสม่ าเสมอ และมีการ feedback 
และ reflection 

-การประเมิน EPA หลักสูตร วฉท. หมวด 
milestone + EPA (ภาคผนวก ๓) 
-หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช  

B 2.1.5 use instructional 
and learning methods 
that are appropriate 
and ensure integration 
of practical and 
theoretical 
components. 

B 2.1.5 ใช้วิธีการสอนและ
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซ่ึง
ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามั่นใจได้ว่ามี
การบูรณาการระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ได้จัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมวิชาการหลายรูปแบบ ดังแสดงในกิจกรรมวิชาการ และการจัดอบรม
ต่างๆ ในหลักสูตร 
    
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน สาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  
- ตารางการเข้าร่วม conference  
-ตาราง rotation ของแพทย์ประจ าบ้าน - .
กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
- .ตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์



 

 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

B 2.1.6 deliver the 
programme in 
accordance with 
principles of equality. 

B 2.1.6 จัดให้มีการฝึกอบรม
โดยยึดหลักความเสมอภาค 

-แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดชได้จัดการ
ฝึกอบรมโดยยึดหลักความเสมอภาค และโปร่งใสในทุกกระบวนการ นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตรแล้ว ในด้านวิชาเลือก  
-แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ได้เปิดโอกาสให้
แพทย์ประจ าบ้านเลือกศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความครบถ้วน และในส่วนของการจัดตาราง
หมุนเวียน แพทย์ประจ าบ้านทุกคนจะได้รับโอกาสหมุนเวียนให้ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาลในจ านวนที่เท่าเทียมกัน  
-แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช มีนโยบาย
ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนแบบเสมอภาคไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และความคิดเห็น
ทางการเมือง 

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

B 2.1.7 use a trainee-
centred approach that 
stimulates, prepares 
and supports trainees 
to take responsibility 
for their own learning 
process and to reflect 
on their own practice.  

B 2.1.7 ใช้หลักการของผู้เข้า 
รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง  
เพื่อกระตุ้น เตรียมความ 
พร้อมและสนับสนุนให้ผู้เข้า 
รับการฝึกอบรมได้แสดงความ
รับผิดชอบต่อกระบวนการ 
เรียนรู้ของตนเองและได้
สะท้อนการเรียนรู้นั้นๆ (self- 
reflection)  

-ก่อนเริ่มการฝึกอบรมจะมีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที ่1   
แจกคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแนะน ากระบวนการฝึกอบรมโดยอาจารย์แพทย์ และแพทย์
ประจ า บ้านรุ่นพี่  
-ทุกครั้งที่ผ่านการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน จะมีกระบวนการ 
self reflection รวมถึงการ feedback จากอาจารย์แพทย์ทุกวันช่วงเช้าในการดูแลคนไข้
ร่วมกัน เปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ จากแพทย์ประจ าบ้านแต่ 
ละชั้นปี ที่ร่วมงานกันใน rotation นั้นๆ และอาจารย์ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ 
อบรมเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
 

-คู่มือแพทย์ประจ าบ้านสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 
-ตารางการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน 

B 2.1.8 guide the 
trainee by means of 
supervision and regular 
appraisal and feedback. 

B 2.1.8 ชี้น าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยอาศัยหลักการ
ของการก ากับดูแล 
(supervision) การประเมิน
ค่า (appraisal) และการให้

-ในการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากอาจารย์เวร ที่
ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน โดยท าหน้าที่ควบคุมดูแล และประเมินความสามารถ EPA  
และทักษะหัตถการต่างๆ 
-อาจารย์ที่ปรึกษาจะท า หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และทักษะอื่นๆ ของแพทย์ 
ประจ าบ้าน โดยจะท าหน้าที่ติดตามผลการเรียนรู้ต่างๆ เป็นระยะ และมีการ 

-การประเมิน EPA หลักสูตร วฉท หมวด 
milestone + EPA(ภาคผนวก ๓) 
-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศฉบับ 



 

 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) Feedback เป็นระยะ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยตามที่ก าหนด ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  

B 2.1.9 inform trainees 
about the programme 
and the rights and 
obligations of trainees 

B 2.1.9 ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร สิทธิและหน้าที่ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม และอื่นๆ ผ่านการ 
ปฺฐมนิเทศนต์อนเริ่มปฏิบัติงาน และได้รับแจกคู่มือการปฏิบัติงาน  

-คู่มือแพทย์ประจ าบ้านสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 
-ก าหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน 

B 2.1.10 include the 
commitment to ethical 
considerations in the 
programme 

B 2.1.10 รวมความรับผิดชอบ
หรือพันธสัญญาใน
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมเข้า
ไปในแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรด้วย 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดชเน้นย้ า
ความส าคัญเกี่ยวกับด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา เช่น 
-ความรับผิดชอบ การประเมิน EPA  การขาดการปฏิบัติงานโดยไม่สมเหตุผล มีการ
ตักเตือนและบทลงโทษอื่น 
-การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ ได้ระบุไว้ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้านในเรื่องบทลงโทษ
ต่างๆ  

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 2.1.1 increase the 
degree of independent 
responsibility of the 
trainee as skills, 
knowledge and 
experience grow 

Q 2.1.1 เพิ่มระดับความ
รับผิดชอบด้วยตัวเองของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมให้มากขึ้นตาม
ระดับความรู้และทักษะทาง
คลินิกที่เพิ่มขึ้น 

ในการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และ
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ มีหลักการมอบหมายหน้าที่อย่างคร่าวๆ แต่ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแพทย์ประจ าบ้านนั้น โดยการประเมิน EPA และ milestone แพทย์ท่ีมี
ความก้าวหน้าในการเรียนในแต่ละมิติจะได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน  

 

-หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  
-คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 

Q 2.1.2 recognise 
gender, cultural and 
religious specifications 
and prepare the trainee 
to interact 
appropriately 

Q 2.1.2 ตระหนักใน
ข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรม 
และศาสนา รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์
ได้อย่างเหมาะสม 

 สื่อสารให้แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติตนตามกรอบของเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม ตามจรรยาบรรณและปฏิบัติต่อผู้ฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม โดยไม่มี
นโยบายกีดกันเพศ หรือ ศาสนา  

 
 

 

-ประกาศรับสมัครแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 



 

 

 
2.2  SCIENTIFIC METHOD 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 2.2.1 introduce in the 
programme the 
foundation and 
methodology of medical 
research, including 
clinical research and 
clinical epidemiology 

B 2.2.1 แนะน าพื้นฐานและ
วิธิการศึกษาวิจัยทางการ
แพทย์ไว้ในการฝึกอบรม ทั้ง
การวิจัยทางคลินิกและ
คลินิกด้านระบาดวิทยา
คลินิก 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ได้จัดสอนเรื่องการ
อ่าน และการวิจารณ์วารสารทางการแพทยท์ุกเดือน และได้มีการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วยทางคลินิก มาศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วย 
 

- ตารางการประชุมทางวิชาการของกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก  
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

ensure that the trainee   

ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 2.2.2 becomes able to 
use scientific reasoning  

B 2.2.2 มีความสามารถใน
การใช้เหตุและผลที่เป็น
วิทยาศาสตร์  

ในระหว่างการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ จะมีการอภิปรายถึงเหตุผลของการ 
ตัดสินใจทางคลินิก การวินิจฉัย และอื่นๆ ประเมินโดย EPA 1 
ระหว่างการท ากิจกรรมทางวิชาการ จะมีการประเมินความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์  
และความสามารถในการเชื่อมโยงต่างๆ ประเมินโดย EPA 2 

-EPA1, 2 
 

B 2.2.3 becomes familiar 
with evidence-based 
medicine through 
exposure to a broad 
range of relevant 
clinical/practical 
experience in different 
settings in the chosen 
field of medicine 

B 2.2.3 คุ้นเคยกับการ
ประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ผ่านประสบการณ์
ทางคลินิกที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เรียน 

แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้  
1.น าเสนอหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
โดยมีการค้นหา และสรุปข้อมูลจากวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ (interesting 
case) 
2.เลือกทบทวนหัวข้อที่ตนเองสนใจ (topic review) และทบทวนวารสารที่เกี่ยวข้อง สรุป
ข้อมูลต่างๆ ถ่ายทอดให้กับแพทย์ประจ าบ้านท่านอื่นได้ร่วมรับฟัง 
 

-ตารางการประชุมทางวิชาการของกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

Quality development standards:The programme provider(s) should 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 2.1.1 include formal 
teaching on critical 
appraisal of the literature 
and scientific data. 

Q 2.2.1 รวมการสอนเรื่อง
การวิพากษ์ (critical 
appraisal) งานวิจัยและ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไว้
อย่างเป็นทางการ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ได้จัดสอนเรื่องการ
อ่าน และการวิจารณ์วารสารทุกเดือน และได้มีการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
ทางคลินิก มาศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วย 
 

-ตารางการประชุมทางวิชาการของกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก  
 

Q 2.1.2 adjust the 
content to scientific 
developments 

Q 2.2.2 ปรับปรุงเนื้อหา
ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

การเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ตลอด  
รวมทั้งมีการทบทวนบทความ วารสารต่างๆ (topic review) 
 

-ตารางการประชุมทางวิชาการของกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก  
 

 

      2.3 PROGRAMME CONTENT 
เนื้อหาของโปรแกรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must include in the programme clinical work and relevant theory or experience of 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้องครอบคลุมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์การเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ  ต่อไปนี้ไว้ในเนื้อหาของโปรแกรม ได้แก่ 
B 2.3.1 basic biomedical, 
clinical, behavioural and 
social sciences and 
preventive medicine 

B 2.3.1 พื้นฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้าน
วิทยาศาสตร์คลินิก สังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งเวช
ศาสตร์ป้องกัน 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ต้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)  
ซึง่ประกอบด้วยความรู้ด้าน 
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และคลินิกสัมพันธ์ประกอบด้วย 
-ชีววิทยาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคม และพฤติกรรม รวมทั้งเวช
ศาสตร์ป้องกัน 
-ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ 
-แพทยศาสตร์ศึกษา 
-การบริหารทางการแพทย์ ซึ่งจัดสอนโดยคณะอาจารย์จากสาขาวชิาต่างๆ เช่น อายุรแพทย ์

ตารางสอน basic science ในหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ศัลยแพทย์ สูติแพทย์ เป็นต้น 
 

 
EPA 1,2,4 
 
 
 
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  
 -ตารางการประชุมทางวิชาการของกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
ตารางสอน basic science ในหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 

B 2.3.2 clinical decision-
making 

B 2.3.2 การตัดสินใจทางคลินิก ในการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน และสถานที่อื่นๆ จะมีโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านมีการ 
ตัดสินใจทางคลินิกตลอดเวลา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์แพทย์ โดยกระบวนการดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่การตัดสินล าดับของการเข้ารับรักษาของผู้ป่วย การวินิจฉัยที่ถูกต้อง การตัดสิน
การส่งตรวจ และการรักษาเบื้องต้น ร่วมถึงการติดตามผู้ป่วยและ 
การตัดสินการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉิน 

 
B 2.3.3 communication 
skills 

B 2.3.3 ทักษะการสื่อสาร  มีการจัดโครงการสอน Counseling และ breaking bad news โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง และการผ่านการปฏิบัติงานร่วมกับทีม palliative care ของกองอายุรกรรม 
และการเรียนการสอนโดยใช้ simulation  
มีการประเมินโดยใช้EPA 
 

B 2.3.4 medical ethics  B2.3.4จริยธรรมทางการแพทย์  ฝ่ายการศึกษาแพทย์หลังปริญญารพ.ภูมิพลอดลุยเดช ได้จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ให้กับแพทย์ประจ าบ้านใหม่ทุกสาขา ในช่วงปฐมนิเทศ
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 

B 2.3.5 public health B 2.3.5 ระบบสาธารณสุข  แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 จะได้รับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ 
การบริหาร ความรู้ ความเสี่ยง ในโรงพยาบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จดหมายทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพ และ lean management 

B 2.3.6 medical 
jurisprudence and forensic 
medicine 

B 2.3.6 กฎหมายทางการแพทย์
และนิติเวชวิทยา  

มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปี 1 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)) 
โดยอาจารย์จากหน่วยนิติเวช  

B 2.3.7 managerial 
disciplines 

B 2.3.7 หลักการบริหารจัดการ  แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสฝึกการบริหารจัดการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น  
-แพทย์ประจ าบ้านปี 2 มีหน้าที่จัดตารางเวร  
-แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 มีหน้าที่จัดตารางวิชาการประจ าเดือน และแพทย์ทุกชั้นปีที่



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน มีหน้าที่ บริหารจัดการผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน ลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
ในระดับรพ.มีการซ้อมอุบัติภัยหมู่ โดยแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมทุกครั้ง 

คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสุขภาพประจ าปีของแพทย์ประจ า
บ้าน 

B 2.3.8  patient safety B 2.3.8 ความปลอดภัยของผู้ป่วย  -แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ที่ปฏิบัติงานห้องกู้ชีพ จะได้เข้าร่วมการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ของ
รพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- มีการทบทวนอบุตัิการณ์ morbidity and mortality ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยตัวแทน
แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
- มีการประชุม ทบทวน clinical pathology conference  ระหว่างแผนกต่างๆของรพ. 
- มีการเรียนการสอนเรื่อง situational awareness โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริม
การเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  
 

B 2.3.9 doctors’ self-care B 2.3.9 การดูแลตนเองของ
แพทย์  

-ทางรพ.จัดให้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนบาดทะยัก บริการใหแ้พทย์ประจ าบ้านทุกสาขา
เป็นประจ าทุกปี  
-แพทย์ประจ าบ้านได้รับการตรวจประจ าปี ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด CXR ตรวจปัสสาวะ 
อุจจาระ ตามเกณฑ์อายุเป็นประจ าทุกปี 

B 2.3.10  the interface with 
complementary medicine 

B 2.3.10 การแพทย์ทางเลือก  มีการจัดการเรียนการสอน (บรรยาย) เกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาโรคปวดเมื่อย โรคไข
ข้อกระดูกต่างๆ 
มีการให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจผลดีผลเสีย
และอาการข้างเคียงของผู้เลือกใช้กัญชาทางการแพทย์  

B 2.3.11 organise the 
programme with 
appropriate attention to 
patient safety and 
autonomy. 

B 2.3.11 บริหารจัดการการ
ฝึกอบรมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความอิสระของ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  

ในการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน ระดับของการควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้าน ขึ้นกับระดับ
การประเมิน EPAนอกจากนี้ ในห้องฉุกเฉินจะมีอาจารย์ประจ าตลอด 24 ชั่วโมง และคอย 
ดูแลผู้ป่วย และสังเกตการท างานของแพทย์ประจ าบ้านอยู่ตลอด แพทย์ประจ าบ้านหากไม่ 
แน่ใจสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา 
 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม  ควร  



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
 
Q 2.3.1  improve the 
content regarding of 
knowledge, skills and 
attitudes related to the 
various roles of the doctor 

Q 2.3.1 ปรับปรุงเนื้อหา เรื่อง
ความรู้ ทักษะ  และเจตคติให้
สัมพันธ์กับบทบาทที่หลากหลาย
ของแพทย์  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการปรับปรุง
เนื้อหา ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผ่านสมรรถนะหลักทั้ง 6ด้าน ซึ่ง 
แพทย์ฉุกเฉินที่จบการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักบริหาร ผู้น าหรือ 
นักวิจัยได้  
-มีการน า simulation มาสอนทักษะ non technical skill 1 ครั้งต่อเดือน 
-วิทยาลัยมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการสอน ทุก 5ป ี
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 

Q 2.3.2 adjust the content 
to changing contexts and 
needs of the health care 
delivery system 

Q 2.3.2 ปรับเนื้อหาตามการ
เปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นของ
ระบบบริการสุขภาพ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการประเมิน
แพทย์ประจ าบ้าน และมีการส่งแบบสอบถามผู้ร่วมงาน เพื่อน าข้อมูลมา 
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา เช่นเพิ่มการเรียนการสอนด้าน  palliative care 
ให้มากขึ้น 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 

 
 
    2.4 PROGRAMME STRUCTURE, COMPOSITION AND DURATION 

โครงสร้าง องค์ประกอบและระยะเวลาของการฝึกอบรม 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 2.4.1 describe the 
overall structure, 
composition and 
duration of the 
programme 

B 2.4.1 อธิบายโครงสร้างทั้งหมด
และองค์ประกอบ รวมทั้ง
ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ด าเนินการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก  ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการแพทยศาสตร์ศึกษา 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นอกจากนี้มีการส่งแพทย์ประจ าบ้านออกไป elective ในภาควิชาต่างๆ 
และสถาบันฝึกอบรม หรือโรงพยาบาลต่างๆ  
-ระยะเวลาในการฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 
 
 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 2.4.2 state 
compulsory and 
optional components of 
the programme. 

B 2.4.2 แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบภาคบังคับและ
องค์ประกอบทางเลือกในการ
ฝึกอบรม 

องค์ประกอบภาคบังคับของการฝึกอบรม ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องปฏิบัติงาน 
ในห้องฉุกเฉินอย่างน้อย 80 สัปดาห ์
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตทั้งอายุรศาสตร์ กุมารเวช 
ศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เวชบ าบัดวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด อย่างน้อย 16สัปดาห์ และ 
ผ่านการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล อย่างน้อย 8 สัปดาห์  
นอกจากนั้นจะเป็นรายวิชาเลือก  
โดยทั้งนี้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 144 สัปดาห์  

เกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ วฉท. 
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  

B 2.4.3 integrate 
practice and theory 

B 2.4.3 บูรณาการทฤษฎีเข้ากับ
ภาคปฏิบัติ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ด าเนินการบูรณาการ
ทางทฤษฎี เข้ากับการปฏิบัติ โดยในระยะแรก หากเป็นความรู้ใหม่ที่ระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตไม่ได้
สอน จะมีการสอนภาคทฤษฎี และให้ฝึกปฏิบัติผ่านหุ่นจ าลอง เมื่อผ่านการประเมินจึงให้ปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยจริง ภายใต้การควบคุม ดูแลเป็นล าดับ เช่นการเรียนการสอน RSI , ultrasound , CPR ด้าน
ทฤษฎีจะมีการจัด lecture และ workshop จากนั้นจึงให้ฝึกปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแล มีการ
ประเมินตาม  EPA 4 (DOPS1-4) จนสามารถปฏบิัติเองได้ เป็นต้น 

B 2.4.4 consider 
national regulations 

B 2.4.4 ค านึงถึงกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของแพทยสภา 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ค านึงถึงกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของแพทยสภา เป็นหลัก เช่น กระบวนการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท) ภายในแนวทางของแพทยสภา 

B 2.4.5 provide 
adequate exposure to 
how local, national or 
regional health systems 
address the health care 
needs of populations 

B 2.4.5 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีประสบการณ์กับการ
ตอบสนองของระบบสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ ต่อความจ าเป็นด้าน
สุขภาพของประชาชน  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ก าหนดให้แพทย์ประจ า
บ้านมีอิสระในการเลือกวิชา ในรายวิชาเลือก (elective) 
โดยสามารถไปปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินที่มีแพทย์ฉุกเฉินอยู่ ในสถานพยาบาลในระดับต่างๆ เช่น
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่าง เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้มี
ประสบการณ์ในระบบสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยมีค าแนะน าในการเลือกอยู่ในคู่มือ 
 

Quality development standards : The programme provider(s) should in making a decision about the duration of the programme, take into consideration 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม  ควร พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
Q 2.4.1  the acquired 
outcomes of basic 
medical education 
related to the chosen 
field of medicine 

Q 2.4.1 ข้อก าหนดผลพื้นฐานของ
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่จะฝึกอบรม 

หลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
-ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก 
แพทยสภา 
-ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ เป็นเวลา 1 ป ี

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Q 2.4.2 requirements of 
the different roles of 
the trained doctor in 
the health sector. 

Q 2.4.2 บทบาทของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมเมื่อไปปฎิบัติงานในภาค
สุขภาพต่างๆ 

มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะทั้ง 6 แล้ว จะสามารถเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้น าเข้าร่วมในการบริหาร และสามารถเป็นนักวิจัยได้ 
 

Q 2.4.3 possible 
alternatives to the use 
of time-based 
definitions of education. 

Q 2.4.3 ทางเลือกอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการใช้ time-based 
education 

หลักสูตรใหมแ่ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินไปใน
ลักษณะของ outcome baseโดย 
-มีการก าหนด milestone 
-มีการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจ าบ้านเป็นระยะ และมีการก าหนดเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นปี โดย
ระยะเวลาเรียนทั้งหมดอย่างน้อย 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี
การที่บรรลุ milestone ต่างๆ ได้เร็ว ไม่สามารถลดระยะเวลาเรียนลงจาก 3 ปีได้เนื่องจากเป็น 
minimum passing level ควรฝึกอบรมให้ครบ 3 ปี จะได้ประสบการณ ์
สร้างความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 

2.5 ORGANISATION OF EDUCATION 
การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 2.5.1 define 
responsibility and 
authority for organising, 
coordinating, managing 
and evaluating the 
individual educational 
setting and process 
 

B 2.5.1 ก าหนดความ
รับผิดชอบและอ านาจในการ
จัดการ การประสานงาน การ
บริหาร และการประเมินผล 
ส าหรับแต่ละส่วนงานและ
ขั้นตอนของการฝึกอบรม 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การศึกษาแพทย์หลังปริญญาเป็นผู้รับผิดชอบหลักมีการเตรียมการวางแผน และน าเสนอในที่ประชุม
กอง 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์
ประจ าบ้าน สาขา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์
ทหารอากาศฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.
2561  



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 2.5.2 include in the 
planning of the 
programme appropriate 
representation of 
principal as well as 
other stakeholders 

B 2.5.2 มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ในการวางแผนการ
ฝึกอบรม 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้แต่งตั้งตัวแทนแพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี เป็นกรรมการเพื่อเข้าประชุมเสนอความคิดเห็น สื่อสาร และพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางการประชมุประจ าเดือน
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
 

B 2.5.3 plan the 
education to expose 
the trainee to a broad 
range of experiences in 
the chosen field of 
medicine 

B 2.5.3 วางแผนการฝึกอบรม
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
โอกาสสัมผัสประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชา
ที่เลือกฝึกอบรม 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีโอกาสเลือกวิชาเลือก ที่หลากหลายได้ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไป
ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 2.5.1   ensure multi-
site education 

Q 2.5.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการ
เรียนรู้จากหลายแหล่ง 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้
หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆหลากหลาย เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ต่างๆ และมีโอกาสฝึกทักษะ
อย่างเพียงพอ และมีการประเมินโดยใช้ EPA เช่นเดียวกัน 

แบบประเมิน EPA  

Q 2.5.2   coordinate 
multi-site education to 
gain adequate exposure 
to different aspects of 
the chosen field of 
medicine. 

Q 2.5.2 ประสานงานกับแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึก อบรมได้สัมผัสประสบ- 
การณ์ที่หลากหลายมากขึ้นใน
สาขาวิชาที่เลือกฝึกอบรม 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จะท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ก่อนส่งแพทย์ประจ าบ้านออกไปรับการฝึกอบรม โดยมีการประสานงานกันในด้าน
วัตถุประสงค์ของการผ่านการปฏบิัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตารางกิจกรรมวิชาการ และวิธีการประเมิน 
โดยแต่ละสถานที่จะมีผู้รับผิดชอบหลัก และหลังจากที่แพทย์ประจ าบ้านไปปฏิบัติงานแล้ว จะมีการส่ง
ต่อข้อมูลท่ีได้ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูล 
 

คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.6THE RELATION BETWEEN PME AND SERVICE 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรระดับหลังปริญญาและงานบริการ 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 2.6.1 describe and 
respect the apprenticeship 
nature of professional 
development 

B 2.6.1 อธิบายและให้
ความส าคัญว่าการฝึกงาน
นั้นเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

ในการปฐมนิเทศน ์จะมีการอธิบายถึงวิธีการฝึกอบรม การเรียนในลักษณะ on the job  
training และ การประเมินในลักษณะของ outcome-based evaluation ตาม 
milestone 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  

ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 

B 2.6.2 integrate training 
and service 

B 2.6.2 บูรณาการการ
ฝึกอบรมเข้ากับงานบริการ 

การเรียนการสอนที่ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ก าหนดให้ การเรียนใน
ลักษณะ on the job training และ การประเมินในลักษณะของ outcome-based 
evaluation ตาม milestone 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  

ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 

B 2.6.3 ensure that training 
is complementary to and 
integrated with service 

B 2.6.3 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
การฝึกอบรมและงานบริการ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 

ในการเรียนการสอน ในลักษณะ on the job training ท าให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาส 
เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ โดยมีการก าหนดระดับของ 
การควบคุมดูแลอย่างชัดเจน 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
demands.  ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  

 
Quality development standard:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
 
Q 2.6.1  effectively organise 
use of the capacity of the 
health care system for 
service based training 
purposes 

Q 2.6.1  บริหารจัดการให้มี
การใช้ทรัพยากรของระบบ
สุขภาพเพื่อการฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดอัตราก าลัง
ของแพทย์ ในห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสมกับการบริการ และการศึกษา รวมท้ังมีการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมกับการใช้งาน 
 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม แพทย์ทหารอากาศ
ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2561 

 



 

3.1   ASSESSMENT METHODS 
       วิธีการวัดและประเมินผล 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน   
Basic standards : The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม ต้อง  

B 3.1.1  
Formulate and 
implement a policy 
of assessment of the 
trainees 
 
B 3.1.2 define, state 
and publish the 
principles, purposes, 
methods and  
practices for 
assessment of 
trainees,  
including specialist 
examinations where 
used 

B 3.1.1 
ก าหนดและด าเนิน
นโยบายการวัดและการ
ประเมินผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 
 
B 3.1.2 ให้ค าจ ากัดความ, 
แถลง และจัดพิมพ์
หลักการ วัตถุประสงค ์
วิธีการ และวิธีการปฏิบัติ
ในการประเมินผู้เข้ารับ
การฝึก อบรมรวมถึง การ
ทดสอบความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่มีการใช้ 
 

 การวัดและประเมินผล 
- เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน และประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องไว้ในแฟ้มข้อมูลแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้ผู้เรียน,อาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา น ามาใช้ส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและหลักสูตร
ต่อไป  

- มีการนัดพบระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ทุก 3 เดือน หรืออาจเร็วกว่านั้นหากเกิดปัญหารุนแรงที่ต้องการ
การแก้ไขอย่างรีบด่วน 

การวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านนี้ ประกอบด้วย  
1. การวัดความรู้และทักษะทางคลนิิก แบ่งเป็น  
1.1 การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (formative assessment) เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง โดยใช้

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม case discussion ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานจริง  
- แบบประเมิน EPA และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้

เกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้เกิดความสนใจและแก้ไขความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้องได้  
- ระบบการประเมินการท าหัตถการโดยการสังเกต (DOPS) น ามาสู่การประเมินความสามารถในการท าหัตถการนั้น

เพียงล าพัง โดยมีระบบ feedback หลังจากมีการท าหัตถการทุกคร้ัง 
- การทดสอบระหว่างปี เช่น MCQ, MEQ, CPR, การสอบปากเปล่า รวมถึง intraining examination ที่จัดสอบแก่

แพทย์ประจ าบ้านทั่วประเทศ โดย อฝส. วฉท. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน อ่านหนังสือ ทดสอบความรู ้และทราบ
ความสามารถของตนเองเทียบกับสถาบันอื่นๆ 

- การใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรวบรวมข้อสรุป ติดตามบันทึกแนวทางการปรับปรุงการเรียน และวางแผนร่วม 
กันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียน  

1.2  การวัดและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน ( summative assessment) เป็นการประเมินสรุปการเรียนรู้ เช่น  
การสอบข้อเขียนปลายปี (ข้อสอบปรนัย), การตัดสินผลการประเมินความสามารถโดยอิง milestone ที่ก าหนดไว ้
2. การวัดเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ 
    2.1 การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตัวเอง (self-reflection) ภายหลังจากการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินพร้อม
ทั้งรับฟัง feedback จากแพทย์ประจ าบ้านที่ร่วมงาน และอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการประเมิน
ตนเองอยู่เสมอ น้อมรับความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และน าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ต่อไป  

- หลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561 หน้าที ่25 -27 
- .ตารางแผนการประเมินผล
การเรียนรู้แพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

Area 3 : ASSESSMENT OF TRAINEES 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 



 

 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 3.1.3 ensure that 
assessments cover 
knowledge, skills and 
attitudes  
 

B 3.1.3  
ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
การวัดและ
ประเมินผล
ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านความรู้, 
ทักษะและเจตคติ  

     2.2 การประเมินขณะปฏิบัติงานด้วย EPA ซึ่งจะมีการวัดความเป็นมืออาชีพ และเจตคติอื่นๆ อยู่ด้วย (การ
ประเมินโดยอาจารย์)   
     2.3 การประเมิน 360 องศา  
     2.4 ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการความตรงต่อเวลาในขณะปฏิบัติงาน การ
แต่งกาย การร้องเรียน / ค าชมเชยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานจากผู้มารับบริการ  
 
ตารางประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 
ผลลพัธ์ของการ

ฝึกอบรม 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมนิ เกณฑ์ผ่าน 

1. 1.1 - 1.5 - EPA 1-4 
- ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

1-52 - ตามเกณฑ ์EPA แต่ละขั้น 
- ผ่านการอบรม life 
support ต่างๆ 

2. 2.1 - 2.2 - การประเมินตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ประยุกต ์

32-40 ผ่านการประเมินตามเกณฑ ์

  - สอบข้อเขียน MCQ, MEQ, 
oral exam, CPR 

10-40 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. 3.1 - 3.3 - การประเมิน 360 องศา 
- การประเมินตาม EPA 1,2 

1-52 (ทุกครั้งที่มกีาร
ท ากิจกรรมวิชาการ
และทุก4สัปดาห์ หลัง
ผ่านER) 

- EPA ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
- การประเมิน 360 องศา 
อย่างน้อยระดับ 2 จาก 4 

4. 4.1 - 4.2 - การผา่นการเข้าอบรมจริยธรรม
ทางการแพทย์, การแจ้งขา่วรา้ย 
และการให้ค าปรึกษา 
- การเขียน reflection 

ก่อนการเข้าเป็นแพทย์
ประจ าบา้นหรือ
ประมาณไม่เกินสปัดาห์
ที่ 4 

- ผ่านตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
ของการอบรม   
- ผ่านการประเมิน การ
เขียน reflection   

 4.3 - การประเมิน 360 องศา 
- การประเมินตาม EPA 1 

ทุกครั้งที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานในหน่วย 
งานต่างๆ  

- ผ่านตามเกณฑ ์EPA1  
- การประเมิน 360 องศา
อยู่ ในระดับ 2 จาก 4 

5 5.1 กระบวนการ 
วิจัยเป็นไปตามก าหนดเวลา 

ทุก 6 เดือน - งานวิจัยผา่นการประเมิน
จาก วฉท. ตามก าหนดเวลา 

 
    

 
 

B 3.1.4 use a 
complemen - tary set 
of  
assessment methods 
and formats according 
to their “assessment 
utility”, including use of 
multiple assessors and 
multiple assessment 
methods  

B 3.1.4 ใช้ชุดของ
การประเมินและ
รูปแบบที่
สอดคล้อง 
กับประโยชน์จาก
การประเมิน ซึ่ง
รวมถึงการใช้ผู้
ประเมินหลายคน
และวิธีการ
ประเมินที่
หลากหลาย  
 



 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 3.1.5 state the criteria for 
passing examinations or 
other types of assessment, 
including number of allowed 
retakes 

B 3.1.5  
  บอกเกณฑ์การ    
 ผ่านการสอบ  
 หรือการ 
 ประเมินแบบอื่น   
 รวมถึงจ านวน 
 ครั้งที่อนุญาตให้ 
 สอบแก้ตัว  
 

การเลื่อนชั้นปี ต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเจตคติ โดย  
   ภาคทฤษฎ ีเกณฑ์ผ่าน คะแนนมากกว่า MPL-1.5SEM แพทย์ประจ าบ้านที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบ
ซ้ าได้ 3 ครั้ง  
   ภาคปฏิบัติ เกณฑ์ผ่าน ใช้เกณฑ์การปฏิบัติงานโดยประเมินจาก EPA 1-4 (รวม DOPS 1-4) ของแต่ละ
ชั้นปี โดยก าหนดให้  
   EPA 1 ผู้เรียนต้องขอรับการประเมินอย่างน้อย 12 ครั้งในช่วง 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 
   EPA 2 ผู้เรียนจะได้รับการประเมินทุกครั้งที่ท ากิจกรรมวิชาการ 
   EPA 3 ผู้เรียนต้องขอรับการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 12 เดือน 
   EPA 4 ผู้เรียนต้องขอรับการประเมินทุกครั้งที่ท าหัตถการที่ก าหนดไว้ หรือจนกว่าจะได้รับการประเมิน
ศักยภาพตามที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินก าหนด 
   หากแพทย์ประจ าบ้านได้รับการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะให้
ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน หรือสถานที่ที่กรรมการฯ ก าหนดจนกว่าจะผ่าน หากเป็นแพทย์ประจ าบ้านปี 
ชั้นที่ 3 จะไม่ส่งสอบวุฒิบัตร 
   การประเมินเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ 
    แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมินในด้านเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ หากพบว่ามีการปฏิบัติที่
ขาดคุณลักษณะที่เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
กรณีการประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบจะมีการด าเนินการลงโทษโดยใช้กฎระเบียบปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ลงโทษแพทย์ประจ าบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกอบค าสั่ง รพ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๓ ลง ๒๒ มี.ค. ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
 

ตัวอย่าง
หลักฐานที่ใช้

แสดง 
Standards มาตรฐาน   

B 3.1.6  
evaluate and document the 
reliability, validity and 
fairness of assessment 
methods.  
 

B 3.1.6  
ประเมินผลและอ้างอิงค่า
ความเที่ยง ความตรง 
และความยุติธรรมของ
วิธีการประเมิน  
 

การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ    
1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 144 สัปดาห์   
- ผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง ซ่ึงจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  
- ผ่านการประเมินผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัย ของวิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ โดยต้องผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ตามข้อ 6.6.1 
2. เอกสารประกอบ  
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนด   
- เอกสารรับรองการผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง  
- เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรแพทย์อ านวยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
- เอกสารรับรองการผ่านการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
3. วิธีการประเมินประกอบด้วย 
     ก.การสอบภาคทฤษฎี ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือก ตอบ (multiple choice questions) และ 
ข้อสอบประเภทอื่นตามที่ อฝส.วฉท. ประกาศก าหนดก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
     ข.การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการสอบประมวลผลความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชกรรมฉุกเฉิน 
(comprehensive emergency clinical examinations) ด้วยการสอบสัมภาษณ์และหรือการสอบอัตนัยเพื่อ
ประเมินผลความรู้ความช านาญในการบริบาลเวชกรรมผู้ป่วยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายรายพร้อมกัน รวมทั้ง 
เวชจริยศาสตร์และ วิทยาการจัดการอันครอบคลุมความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินทั้ง 6 ด้านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกู้ชีพขั้นสูง ผลการประเมินการท าเวชหัตถการ
ฉุกเฉิน  และผลการประเมินการอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวม ทั้งผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และการสอบประเภทอื่นๆ ตามที่ อฝส.วฉท. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้ 
แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบทราบล่วงหน้า ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน การ
อุทธรณ์ผลประเมิน กรณีที่ผู้สอบมีข้อสงสัยในผลประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินตามขั้นตอนได้ 

เกณฑ์การ
พิจารณาตัดสิน
ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน
สาขาเวช 
ศาสตร์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2561 
 
 

B 3.1.7 use a system of 
appeal of assessment results 
based on principles of 
natural justice or due (legal) 
process  

B 3.1.7  
มีระบบการอุทธรณ์ผล
การประเมินขึ้นกับหลัก
ยุติธรรมหรือ
กระบวนการทาง
กฎหมาย  

- ขั้นตอนการ
อุทธรณ์ผล
ประเมิน  
- แบบ form 
การอุทธรณ์ 

 
 
 
 



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้
แสดง 

Standards มาตรฐาน   
Quality development standards : The programme provider(s) should 
 
Q 3.1.1  
encourage the use 
of external 
examiners  
 
 

Q 3.1.1 
ส่งเสริมให้มีผู้ตรวจ
ประเมินจากภายนอก  
 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็น
สถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้  
- มีการตรวจและประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยใช้เกณฑข์องกองแพทยศาสตร์ รพ.ฯ ทุกปี  
- การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ป ี

ผลการตรวจการประกัน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์
ของกองแพทยศาสตร์ รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 

Q 3.1.2  
incorporate new 
assessment 
methods where 
appropriate  
 

Q 3.1.2  
ใช้วิธีการประเมินใหม่ๆ 
ตามความเหมาะสม  
 
 
 

มีการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะต่างๆ เช่น การประเมินองค์รวม EPA ต่างๆ การประเมิน DOPS 
และการประเมิน 360 องศา เพื่อให้ประเมินความสามารถของแพทย์ประจ าบ้านเทียบกับ milestone และ
มีระบบ portfolio ติดตามพัฒนาการของแพทย์ประจ าบ้าน  
 

EPA, portfolio 

Q 3.1.3  
record the different 
types and stages of 
training in a training 
log book  
 

Q 3.1.3  
บันทึกประเภทและ
ระดับของการฝึกอบรม
ที่แตกต่างกันในสมุด
บันทึกการฝึกอบรม 
(log book)  
 

มีการตรวจสอบข้อมูลประสบการณ์ ของผู้ฝึกอบรม โดยมีการก าหนดความถี่ของการประเมิน EPA ต่างๆ 
ไว้อย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่การศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ประสบการณ์ ทุก 6 เดือน บันทึกใน portfolio  
 

 
E-Logbook  
EPA4 (DOPS)  
portfolio  

 
 
 



 

3.2  RELATION BETWEEN ASSESSMENT AND LEARNING 
      ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินและการเรียนรู้ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้
แสดง 

Standards มาตรฐาน   
Basic standards : The programme provider(s) must use assessment principles, methods and practices that 
 
B 3.2.1 
compatible with 
intended 
educational 
outcomes and 
instructional 
methods  

B 3.2.1  
สอดคล้องกับผลทาง
การศึกษาที่พึง
ประสงค์และรูปแบบ
การสอน อย่างชัดเจน  
 

หลกัสูตรวางแผนการฝึกอบรมให้เนื้อหาการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาที่พึงประสงค ์ทั้ง 6 ด้าน  
 
   

หลักสูตรการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ าบ้าน สาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
โรงพยาบาล  
ภูมิพลอดุลยเดช กรม 
แพทย์ทหารอากาศฉบับ 
ปรับ ปรุง พ.ศ.2561  

B 3.2.2  
ensure that the 
intended 
educational 
outcomes are met 
by the trainees 

B 3.2.2 ท าให้เชื่อมั่น
ได้ว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้บรรลุผล
ของการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์  
 

มีการประเมินและด าเนินงานตามแผน ที่หลักสูตรก าหนด และมีกระบวนการติดตามแพทย์  
ประจ าบ้านโดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 3 เดือน มีการสรุปความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านใน 
การประชุมกองเป็นระยะ และร่วมกันหาข้อสรุปหรือทางพัฒนาในการเรียนของแพทย์ประจ าบ้านนั้น   
 

Milestone, EPA 
คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  
- ตารางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้
แพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
 

B 3.2.3  
promote trainee 
learning  
 

B 3.2.3  
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

- มีนโยบายพัฒนาอาจารย์แพทย ์เพื่อให้มีความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พัฒนาทักษะในการสอน 
การออกข้อสอบ และการวัดประเมินผล  
- มีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนบางส่วนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านในหลักสูตร ACLS และ ATLS จาก
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
- มีทุนสนับสนุนการฝึกอบรมในประเทศ และทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับคัดเลือกจากกองแพทยศาสตร์ 
- มีการจัดสวัสดิการให้แพทย์ประจ าบ้าน ตามระเบียบของโรงพยาบาล 

- บันทึกข้อความที่ กห
0633.7(20) จากกอง
แพทย-ศาสตร์ 
- สวัสดิการด้านสุขภาพ 
- สวัสดิการด้านต่างๆของ
รพ. ในคู่มือ SAR รพ.ฯ 
- สวัสดิการต่างๆ กองฯใน
หลักสูตรแพทย์ 
- ใบประเมินผู้ป่วยนอก 



 

 
 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน 

 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้

แสดง 
Standards มาตรฐาน   

B 3.2.4 ensure 
adequacy and 
relevance of 
education  

B 3.2.4  
ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการฝึกอบรม
มีความครอบคลุมและ
ตรงประเด็น  
 
 

- ในระหว่างการฝึกอบรม มีการติดตามความก้าวหน้าและประสบการณ์ที่ได้รับของแพทย์ประจ าบ้าน
เป็นระยะ 
- มีการประเมินความรู้ของแพทย์ประจ าบ้านเป็นระยะ ตามปฏิทินการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถ
ของแพทย์ประจ าบ้าน และติดตาม แก้ไข หาจุดเพื่อพัฒนาของแพทย์ประจ าบ้าน และน ามา feedback 
ต่อไป ผลการสอบจะน าเข้าที่ประชุมกอง ให้อาจารย์ทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์  
- อาจารย์แพทย์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญาฯ  ของกองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีการน าเสนอข้อสรุปและข้อขัดข้องที่เกี่ยวข้อง น าเสนอในการประชุมแพทย์หลัง
ปริญญาฯ เป็นการทบทวนการฝึกอบรมร่วมกับกองแพทยศาสตร์ต่อไป  

- portfolio  
- รายงานการประชุมกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
- รายงานการประชุมกอง
แพทยศาสตร์ศึกษา 

B 3.2.5  
ensure timely, 
specific, 
constructive and 
fair feedback to 
trainees on the 
basis of assessment 
results  
 

B 3.2.5  ท าให้เชื่อมั่น
ได้ว่า มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างทัน
กาล สร้างสรรค์ และ
เป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของผลการวัดและ
ประเมินผล  
 

- ทุกครั้งที่แพทย์ประจ าบ้านผ่านการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จะได้รับการให้ข้อมูล
ป้อนกลับพร้อมกับการท า self reflection เพื่อให้เกิดการพัฒนา  
- ทุกๆ 6 เดือน อาจารย์ที่ปรึกษา จะพบกับแพทย์ประจ าบ้านในความรับผิดชอบของตนเองเพื่อ
ประเมินผล และรับทราบปัญหาต่างๆ  

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติการ   
- feedback 
- portfolio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้
แสดง 

Standards มาตรฐาน   
Quality development standards : The programme provider(s) should use assessment principles, methods and practices that 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม ควร ใช้หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินที่ 
 

Q 3.2.1  
encourage 
integrated learning  
 

Q 3.2.1 
ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  

รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลาย ท้ังการเรียนภาคทฤษฎี การปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
รวมถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มีการท ากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการ
ดังกล่าว เช่น interesting  case, CPR conference, morbidity & mortality conference, 
journal club  
 

หลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้านฯ 

Q 3.2.2  
Encourage 
involvement of 
practical clinical 
work 

Q 3.2.2  
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก 
 
 

- การปฏิบัติงานทางคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในลักษณะของ on the job training 
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามหลัก outcome base assessment โดยมีอาจารย์ประจ าห้องฉุกเฉินดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น และความปลอดภัยของผู้ป่วย  
 
 

EPA, portfolio 
 
 

Q 3.2.3  
facilitate 
interprofessional 
education  
 

Q 3.2.3 สนับสนุน
การเรียนรู้แบบสห
วิชาชีพ 
 

- มีการเรียนการสอนโดยให้แพทย์ประจ าบ้านผ่านการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การซ้อมแผน
อุบัติภัยหมูร่่วมกับหน่วยงานต่างๆนอกโรงพยาบาล, ฝึกงานแผนก EMICU รพ.วชิรพยาบาล และรพ.
พุทธชินราช  
- มีการจัด interhospital conference ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมอื่น  

- ตารางการจัด rotation 
(ภาคผนวก 8) 
- ตาราง interhospital 
conference  

 



 

 

Area 4: TRAINEES 
องค์ประกอบที ่4: ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ADMISSION POLICY AND SELECTION 
นโยบายการรบัและการคัดเลือก 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

B 4.1.1 consider the 
relationship between the 
mission of the programme 
and selection of trainees 

B 4.1.1 พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างพันธกิจของแผนการ
ฝึกอบรมและการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  

จากพันธกิจ: ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของประเทศ  
โดยมีเกณฑ์การ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา อย่างน้อย 1 ปี 
- ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กรณี 

สมัครโดยมีต้นสังกัด) หรือปลอดภาระชดใช้ทุนจาก หน่วยงานของรัฐ (อิสระ) หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน มีเกณฑ์คัดเลือกโดย พิจารณาคุณสมบตัิต่อไปนี้ 
1. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. ผู้ที่ปฏิบัติงานใช้ทุนครบ 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. ผลการเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) 
4. หนังสือรับรองอย่างน้อย 2 ฉบับ 
5.คะแนนการสัมภาษณ์พิจารณาจากเจตคติความสามารถในการ เรียนรู ้ความสามารถในการตัดสินใจ  

เป็นต้น  
ทัง้นี้การตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อโดยตรงที่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

- พันธกิจของแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
รพ.ภูมิพลอดลุยเดช 
- ประกาศเกณฑ์คัดเลือกแพทย์
ประจ าบ้าน 
http://www.bhumibolhospital.
rtaf.mi.th/ 

 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/


 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 4.1.2 ensure a balance 
between the education 
capacity and the intake of 
trainees 

B 4.1.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามี
ความสมดุลระหว่างศักยภาพ
ด้านการฝึกอบรมและจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่รับได้ 

ใช้เกณฑ์การเปิดสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ได้จ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน 
แพทยสภา และสอดคล้องกับความหลากหลายในการดูแลผู้ป่วย 

ข้อก าหนดศักยภาพของหลักสูตร
การฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน  
 

formulate and implement a policy on 

ก าหนดนโยบายและการด าเนินการในเรื่อง 

B 4.1.3 the criteria and the 
process for selection of 
trainees 

B 4.1.3 หลักเกณฑ์และ
กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วย
นอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และก าหนดการตามวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

-ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้าน 
-ก าหนดการและกระบวนการ
คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
http://www.bhumibolhospital
.rtaf.mi.th/ 
 

B 4.1.4 admission of trainees 
with disabilities requiring 
special facilities 

B 4.1.4 การรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีความพิการซึ่ง
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
เป็นพิเศษ 

หลักสูตรไม่มีนโยบายในการปฏิเสธการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความพิการ ซึ่งต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกเป็นพิเศษ ถ้าผู้เข้าฝึกอบรมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ 
แพทยสภา กล่าวคือผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจาก โรค อาการของโรคหรือ
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประกาศกสพท. เรื่องคุณสมบัติ 
เฉพาะของผู้สมัคร 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/


 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 4.1.6 ensure a high level 
in understanding of basic 
biomedical sciences 
achieved at the 
undergraduate level before 
starting postgraduate 
education  

B 4.1.5 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
การศึกษาระดับแพทยศาสตร์
บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
อย่างแตกฉาน ก่อนเริ่มการ
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบ์ณัฑิตภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ จะต้องผา่นการสอบเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม เปน็การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ความรู้ความเขา้ใจ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์พื้นฐาน 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

B 4.1.7 ensure transparency 
and equity in selection 
procedures 

B 4.1.6 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการคัดเลือกมีความ
โปร่งใสและเท่าเทียมยุติธรรม  

ใช้เกณฑ์คุณสมบตัิของผู้สมคัรสอดคล้องกับประกาศแพทยสภา เป็นตวัก าหนดคุณสมบตัิผู้สมัคร 
แพทย์ประจ าบ้าน 
1. เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 
2. มีกรรมการคัดเลือกที่ได้รับแต่งตั้งและมีการรับรองจากที่ประชุมของแผนก 
3. เปิดเผยคะแนนการสอบคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการทุกท่านทราบ และรบัแพทยป์ระจ าบ้านตามล าดับ
คะแนน และมีการประชุมลงมติในการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้น  
4. มีการประกาศรายชื่อแพทย์ประจ าบา้นอย่างเป็นทางการและเผยแพร ่สู่สาธารณะ 
5. มีการแจ้งรายชื่อแพทย์ประจ าบ้านในวาระการศึกษาในที่ประชุม ของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
 

- เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้าน 
 
 
 
 
 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม ควร 

Q 4.1.1 consider in its 
selection procedure specific 
capabilities of potential 
trainees in order to enhance 
the result of the education 
process in the chosen field 
of medicine 

Q 4.1.1 พิจารณากระบวนการ
คัดเลือกที่มุ่งเน้น
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มี
ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผล
ของกระบวนการฝึกอบรมใน
สาขาวิชาต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ 

การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านมีการมุ่งเน้นทักษะเฉพาะ เพื่อให้ ได้ผู้สมัครที่มีศักยภาพดังนี้ 
- การทดสอบการทนความเครียด ในการสัมภาษณ์ 
- การทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการสังเกต ไหวพริบ ปฏิภาณ จากการให้โจทย์ผู้ป่วยตัวอย่าง 
- การสัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและจริยธรรมทางการแพทย์ 
- การประเมินพฤติกรรมการทางานในอดีต (ผ่านใบ recommendation)  
- การประเมินความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

-ประกาศเกณฑ์คัดเลือกแพทย์
ประจ าบ้าน 
ประกาศรับสมัคร แพทยสภา 60 
ประกาศรับสมัคร 62 รอบที ่1 
ตัวอย่าง ใบสมัครแพทย์ 
 
-แบบฟอร์มการให้คะแนนการ
คัดเลือก ใบประเมินผลผู้สมัคร
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 

Q 4.1.2 include a 
mechanism for appeal 
against decisions related to 
admission and continuation 

Q 4.1.2  มีกลไกในการอุทธรณ์
ผลการคัดเลือกและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง  

แผนกมีระบบและกลไกอุทธรณ์ผลการคัดเลือกโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ยื่นคาร้องตามก าหนดเวลาเพื่อขอ
ตรวจสอบคะแนนหลังการประกาศผลสอบ คัดเลือกของทุกระบบ 

-ขั้นตอนการขออุทธรณ์ ผลการ
คัดเลือก 
- แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลการ
คัดเลือก 
 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Q 4.1.3 include trainees’ 
organisations and other 
stakeholders in the 
formulation of the selection 
policy and process 

Q 4.1.3 ให้ตัวแทนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและกระบวน 
การการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

มีการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ประกอบด้วย  
- ผู้อ านวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
- อาจารย์แพทย์ที่มี วว.หรอื อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- อาจารย์แพทย์สาขาจิตเวช (ถ้ามี) 
และก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านผู้ฝึกอบรมปัจจุบนั สามารถเสนอข้อมูลและ ให้เสียงสะท้อนเกี่ยวกับผู้สมัคร
แต่ละรายได้โดยอิสระ 

-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกแพทย ์ประจ าบ้าน 
ค าสั่งกรรมการสัมภาษณ์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

Q 4.1.4 periodically review 
the admission policy 

Q 4.1.4 ทบทวนนโยบายการ
รับเข้าเป็นระยะ 

- ก่อนการสัมภาษณ์จะมีการทบทวนตกลงในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกให้สอดคล้องกับนโยบายของ วฉท. 
เพื่อความเข้าใจตรงกันในที่ประชุมอาจารย์แพทย์ 

-รายงานการประชุม 
วาระการประชุมเรื่อง WFME 
วันที ่24 ก.ค.61 

 
  



 

 

2. NUMBER OF TRAINEES 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must set a number of education positions that is proportionate to 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้องก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อ 

B 4.2.1 the clinical/practical training 
opportunities.  

B 4.2.1 โอกาสในการฝึก
ปฏิบัติทางคลินิก  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช ก าหนดรับแพทย์
ประจ าบ้านใหม่ จ านวน 10 คนต่อปี สอดคล้องกับเกณฑ์ การขอเพิ่มศักยภาพหลักสูตรเพื่อ
วุฒิบัตรของแพทยสภา 

เกณฑ์การขอเพิ่มศักยภาพหลักสูตร แพทยสภา 
หลกัสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2561 วฉท. 

B 4.2.2 the capacity for appropriate 
supervision 

B 4.2.2 ศักยภาพในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสม  

สัดส่วนของอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- อาจารย์เต็มเวลา 12 คน 
- อาจารย์ไม่เต็มเวลา3 คน 
- ผู้ฝึกอบรมต่อปจี านวน 11 คน ซึ่งเพียงพอต่อการฝึกอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน กตน. EP 61 

B 4.2.3 other resources available 
 
 

B 4.2.3 ทรัพยากรการ
เรียนรู้อื่นๆ  
 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีทรัพยากรการ
เรียนรู้เพียงพอสาหรับแพทย์ประจ าบ้าน ตามที่ก าหนด 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน กตน. EP 61 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ควร 

 Q 4.2.1 ทบทวนจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยมี
การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีการพิจารณาจ านวนการรับแพทย์ประจ าบ้านที่เหมาะสม ในที่ประชุม โดย พิจารณาความ
เหมาะสม แผนการศึกษาต่อของอาจารย์ และภาระงานด้านอื่นๆ 

-รายงานการประชุม 
วาระการประชุมเรื่องเตรียมความพร้มอ 
WFME  

Q 4.2.1 review the number of 
trainees through consultation 
with stakeholders 



 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Adapt the number of triainung positions, taking into account 
มีการปรับเปลี่ยนจ านวนต าแหน่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยค านึงถึง 

Q 4.2.2  available information about 
the number of qualified candidates 

Q 4.2.2 ข้อมูลที่มีอยู่
เกี่ยวกับจ านวนผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความสามารถในการรับแพทย์ประจ าบ้านได้ ปีละ 10 คน โดย
สามารถรับแพทย์ประจ าบ้านที่เป็นทุนอิสระได้ 1 ต าแหน่ง โดยคณะกรรมการคัดเลือก 
พิจารณาจาก 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.แพทย์ที่มีต้นสังกัดจะได้การรับเลือกก่อนทุนอิสระ เพื่อตอบสนองนโยบาย  
ของกระทรวงสาธารณสุข  ในสาขาที่มีความคลาดแคลน 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน กตน. EP 61 
 
ก.แบบรายงานสรุปการรับแพทย์ EP 61-62 

Q 4.2.3 available information about 
the national and international 
market forces.  
 

Q 4.2.3 ข้อมูลที่มีอยู่
เกี่ยวกับความต้องการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

Q 4.2.4 the inherent unpredictability 
of precise physician manpower 
needs in the various fields of 
medicine 

Q 4.2.4 ความต้องการ
แพทย์สาขาต่างๆ ที่มิได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ใน
ทุกภาคส่วนของระบบ
บริการสาธารณสขุ 

- แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
มีศักยภาพในการฝึกอบรมจริง 10 ต าแหน่ง (ตามศักยภาพของอาจารย)์ ร่วมกับสถาบัน
สมทบ โรงพยาบาลพุทธชินราช 1 ต าแหน่ง รวมเป็น 11 ต าแหน่ง 
 -ในปี พ.ศ.2562 เกิดสถานการณ์อาจารย์แพทย์ย้ายไปโรงพยาบาลทหารอากาศ 
(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงท าให้สามารถรับการฝึกอบรมจริง 8 ต าแหน่ง 
 

 

 
 
 
 



 

 

3. TRAINEE COUNSELLING AND SUPPORT 
 การสนับสนนุและให้ค าปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

B 4.3.1 ensure access to 
a system for academic 
counselling of trainees.  

B 4.3.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึง
ระบบการให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางด้านวิชาการได้ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดให้มีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแลแพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นไปจนตลอด
การจบการศึกษา หากแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหา หรือไม่สะดวกใจ ในการเข้าไปปรึกษา 
สามารถติดต่อประธานหลักสูตรได้โดยตรง 
- หากเป็นปัญหาด้านวิชาการสามารถเลือกปรึกษาอาจารย์ในแผนกท่านใดท่านหนึ่งได้  
ตามสาขาที่ถนัด 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 61 

B 4.3.2 base the 
academic counselling of 
trainees on monitoring 
the progress in 
education including 
reported unintended 
incidents.  

B 4.3.2 ให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการบนพื้นฐานของ
ความก้าวหน้าของการ
ฝึกอบรมรวมถึงรายงาน
อุบัติการณ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 



 

 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 4.3.3 make support 
available to trainees, 
addressing social, 
financial and personal 
needs.  

B 4.3.3  สนับสนุนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในเรื่องทาง
สังคม การเงิน และความ
ต้องการส่วนบุคคล  

- แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีนโยบายสนบัสนุนค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (เช่น ATLS, resuscitative course, EMS medical 
commander, EMS medical director)  
- มีการจัด ACLS course ในโรงพยาบาล เพื่อลดค่าเรียนให้แพทย์ประจ าบา้น 
– โรงพยาบาลมีทนุสนับสนุนให้แพทย์ประจ าบา้นน าเสนอผลงานในต่างประเทศ และทนุส าหรับ
การ เลือก elective ต่างประเทศได้ ๑ ครั้งต่อหลักสูตร 
– ค่าเวร  
– แพทย์ประจ าบา้นเข้าประชุมวชิาการของกองต่างๆ ภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้
โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 
– นอกจากนี้โรงพยาบาลมีการสนบัสนุนเรื่องหอพัก สถานที่ท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น fitness 
center, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ า ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

– ประกาศเรื่องการสนับสนุน ค่าลงทะเบียน
เรียนต่างๆ อยู่ในเอกสาร มคว.2 
– หลักฐานการจ่ายค่าเวร 
- หลักฐานการเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ 
(น าเสนอตอนตรวจเยี่ยม) 

B 4.3.4 allocate 
resources for social and 
personal support of 
trainees.  

B 4.3.4  จัดสรรทรัพยากร
ส าหรับการสนับสนุนทาง
สังคมและส่วนบุคคลของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

 

B 4.3.5 ensure 
confidentiality in relation 
to counseling and 
support.  

B 4.3.5 ท าให้เชื่อมั่น ได้ว่ามี
การรักษาความลับในการให้ 
ค าปรึกษาและสนับสนุน/
ช่วยเหลือ  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีระบบการให้ค าปรึกษาที่เชื่อมั่นได้ว่ามีการรักษาความลับในการ
ให้ค าปรึกษา และ สนับสนุน ช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านโดยระบบคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ด้านให้ค าปรึกษาที่ด าเนินการโดยจิตแพทย์ และ นักจิตวิทยา โดยแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ามา
รับบริการจะเข้าระบบคลินิกสุขภาพจิต และ คณะกรรมการฯ มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูล
การวินิจฉัย การรักษาของแพทย์ประจ าบ้าน เป็นความลับ จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

-ประกาศคณะ สวัสดิการสุขภาพ/ คู่มือ
แพทย์ประจ าบ้านฯ/คู่มือแนะน าการ
ปฏิบัติงานแลฝึกอบรม รพ.ภูมิพล -2018-/
คู่มือแนะน าการปฏิบัติงานและฝึกอบรม กพ
ศ.รพ.ฯ 
-แผนปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิต/ประเมิน 
360 องศา และระบบการพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

B 4.3.6 offer career 
guidance and planning.  

B 4.3.6 แนะแนวด้านวิชาชีพ
และการวางแผนในอนาคต 

-ก่อนจบการศึกษาภายใน  6 เดือน อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่แนะแนวด้านวิชาชีพ และ 
การวางแผนในอนาคต 
-แนะน าให้เลือกวิชาเลือกฉุกเฉิน เป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับการฝึกอบรมนั้น ได้รับทุนมาศึกษา 
เพื่อให้กลับไปศึกษาระบบ และ ทบทวนศักยภาพที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อปรับการเรียนรู้ให้

- ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะฯ จัดการบรรยายแนะแนววิชาชีพ ใน 
วันปัจฉิมนิเทศ 



 

 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ครบถ้วนก่อนจบการศึกษา  
 

Quality development standards: The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  

Q 4.3.1 provide support 
in case of a professional 
crisis.  

 Q 4.3.1 ให้การสนับสนุน/
ช่วยเหลือเมื่อมีภาวะวิกฤต
ทางวิชาชีพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

โรงพยาบาลได้ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตดังนี้ 
- อุบัติการณ์ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยรุนแรง หลังจากที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่
แล้วให้รายงานที่ผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และเขียน occurrence 
report ส่งภายใน 24 ชั่วโมง 
- หากเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อรับการฝึกอบรมไม่มาก ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในห้องฉุกเฉินขณะนั้น และเขียนรายงาน occurrence report ส่งโรงพยาบาลต่อไป 
หลังจากนั้นจะมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหา root caused analysis และหาหนทาง 
แก้ไขต่อไป 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
(อยู่ในช่วงด าเนินการ) 

Q 4.3.2 involve trainees’ 
organisations in solving 
problematic trainee 
situations.  

Q 4.3.2 ควรให้ผู้แทนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ ทีมการศึกษาจะเชิญผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน 
การแก้ปัญหาตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น 
ปัญหาส่วนตัว จะเชิญแพทย์ประจ าบ้านและครอบครัวสายตรงให้มีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา 
ปัญหาการทางานซึ่งอาจมีผลต่อระยะเวลาการฝึกอบรมจะเชิญแพทย์ประจ าบ้าน 
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

ประกาศแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เข้ารับ 
การอบรม 
อยู่ในคู่มือแพทย์ฯ 
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
4. TRAINEE REPRESENTATION 

ตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
WFME Global Standards  

ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must formulate and implement a policy on trainee representation and appropriate participation in the  
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง ก าหนดและด าเนินนโยบายในการมีตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมใน 

B 4.4.1 statement of 
mission and intended 
educational outcomes. 

B 4.4.1 การก าหนดพันธกิจ
และผลของการฝึกอบรมที่มุ่ง
หมายไว้  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดให้มีการรับเสียง
สะท้อนและข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรจากแพทย์ประจ าบ้านอย่าง สม่ าเสมอ เป็นประจ าทุกปี 
และก าหนดให้แพทย์ประจาบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน การสอน ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. พันธกิจและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2. การออกแบบแผนการฝึกอบรม 
3. ความพึงพอใจในระหว่างการฝึกอบรม  
4. การวัดและประเมินผล 
5. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 
6.ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วาระรายงานการประชุมระหว่างแพทย์
ประจ าบ้าน เพื่อประเมินหลักสูตร 
-วาระรายงานการประชุม 
feedback/ventilation 
การออกแบบและแผนการปฏิบัติงานของ
แพทย์ประจ าบ้าน  
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

B 4.4.2 design of the 
programme.  

B 4.4.2 การออกแบบ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

B 4.4.3 planning of 
trainees’ working 
conditions.  

B 4.4.3 การวางแผนเงื่อนไข
การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  

B 4.4.4 evaluation of the 
programme.  

B 4.4.4 การประเมิน
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

B 4.4.5 management of 
the programme.  

B 4.4.5 การบริหารจัดการ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  



 

 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 
 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม  ควร  

Q 4.4.1 encourage 
trainees’ organisations 
to be involved in 
decisions about 
education processes, 
conditions and 
regulations.  

Q 4.4.1 สนับสนุนให้ผู้แทนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ฝึกอบรม เงื่อนไข และ
กฎระเบียบต่างๆ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีนโยบายให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านในฐานะตัวแทนแพทย์
ประจ าบ้านมีส่วนร่วม ในการประสานงานและร่วมตัดสินใจในกระบวนการฝึกอบรม เงื่อนไข 
และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ร่วมกับคณาจารย์ทีมการศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ เป็น ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

-รายงานการประชุมระหว่างแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อประเมินหลักสูตร 
-รายงานการประชุม feedback/ventilation 
การออกแบบและแผนการปฏิบัติงานของ
แพทย์ประจ าบ้าน  
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
 
 
 

  



 

 

5. WORKING CONDITIONS 
เงื่อนไขการท างาน 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

B 4.5.1 carry out 
the programme by 
appropriately 
remunerated 
posts/stipendiary 
positions or other 
ways of financing 
for trainees.  

B 4.5.1 มีค่าตอบแทนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมกับต าแหน่งและ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

โรงพยาบาลให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของแพทย์ประจ าบ้าน (น าเสนอตอนตรวจเยี่ยม) 
 

B 4.5.2 ensure 
participation by the 
trainee in all 
medical activities - 
including on-call 
duties - relevant for 
the education. 

B 4.5.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม
ในกิจกรรมวิชาการ (รวมถึง
การอยู่เวร) ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม  

แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการตามที่ภาควิชาก าหนด แพทย์
ประจ าบา้นมีก าหนดการอยู่เวรตามตารางที่ก าหนด 

(เอกสารหมายเลข6-หมวดR)R8 ตาราง 
conference  
แบบประเมิน Topic EPA2 
ตัวอย่าง ตารางเวร ER 
 
 



 

 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 4.5.3 define and 
make known the 
service conditions and 
responsibilities of 
trainees. 

B 4.5.3 ระบุกฎเกณฑ์และ
ประกาศให้ชัดเจนเรื่อง
เงื่อนไขงานบริการและความ
รับผิดชอบของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับแพทย์
ประจ าบ้านได้จัดให้มีการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบที่ ชัดเจนทั้งในและนอกเวลา
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงการทางาน ร่วมด้วย 

คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กตน. EP 61 

B 4.5.4 replace 
interruptions of 
training caused 
by pregnancy 
(including 
maternity/paterni
ty leave), 
sickness, military 
service or 
secondment by 
additional 
training. 

B 4.5.4 มีการฝึกอบรม
ทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีการลาพัก เช่น 
ลาคลอดบุตร เจ็บป่วย 
เกณฑ์ทหาร ถูกเรียกฝึกก าลัง
ส ารอง การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ใช้เกณฑแ์พทยสภา
ในการด าเนนิการฝึกอบรม คือต้องมีระยะเวลาในการ ฝึกอบรม อย่างน้อย 144 สัปดาห ์มีวัน
ลาพักร้อนไม่เกิน 10 วันต่อปี 
กรณีที่มีความจาเป็น เช่น ลาป่วย ลากิจ หรือ ลาคลอด ให้เป็นไปตามระเบียบการลาของ
แผนก 
กรณีจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือซ้ าชั้น จะมีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ใน
แผนก ผู้รับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้อง ญาติสายตรง หรือต้นสังกัด เพื่อหาข้อสรุปสาหรับ
การฝึกอบรม เพิ่มเติมหรือซ้ าชั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบการลาของแพทย์ประจ าบ้าน และ 
เรื่องการศึกษาเพิ่มเติมหรือ ซ้ าชั้น ใน มคว.2
แพทย์ประจ าบ้าน  



 

 

WFME Global Standards  
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม  ควร  

Q 4.5.1  ensure that the 
service components of 
trainee positions are not 
dominating.  

Q 4.5.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าใน
การฝึกอบรมนั้นภาระงาน
บริการ ไม่ได้มากกว่างาน
วิชาการ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก าหนดให้ภาระงานบริการและงานวิชาการมีความสมดุลกัน 
กล่าวคือให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เสมอ โดยก าหนดให้การเรียนการสอนเป็นความส าคัญ
ล าดับแรกในการฝึกอบรม และจัดให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกันกรณีมีแพทย์ประจ าบ้านชั้น
ปีใด ชั้นปีหนึ่งจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งก าหนดใหม้ีตารางกิจกรรมวิชาการ 
อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 

หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 
คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  
 

Q 4.5.2  take 
into account the 
needs of the 
patients, 
continuity of 
care and the 
educational 
needs of the 
trainee in the 
structuring of 
duty hours and 
on-call 
schedules 

Q 4.5.2 จัดระยะเวลาที่อยู่
เวรและตารางการอยู่เวร โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นของ
ผู้ป่วย การดูแลอย่างต่อเนื่อง 
และความจ าเป็นด้านวิชาการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 



Area 5: TRAINERS 
องค์ประกอบที่ 5: อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

5.1  RECRUITMENT AND SELECTION POLICY 
นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must formulate and implement a recruitment and selection policy for trainers, supervisors and teachers that specifies 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง ก าหนด และด าเนินโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยระบุ 
B 5.1.1 the expertise 
required.  

B 5.1.1 ด้านความช านาญที่
ต้องการ  

นโยบายรับอาจารย์ของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  ใช้เกณฑ์การตัดสินใจรับของก าลังพล
กองทัพอากาศ ต าแหน่ง แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
- ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
- มีคุณสมบัติตามที่ก าลังพลกองทัพอากาศก าหนด  
- มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามทีก่ าลังพลกองทัพอากาศก าหนด 

ประกาศเกณฑ์รับสมัครแพทย์ ของกรม
แพทย์ทหารอากาศ 
ประกาศฉบับที่ ๑_๒๕๖๒ การคดัเลือก
และบทบาทของอาจารย์แพทย์_รพ.ภูมิพล 

B 5.1.2 criteria for 
scientific, educational 
and clinical merit, 
including the balance 
between teaching, 
research and service 
qualifications.  

B 5.1.2 เกณฑ์คุณสมบัติ
ทางวิชาการ การเป็นผู้ให้
การฝึกอบรม และความ
ช านาญทางเวชกรรม รวมถึง
ความสมดุลระหว่างคุณวุฒิ
ด้านการสอน วิจัยและ
บริการ  

ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ซึ่งค านึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
การสอน ด้านคลินิก (และครอบคลุมคุณวุฒิ ประสบการณ์วิชาชีพ และการยอมรับจาก 
ผู้ร่วมงาน) และในการคัดเลอืกอาจารย์ใหม่แต่ละครั้ง มีประชุมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉินลงมติรับ/ไม่รับ โดยค านึงถึงความสามารถด้านการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการของบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ใหม่นั้นด้วย - ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์
ตามพันธกิจ ด้านการศึกษา การวิจัย และ การบริการทางการแพทย์ อย่างน้อยร้อยละ 30 : 
20 : 50 ของเวลาปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

- แผนอัตราก าลัง โครงการศึกษา ทอ. 
- อัตราก าลังพล ทอ. 
ประกาศฉบับที่ ๑_๒๕๖๒ การคดัเลือก
และบทบาทของอาจารย์แพทย์_รพ.ภูมิพล 

B 5.1.3 their 
responsibilities. 

B 5.1.3 หน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

- การก าหนดภาระงานของอาจารย์มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ได้ท า 
ข้อตกลงไว้ สอดคล้องกับพันธกิจของแผนกทั้งสามด้าน และต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร
ตามที่กองทัพก าหนด 
- อาจารย์มีหน้าที่ในการดูแลแพทย์ประจ าบ้านทั้งในและนอกเวลาราชการในรูปแบบของ การ
ก ากับดูแล (supervision) ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยครอบคลุม ทั้ง
การให้ความรู้ การฝึกทักษะหัตถการ และการสอนเจตคติ/จริยธรรมทางการแพทย์ โดย 
มุ่งเน้นให้แพทย์ประจ าบ้านมีสมรรถนะทั้ง technical และ non-technical skills    

- ระเบียบ หน้าที่ ข้อปฏิบัติ ของอาจารย์
แพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- สัดส่วน Period ชั่วโมงการท างาน ของ
แพทย์ /บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน 
 

B 5.1.4 the duties of the 
training staff and 
specifically the balance 

B 5.1.4 หน้าที่ของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม และ
โดยเฉพาะสมดุลระหว่าง

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการศึกษา การวิจัย และ การ
บริการ อย่างน้อยร้อยละ 30 : 20 : 50 ของเวลา ตามล าดับ  หน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การ

- ระเบียบ หน้าที่ ข้อปฏิบัติ ของอาจารย์
แพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
between educational, 
research and service 
functions.  

งานด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ  

ฝึกอบรม  
1. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ และกรมแพทย์ทหาร
อากาศ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา เช่น academic activity การภาควิชาและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง หรือ การประชุมอื่นๆ ตามเกณฑ์ก าหนดของภาควิชา เพ่ือเพิ่มพูน ความรู้และ
สมรรถนะตามข้อก าหนด (CME) และเพื่อการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้อาจารย์รับรู้
ข้อมูลของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล   
3. รับผิดชอบในการควบคุมและเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรม academic activity ของ แพทย์
ประจ าบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย   
4. รับผิดชอบและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ   
5. รับผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินการวิจัย   
6. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงก ากับดูแลผู้เรียนทุก ระดับ  
7. ให้บริการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทั้งในและนอกเวลา 
ราชการ  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

B 5.1.5 in its selection 
policy take into account 
the mission of the 
programme, the needs of 
the education system and 
the needs of the health 
care system.  

B 5.1.5 สถาบันต้องก าหนด
นโยบายการคัดเลือกให้
สอดคล้องกับ พันธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ความจ าเป็นของการ
ฝึกอบรม และระบบการ
บริบาลสุขภาพของประเทศ 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.         
กรอบอัตราก าลังพลของอาจารย์แพทย์ รพ.ฯก าหนดโดยอัตราบรรจุก าลัง พลกองทัพอากาศ 
โดยกรมแพทย์ทหารอากาศจะก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง พลในภาพรวม และกองต่างๆจะ
ก าหนดโครงสร้างอัตรากา ลัง และคุณสมบัติ อาจารย์ที่เหมาะสม โดยมีการบริหารก าลังพล
ตามระเบียบของกรมก าลังพล ทหารอากาศ   การเรียนการสอนที่ รพ.ฯเป็นการสอนในชั้น
คลินิกทั้งหมด อาจารย์แพทย์ จะต้องมีคุณสมบัติคือส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้รับวุฒิบัตรเพื่อ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับ
วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งผ่านข้อก าหนดการรับบุคคลพลเรือน เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน โดยมีองค์กรแพทย์ รพ.ฯก ากับ ดูแล ซ่ึงอาจารย์
แพทย์มีหน้าที่ด้านการตรวจรักษาผู้ป่วย การเรียนการสอน (ใน ห้องเรียนและฝึกทักษะ การ
วิจัยและปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศทาง คลินิก) 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
นโยบายรับอาจารย์ของภาควิชา ผู้สมัครตามเกณฑ์ก าลังพล ทอ. และต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์หลักๆ ดังนี้  

- ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศรับ
สมัครแพทย์  



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
- มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

Quality development standards:The programme provider(s) should in the formulation and implementation of its staff policy 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  ในการก าหนด และด าเนิน นโยบายด้านบุคลากร  

Q 5.1.1recognise the 
responsibility of all 
physicians as part of 
their professional 
obligations to 
participate in the 
practice-based 
postgraduate education 
of medical doctors 

Q 5.1.1  ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของแพทย์ทุกคน 
ในฐานะเป็นพันธกรณีแห่ง
วิชาชีพ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมใน
การให้การฝึกอบรมควบคู่ไป
กับการปฏิบัติงาน  

ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการ อย่างน้อยร้อยละ 20 : 20 : 10 ของเวลา ตามล าดับ   
หน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
1. ปฎิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ และกรมแพทย์ทหาร
อากาศ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาการของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เช่น academic activity 
และกองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
3. รับผิดชอบในการควบคุมและเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรม academic activity ของ แพทย์
ประจ าบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย   
4. รับผิดชอบและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ   
5. รับผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินการวิจัย   
6. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงก ากับดูแลผู้เรียนทุก ระดับ  
7. ให้บริการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทั้งในและนอกเวลา 
ราชการ 
 

- ระเบียบข้อก าหนด ชั่วโมงการท างาน 
และความรับผิดชอบ 

ก าหนดหน้าที่แพทย์ กตน. 
ประกาศฉบับที่ ๑_๒๕๖๒ การคัดเลือก
และบทบาทของอาจารย์แพทย์_รพ.ภูมิพล 

Q 5.1.2 reward 
participation in 
postgraduate education.  

Q 5.1.2 ให้รางวัล ผู้มีส่วน
ร่วมในการฝึกอบรม 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยมีเกณฑ์ 
ก าหนดผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทั้งรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นกรม แพทย์ทหาร
อากาศ และรางวัลอาจารย์มีมติจากคณะแพทยศาสตร์ รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ โดยมีอาจารย์
แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และนิสิตแพทย์ร่วมกัน ลงคะแนน  

 

Q 5.1.3 ensure that 
trainers are current in 
the relevant field. 
 

Q 5.1.3  ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในสาขาที่
เกี่ยวเนื่อง 

อาจารยแ์พทยท์ุกท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสาขาเวช ศาสตร์ฉุกเฉินทั้งหมด รายชื่ออาจารย์ คุณวุฒิ ภาระงาน 
หลักฐานการเชิญไปบรรยาย ตามสถานที่ 
ต่างๆ 
 

Q 5.1.4 ensure that 
trainers with a sub-

Q 5.1.4  ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่มี



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
speciality function are 
approved for relevant 
specific periods during the 
education and for other 
periods of education 
dependent on their 
qualifications.  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ยังคงมีวุฒิบัตรหรือหนังสือ
อนุมัติฯ อนุสาขานั้นๆ 
ในช่วงที่ให้การฝึกอบรม  

Q 5.1.5 reward 
participation in 
programmes for 
developing their 
educational expertise.  

Q 5.1.5  ให้รางวัลแก่
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่
พัฒนาตนเองด้านการเรียน
การสอน 

รพ.ฯได้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยมีเกณฑ์ ก าหนดผู้มีสิทธิเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกทั้งรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นกรม แพทย์ทหารอากาศ และรางวัล
อาจารย์มีมติจากคณะแพทยศาสตร์ รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ า
บ้าน และนิสิตแพทย์ร่วมกัน ลงคะแนน ส าหรับปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
- น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ 

SAR-รพ.61 

Q 5.1.6  engage 
educational expertise in 
trainer development.  

Q 5.1.6  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แพทยศาสตรศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอาจารย์ 

มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นที่ ปรึกษาในระดับคณะ มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ที่ส าคัญ ได้แก่  
- ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกภาควิชาต้องผ่านการฝกึอบรมพื้นฐานทางแพทยศาสตร์ ศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นอาจารย์แพทย์และ พัฒนาตนเองด้านแพทย์ศาสตร์อย่างต่อเนื่อง   

SAR-รพ.61 



5.2  TRAINER OBLIGATIONS AND TRAINER DEVELOPMENT 
ภารกิจที่ต้องปฎิบัติและการพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme rovider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 5.2.1 ensure that 
trainers have time for 
teaching, supervision 
and learning.  

B 5.2.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมี
เวลาเพียงพอส าหรับการให้
การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา 
ใ ห้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล  แ ล ะ
เรียนรู้   

1. รับก าลังพลพิเศษที่จบแพทย์เฉพาะทางแล้วมาเป็นอาจารย์แพทย์ โดยแต่ละ กองเป็นผู้
พิจารณาสรรหาตามภาระงานของแต่ละกองหรือในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งอาจารย์แพทย์จะมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน ทอ.52 
2. มีระบบการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ในการก ากับดูแลแพทย์ ประจ าบ้าน
อย่างชัดเจนทั้งในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมวิชาการ การบริการทั้งในและ นอกเวลา
ราชการ รวมถึงการด าเนินการวิจัย 

 - อัตราก าลังพล ทอ.2 (แฟ้มนายแพทย์ 
กตน.รพ.ฯ) 
- โครงการศึกษา ทอ. 
- ตารางอาจารย์ที่ ปรึกษา (ประกาศ)   
- ภาระงานอาจารย์ 
 

B 5.2.2 provide faculty 
development of trainers 
and supervisors.  

B 5.2.2 จัดให้มีการพัฒนา
อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม
และอาจารย์ผู้ก ากับดูแลการ
ฝึกอบรม 

- มีนโยบายของโรงพยาบาลที่มีข้อก าหนดในการพัฒนาอาจารย์ด้านอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  
- สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  

- ก าหนดการเข้าร่วม อบรม ประชุม 
สัมมนา 

B 5.2.3 ensure periodic 
evaluation of trainers.  

B 5.2.3 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า มี
การประเมินอาจารย์ เป็น
ระยะ 

-ความรับผิดชอบในหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน คือ ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ ก าหนด (Job 
description) โดยมีหัวหน้ากอง/ผอ.กอง/ผู้บังคับบัญชาสายตรง ก ากับดูแล และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นด้าน งานประจ า งานมอบหมาย และงาน
พัฒนา  
-  ให้มีการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียนเพื่อให้อาจารย์พัฒนาตนเอง 

- แบบประเมินอาจารย์แพทย์ ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้าน 
- เวปไซค์ประเมินกรอบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ของกองทัพอากาศ 
https://competency.rtaf.mi.th 
/evaluate/faces/login.xhtml 

Quality development standards:The programme provider(s) should in the formulation and implementation of its staff policy 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพในการก าหนดและด าเนินนโยบายด้านอาจารย์สถาบันฝึกอบรม ควร 
Q 5.2.1  include in staff 
development support 
for trainers regarding 
teacher education and 
further professional 
development, both in 
their speciality and in 
educational expertise.  

Q 5.2.1 ให้การสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ ทั้งใน
ด้ านแพทยศาสตรศึกษา 
และการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพ  
 

รพ.ฯได้จัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ และ บุคลากรสาย
สนับสนุนได้แก่  
1. โครงการสัมมนากองฯด้านแพทยศาสตร์ศึกษา(ม 5.2.5-2)  
2. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่  
3. โครงการอบรมการเรียนการสอนทางคลินิก(Clinical teaching)  
4. การประชุมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น  

แบบฟอร์มการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 

https://competency.rtaf.mi.th/


WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
1. น.ต.หญิง วราลีฯ เรียนปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. ร.อ.หญิง นิกจรีฯ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบ าบัดวิกฤต ณ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้องการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
- สนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง ในการเข้าประชุม สัมมนา อบรม เพื่อให้มา
ถ่ายทอดความรู้ให้อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน ทราบข้อมูลใหม่ๆ 

Q 5.2.2 appraise and 
recognise meritorious 
academic activities in 
functions as trainers, 
supervisors and 
teachers.  

Q 5.2.2 ยกย่องและ
ตระหนักถึงคุณค่าความเป็น
อ า จ า ร ย์ ข อ ง ผู้ ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรม  
 
 

มีบุคลากรเข้ารับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น ของรพ.ฯ ซึ่งได้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยมีเกณฑ์ ก าหนดผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทั้งรางวัล
อาจารย์แพทย์ดีเด่นกรมแพทย์ทหารอากาศ และรางวัลอาจารยด์ีเด่นจากคณะแพทยศาสตร์ 
รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และนิสิตแพทย์ร่วมกัน ลงคะแนน 
ส าหรับปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ  ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ 
และจากสถาบันภายนอก 
น.ต.ชัชวาลย์  จันทะเพชร  เข็มเชิดชูเกียรติ สรรเสริญ ชั้น5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

 

Q 5.2.3 define a ratio 
between the number of 
recognised trainers and 
the number of trainees 
ensuring close personal 
interaction and 
monitoring of the 
trainee.  

Q 5.2.3 ก าหนดอัตราส่วน
ระหว่างจ านวนอาจารย์ที่
ได้รับการรับรองต่อจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อท า
ให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้รับการดูแลและ
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด 

-ทางกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ มีการก าหนดอัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์และผู้รับ
การฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ของทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
เพื่อท าให้เชื่อว่าการเรียนการสอน และการดูแลจะเป็นไปอย่างทั่วถึง 
-โดยในปี 2562  มีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน full time 9 คน จึงต้องปรับสัดส่วนการ
รับแพทย์ประจ าบ้านลดลงเป็น 8 ต าแหน่ง 

 

 



Area 6: EDUCATIONAL RESOURCES 
องค์ประกอบที่ 6: ทรัพยากรทางการศึกษา 
 
6.1  PHYSICAL FACILITIES 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must offer the trainee 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
B 6.1.1 space and 
opportunities for 
practical and 
theoretical study.  

B 6. 1. 1  มี ส ถ า น ที่ แ ล ะ
โอกาส ในการ เ รี ยนรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ จัดการเรียนรู้  
1. ภาคทฤษฎี lecture + Basic Science จัดให้ตามตารางเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึง เดือน
กันยายน ทุกวันพุธบ่าย ประมาณ 1:30 – 2 ชั่วโมง ในห้อง บุรพรัตน์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ ตามตาราง โดย ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 70% ไม่
นับผู้ที่อยู่เวรในห้องฉุกเฉิน ส่วนการเรียนการสอน simulation รวมถึง workshop ต่างๆ  
2. ภาคปฏิบัติ ได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาสเท่าเทียมกันในการผ่าน การปฏิบัติงานใน
รายวิชาเลือก   
2.1 มีจ านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน, ผู้ป่วยเด็กและเยาวชน, การท าเวชหัตถการ,Cardiopulmonary 
resuscitation, Point of care ultrasonography, จ านวนเตียง  
2.2 มีสถาบันสบทบ คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
3. ห้องสมุด คณะฯ มีบริการ E-library เปิดตั้งแต่ 8.00-16.00 น. 

1. ตารางการอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 1 
2. ตารางเรียน lecture (หลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้าน) 
2.1 ข้อมูลศักยภาพ ข.ปี 60 
2.2 หลักสูตรแพทย์  (สถาบันฝึกอบรม
สมทบ) 
3. SAR รพ.ภูมิพลฯ องค์ประกอบ6 
ทรัพยากรทางการศึกษา(เอกสารหมายเลข
6-หมวดA) A2 SAR-รพ.61 
 
 
 
 

B 6.1.2 access to up-to-
date professional 
literature.  

B 6.1.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ทางวิชาการที่ทันสมัย  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
- บริการห้องสมุด ขนาด 256 ตรม.   
- ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ จ านวน 50 ที่นั่ง 
- มีห้องสมุดให้บริการ มีวารสารทางการแพทย์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 67 เรื่องมีวารสาร
ออนไลน์ จ านวน 878 เรื่อง  
- มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จ านวน 6,366 เรื่อง 
- ฐานข้อมูลต่างประเทศ และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดท า และให้บริการบนอินเตอร์เนท  
- แหล่งข้อมูลห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ   
ภายในห้องพักแพทย์ หนังสือทางการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และที่เกี่ยวข้อง มีการสนับสนุน
หนังสือใหม่ทุกปี 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 6.1.3 adequate 
information and 
communication 
technology.  

B 6.1.3 สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างเพียงพอ 

 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
1. พัฒนาระบบ Internet ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง รพ.ฯ 
2. มีระบบเครือข่าย internet และ wifi ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน รพ.ฯ และหอพักแพทย์  
3. การเข้าระบบ BHIS ด้วย Username Password ของตนเองนี้ได้จาก รพ.ฯ   
4. สามารถ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้นิสิตแพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลระบบ 
บริบาลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมคือข้อปฎิบัติในการใช้ระบบ BHIS ประกอบด้วย 
Authentication, Expire date  
- กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  สนับสนุนระบบ wifi เพื่อใช้ในห้องพักแพทย์และห้องประชุม

ER ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้เรียนหลาย ทางดังนี้  
1. E-mail Line เอกสาร แจ้งข่าวสาร  
2. Social network ส าหรับการสื่อสารระหว่างอาจารย์และแพทย์ ประจ าบ้าน  
3. ระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วย EMR (ไม่ใช่ full version) 

- ระบบ EMR ของโรงพยาบาล (SiIT scan, 
E-clair, SiPAC)  
- ตัวอย่างกลุ่ม line 1.กลุ่มไลน์รุ่นชั้นปี
แพทย์ประจ าบ้าน 2.กลุ่มไลน์อาจารย์แพทย์ 
3. ติดต่อไลน์ กลุ่มส าหรับหัวข้อวิชาการ 

B 6.1.4 equipment for 
training in practical 
techniques.  

B 6.1.4 มีอุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 

กองแพทยศาสตร์ รพ.ฯ เช่น หุ่นจ าลองทางการแพทย์ส าหรับการฝึกทักษะก่อนปฏิบัติงานจริง ใน
การอบรม ภาคปฏิบัติในลักษณะของ on the job training 
- ห้องหุ่น จัดเก็บหุ่นส าหรับนิสิตแพทย์ฝึกท าหัตถการด้วยตนเอง และเพื่อเสริม การเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชา 
ถ่ายทอด สัญญาณภาพ จ านวน 1 รายการ    
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ สามารถขอใช้ อุปกรณ์ในการสอนการฝึกทักษะต่างๆ ของ 
1. มีอุปกรณ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับการปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย 
2. มีหุ่นจ าลองทางการแพทย์ส าหรับการฝึกทักษะ ในการอบรม ภาคปฏิบัติ  
3. จัดฝึกอบรมกับหุ่นหัตถการ work shop, central line, ATLS 

- ก าหนดการอบรมจัดซ้อมให้ resident 
- การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 6.1.5 a safe learning 
environment.  

B 6.1.5 มีสิ่งแวดล้อมทาง
การศึกษาที่ปลอดภัย  

ด้านความปลอดภัยต่อผู้ป่วย  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.    
- ในการฝึกภาคปฏิบัติ มีอาจารย์ดูแล และแนะน าอย่างใกล้ชิด และเมื่อมี ความสามารถเพียงพอ 
ระดับของการได้ปฏิบัติด้วยตนเองจะเพิ่มมากขึ้น แต่ อย่างไรก็ตาม จะมีอาจารย์รับผิดชอบตลอด 
24 ชั่วโมง  
ด้านอาชีวอนามัย       
- มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อ หรือจากการรักษาทาง การแพทย์เพียงพอ เช่น 
N-95, hood ส าหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ในรายที่เป็น โรคติดต่อ ชุด PPE level C,        
- มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากร กรณีเกิดอุบัติเหตุ ทางการแพทย ์ 

 - ข้อมูล SAR รพ.ภูมิพลฯ องค์ประกอบ6 
ทรัพยากรทางการศึกษา(เอกสารหมายเลข
6-หมวดA) A2 SAR-รพ.61 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ด้านระบบความปลอดภัย       
- มีแผนผังทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง 
- มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ทั้ง
ประปา ไฟฟ้า  
- ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ รวมทั้งมีระบบ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ ที่ เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย และเป็นไปตามมาตรฐาน Advance HA 
รับผิดชอบโดย หน่วยรักษาความปลอดภัยและกองแพทยศาสตร์ เช่น  
1. ด้านความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร หอพักแพทย์ และ  
   อาคารของโรงพยาบาล อยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ การก ากับดูแลของหน่วยรักษา   
   ความปลอดภัย รพ.ฯ และกองแพทยศาสตร์ ศึกษา รพ.ฯ  
2. มีการว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน อาคาร  
3. ระบบไฟฟ้าส ารองทุกอาคาร ดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยช่างโยธา รพ.  
4. ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานอาคารสูง และมีการตรวจ แก้ไขข้อขัดข้องเป็น    
   ระยะจาก คณก.นิรภัยภาคพื้น กรมแพทย์ทหารอากาศ และมีการฝึกเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารทอง 
   ใหญ่ เม่ือวันที่ 19 ส.ค.59 และอาคาร หอพักแพทย์ เม่ือวันที่ 2 มิ.ย.60  
5. การดูแลรักษาและซ่อมแซมดูแลรับผิดชอบโดยแผนกช่างโยธาอยู่เสมอ  
6. ระบบก าจัดของเสีย และการจัดการขยะโดยพนักงานท าความสะอาดน าไปที่ โรงเก็บขยะ  
   รพ.ฯเพื่อน าไปด าเนินการตามมาตรการการก าจัดขยะต่อไป    
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- ห้องพักแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีระบบคีย์การ์ดเข้า-ออก 
- ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีระบบปุ่มฉุกเฉิน กรณีมีเหตุฯ สามารถให้ รปภ.รพ.ฯ เข้ามาทันท่วงที 
- ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีกล้องวงจรปิดเพื่อรับรองความปลอดภัยแก่บุคลากร 
- ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีระบบคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ และระบบคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ 

 

 

 

 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 6.1.1 regularly 
update the physical 
facilities and 
equipment regarding 
their appropriateness 
and quality in 
relation to 
postgraduate 
education.  

Q 6.1.1 ปรับปรุงคุณภาพ
ของสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านกายภาพและความพร้อม
ของอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ
ให้ เหมาะสมส าหรับการ
ฝึกอบรม  

กองแพทยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
- มีการท าการประเมินความพึงพอใจด้าน สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่ 4 และ5 เมื่อ ต.ค.58 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 1. การบริการห้องสมุด 4.15 จาก 
5 คะแนน  
2. ความพร้อมของระบบ E-library 3.91 จาก 5 คะแนน  
3. ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ สอน 4.08 จาก 5 
คะแนน  
4. ความครอบคลุมของระบบ Internet ไร้สายในโรงพยาบาล 3.59 จาก 5 คะแนน  
5. ความครอบคลุมของระบบ Internet ไร้สายในหอพักแพทย์ 3.52 จาก 5 คะแนน 6 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- ปี 59 ปรับปรุงห้องพักแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
- ปี 60 ปรับปรุงห้องประชุมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ปรับปรุงระบบ wifi ภายในห้องฯ 
- ปี 61 มีแผนปรับปรุงธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น4 และปรับปรุงเป็นห้องประชุมย่อยได้ 
 

- ใบประเมินความพึงพอใจการใช้ บริการ  
- ใบสรุปความพึงพอใจของแพทย์ประจ า
บ้าน  
- แผนการปรับปรุงและ งบประมาณกอง
แพทยศาสตร์ 

 
 



6.2  LEARNING SETTINGS 
       การจัดการการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 6.2.1 select and 
approve the learning 
settings.  

B 6.2.1 คัดเลือกและรับรอง
การเป็นสถานที่ส าหรับการ
ฝึกอบรม  

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ได้รับการรับรองให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินตามเกณฑ์ของแพทยสภาตั้งแต่ปี 2547 และเปิดฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านใน2547 
- ปี 2547 มีศักยภาพการฝึกอบรม 6 ต าแหน่ง 
- ป ี2556 มีการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมจาก 6 ต าแหน่ง เพิ่มเป็น 8 ต าแหน่ง 
- ปี 2558 มีการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมจาก 8 ต าแหน่ง เพิ่มเป็น 10 ต าแหน่ง เป็นต้นมา 
- ปี 2560 รับสถาบันสมทบ จากรพ.พุทธชินราช  1 ต าแหน่ง 

- ข้อมูล SAR รพ.ภูมิพลฯ องค์ประกอบ6 
ทรัพยากรทางการศึกษา 
- หนังสือแจ้งการเปิดสถาบันฯ   
- แบบบันทึก ก ข 
- ตาราง rotation  
 
  

have access to ต้องเข้าถึง 
B 6.2.2 sufficient 
clinical/practical 
facilities to support the 
delivery of learning.  

B 6.2.2 สิ่ งอ านวยความ
สะดวกทางคลินิกและการ
เรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง
ส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้  

กองแพทยศาสตร์ รพ.ฯ 
1. ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้าฯ  
     - ห้องประชุมกองแพทยศาสตร์ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
     - ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ 500 คน 
     - ห้องประชุมสัมมนา 1-4 อาคารคุ้มเกล้าฯ    
     - ห้องประชุมบุรพรัตน์ ขนาด 100 ที่นั่ง     
     - ห้องประชุมเย็นสุดใจ ขนาด 50 ที่นั่ง    
     - ห้องประชุมถาวรเวช ขนาด 40 ที่นั่ง     
     - ห้องประชุมสุขบ ารุง ขนาด 20 ที่นั่ง  
2.หอ้งประชุมอาคารคุ้มเกศ 3 ห้อง ได้แก่     
    - ห้องประชุมชั้น2 ขนาด 30-50 ที่นั่ง      
    - ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 ขนาด 200 ที่นั่ง     
    - ห้องประชุมเล็ก ชั้น5 ขนาด 50 ที่นั่ง 4.ห้องหุ่น จัดเก็บหุ่นส าหรับนิสิตแพทย์ฝึกท า
หัตถการด้วยตนเอง และเพื่อเสริม การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  
3. บริการห้องสมุด ขนาด 256 ตรม.  
4. ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ จ านวน 50 ที่นั่ง 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
    -  มีการจัดบริการหุ่นฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ให้แต่ละ รายวิชาการเรียนการสอนและ
บริการหุ่นส าหรับนิสิตแพทย์ฝึกปฏิบัติด้วย ตนเอง เปิดในเวลาราชการ และอยู่ในขั้นตอน
การจัดท าห้องฝึกพัฒนาทักษะ ทางคลินิกต่อไป   
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ   
ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ ฝึกอบรมดังนี้      
1. ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (มีผู้ป่วยที่หลากหลาย)      
2. ห้องประชุมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใช้เพื่อ conference, ประชุมแพทย์ประจ าบ้าน, 
ฝึกซ้อมปฏิบัติกับหุ่น เพื่อท าหัตถการด้วยตนเอง และเพื่อเสริม การเรียนการสอน, ใช้
ส าหรับสอบปฏิบัติย่อย 
3. ส่งแพทย์ไปฝึกอบรมโรงเรียนแพทย์, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลจงัหวัด, สถาบัน
ฝึกอบรม 
4. มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
5. มีศูนย์กู้ชีพคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานร่วมกับรถกู้
ชีพ) 

B 6.2.3 a relevant 
number of patients.  

B 6.2. 3  จ านวนผู้ ป่ ว ยที่
เพียงพอ 

จ านวนผู้ป่วยแสดงในแบบบันทึก ข. ปี 2560 
 

B 6.2.4 an appropriate 
case-mix of patients and 
patient materials to meet 
intended educational 
outcomes, including the 
use of both inpatient and 
outpatient (ambulatory) 
care and on-duty activity.  

B 6.2.4 จ านวนและความ
หลากหลายของผู้ป่วย ทั้ง
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และ
ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ที่
สามารถน าไปสู่ผลของการ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค์  

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ   
มีจ านวนผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน รวมกับผู้ป่วยอุบัติเหตุเพียงพอกับการฝึกอบรม  
-  ประสบการณ์การเรียนการสอน จึงได้แนะน าให้แพทย์ประจ าบ้าน เลือก elective ใน
โรงพยาบาลศูนย์ที่คาดว่าจะมีกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุจ านวนมาก  ส าหรับประสบการณ์การ
เรียนรู้ pre-hospital care มีนโยบายให้ผ่านการเรียน การสอนในสถานที่ที่มีประสบการณ์
สูง เช่น ส านักการแพทย์ ศูนย์เอราวัณ  
-  สถาบันสมทบ รพ.พุทธชินราช  มีศูนย์สั่งการทางการแพทย์  
-  โรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพสูง เช่น รพ.ขอนแก่น เป็นต้น จนกว่าศูนย์ SiEMS   จะเปิด 
อย่างเป็นทางการ (เมษายน 2561) และรับผู้ป่วยจ านวนมากพอที่จะเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรม  
 
 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Quality development standards:The programme provider(s) should by the choice of learning settings ensure education 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้ 
Q 6.2.1 in promotion of 
health and prevention 
of disease.  

Q 6.2.1  ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- จัดตรวจสุขภาพประจ าเดือนเกิด ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน  
- จัดฉีดวัคซีน ที่จ าเป็น ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน เช่นไข้หวัดใหญ่  
- จัดสวัสดิการ สิทธิประกันสังคม รพ.ภูมิพลฯ ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

- ก าหนดการตรวจสุขภาพประจ าปี 

Q 6.2.2 in hospitals 
(general hospitals and, 
when relevant, 
academic teaching 
hospitals) and in 
community based 
facilities.  

Q 6.2.2 ในโรงพยาบาล 
(รพ.ทั่ ว ไป รพ.ศูนย์  รพ.
มหาวิ ทย าลั ย )   และ ใน
ชุมชน  

แพทย์ประจ าบ้านปีที่2,3 มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีข้อมูลจากแพทย์ประจ าบ้านรุ่นพี่ เป็นแนวทางแนะน า 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

(เอกสารหมายเลข2)  คู่มือแพทย์ประจ า
บ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กตน. EP 61 
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
 

 



6.3  INFORMATION TECHNOLOGY 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 6.3.1 ensure access to 
web-based or other 
electronic media.  

B 6.3.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า
สามารถเข้าถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนรู้  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- มีระบบเครือข่าย internet และ wifi ที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายสัญญาณ 3G/4G ที่
ครอบคลุ่มทั่วทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล และหอพักแพทย์ ท าให้สามารถ เข้าถึงสื่ออิเลกทรอ
นิกส์ส าหรับการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
- คะแนนความพึงพอใจต่อห้องสมุดและระบบe-library 
   - การบริการห้องสมุด 4.15 จาก 5 คะแนน  
   - ความพร้อมของระบบ E-library 3.91 จาก 5 คะแนน 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- แพทย์ประจ าบ้าน สามารถใช้ระบบ BHU-CORP, BHU-GUEST ผ่านคอมพิวเตอร์ รพ.ฯ 
ในการสืบค้นข้อมูล และประวัติผู้ป่วย และ wifi ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ โดยผ่าน 
USER และ password ของแต่ละบุคคล 

- ข้อมูล SAR รพ.ภูมิพลฯ องค์ประกอบ6 
ทรัพยากรทางการศึกษา 
- Website ห้องสมุด รพ 
- คู่มือการใช้ห้องสมุด รพ 
 
 

B 6.3.2 use information 
and communication 
technology in an 
effective and ethical 
way as an integrated 
part of the programme.  

B 6.3.2 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- การค้นหาความรู้ใหม่ เอกสารทางการแพทย์ผ่านห้องสมุดแหล่งข้อมูลจากห้องสมุด คณะ
แพทยศาสตร์จุฬาฯ 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- มีการเรียนรู้ และมีคลังเก็บข้อมูล รูปแบบ File electronic  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีห้อง
ประชุมER แพทย์ประจ าบ้านทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 
 
 
 

- Website ห้องสมุด รพ 
- คู่มือการใช้หอ้งสมุด รพ 
- Internet และ wifi ของโรงพยาบาล 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Quality development standards:The programme provider(s) should enable trainers and trainees to use existing and new 
information and communication technology for 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร ท าให้อาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่เดิมและ
ที่มีใหม่ เพื่อ 

- Internet และ wifi ของโรงพยาบาล 
-  ระบบ BHIS 

Q 6.3.1 self-directed 
learning.  

Q 6.3.1 การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- มีระบบเครือข่าย internet และ wifi ที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายสัญญาณ 3G/4G ที่
ครอบคลุ่มทั่วทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล ท าให้แพทย์ ประจ าบ้านสามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   
- อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน มี Authentication ในการเข้าถึงระบบข้อมูลแบบระบบ 
ปิดจากจุฬาฯ ทั้ง Electronic Joumal, Elearningและข้อมูลรพ.ฯด้วยระบบ ใน รพ.ฯ 
- การด าเนินการให้อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดให้มีระบบ LAN และ WIFI ทั่วทั้ง รพ.ฯ เพื่อค้นคว้าข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้จากภายนอก และ ภายใน รพ.ฯและสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลจากจุฬาฯ และของ
โรงพยาบาลภูมิ พลฯ   

Q 6.3.2 communication 
with colleagues.  

Q 6.3.2 การสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน  

ปัจจุบันการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงและ 
รวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์มือถือ e-mail และ social network ในการสื่อสารระหว่าง 
อาจารย์แพทย์ประจ าบ้าน รวมท้ังเจ้าหน้าที่ในงานด้านต่างๆ เช่น  งานบริการ การวิจัย งาน
การศึกษาและงานบริหาร 

Q 6.3.3 accessing 
relevant patient data 
and health care 
information systems.  

Q 6.3.3 การเข้าถึงข้อมูลที่
ส าคัญเกี่ยวกับผู้ป่วยและ
ระบบข้อมูลทางการแพทย์  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- ใช้ระบบ BHIS (Bhumibol Hospital information System) ในการใช้ บริการดูแล
ผู้ป่วยทั้งในส่วนของ IPD และOPD ซึ่งบุคลากรใน รพ.ฯรวมทั้งนิสิต แพทย์สามารถเข้าใช้
งานของระบบในการดูแลผู้ป่วยโดย Login ด้วย Username password ของตนเอง 
ด าเนินการให้แพทย์ประจ าบ้าน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
และข้อมูลระบบบริบาลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ดังนี้  
1. การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการผู้ป่วยของคณะฯ และภาควิชา 
ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน  
2. เผยแพร่นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ต้อง 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม โดยต้องใช้ระเบียบวินัยและปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับและระเบียบของคณะโดยเคร่งครัด  
3. อบรมและหล่อหลอมจริยธรรมวิชาชีพในการรักษาความลับของผู้ป่วย และการใช้ 
สารสนเทศทางการแพทย์  
4. มีระบบบริหารจัดการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย และต้องใช้รหัสผ่าน (username 
และ password) ในการเขา้ถึงข้อมูล ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ electronic- Hospital 
การดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Éclair และการดูภาพรังสีของผู้ป่วยด้วย
ระบบ SiPAC การดูข้อมูลผู้ป่วยนอกผ่านระบบ SIIT และ การใช้ buddy scan ในการดู
ข้อมูลผู้ป่วยใน 
 
 

Q 6.3.4 patient/practice 
managements.  

Q 6.3.4 การบริหารจัดการ
และบริบาลผู้ป่วย 

ด าเนินการให้อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการผู้ป่วย ทุกขั้นตอน เช่น   
- การดูข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผ่านระบบ BHIS (Bhumibol Hospital information 
System) การดูข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านระบบ Éclair  
– การดูข้อมูลทางรังสีวิทยาผ่านระบบ SiPAC ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการผู้ป่วยใน 
(Electronic Hospital Information Sytem: E-HIS) แสดงการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและ
ระบบข้อมูล 
- ระบบ BHIS (Bhumibol Hospital information System) ในการใช้ บริการดูแลผู้ป่วย
ทั้งในส่วนของ IPD และOPD ซึ่งบุคลากรใน รพ.ฯรวมทั้งนิสิต แพทย์สามารถเข้าใช้งานของ
ระบบในการดูแลผู้ป่วยโดย Login ด้วย Username password ของตนเอง ซ่ึงรพ.ฯมีการ
จัดกลุ่มของ User ให้เข้าถึง ข้อมูลผู้ป่วยได้ตามระดับที่ก าหนด หากต้องการข้อมูลส่วนอื่นๆ
สามารถขอรับ บริการได้จากหน่วยเวชระเบียน และสถิติ ที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯได้ 
 

 
 
 
 



 
6.4  CLINICAL TEAMS 

ทีมการดูแลผู้ป่วย 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 6.4.1 ensure experience of 
working in a team with 
colleagues and other health 
professionals.  

B 6.4.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามี
การจัดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้ร่วมงานและบุคลากร
วิชาชีพอื่น 

- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน advanced HA ซึ่งมีการท างานเป็น ทีมเป็นส่วนหนึ่ง ของ
เกณฑ์มาตรฐาน และในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้จัดให้มกีารฝึกปฏิบัติใน สถานที่
ปฏิบัติงานจริงเพือ่ท างานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพอื่น ๆ เช่น พยาบาล ผู้ช่วย พยาบาล และ
นักศึกษาแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้ตัวแทนแพทย์ ประจ าบ้านเข้า ร่วมประชุม risk 
management การประชุม root cause analysis ของ หน่วยงาน  เป็นต้น  

- สรุปประเด็นการเย่ียมส ารวจภายใน   

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 6.4.1  encourage learning 
in a multi-
disciplinary/multiprofessional 
team.  

Q 6.4.1  สนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสห
สาขา/สหวิชาชีพ 

หลักสูตรจัดให้มีการเรียนรู้แบบสหสาขาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภาคทฤษฎีมีกิจกรรม
วิชาการร่วมกันเช่น         
1. interesting case conference มีการเชิญอาจารย์ภาควิชาอื่น และแพทย์ ประจ าบ้าน
ผู้สนใจ    
2. interdepartmental conference ภาคปฏิบัติ  ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างสหสาขาในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คณุภาพ 
- Interesting case conference 
- CPR conference 
- Interdepartmental conference 
- Topic lecture 

- ตารางกิจกรรมconference กองฯ 
- ตารางประชุมวิชาการการ รพ.ฯ 

Q 6.4.2 promote 
development of ability to 
guide and teach other health 
professionals.  

Q 6.4.2 ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการแนะน า
และสอนบุคลากรสุขภาพ
อื่น 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านรุ่นพี่ มี
หน้าที่ในการดูแลและให้ค าปรึกษารุ่นน้อง ในการก ากับดูแลคนไข้ฉุกเฉินร่วมกันกับอาจารย์
แพทย์ในแต่ละเวร อีกทั้ง ยังให้แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ช่วยสอนแพทย์รุ่น
น้อง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

- ติดต่อไลน์กลุ่มส าหรับรุ่นพี่รุ่นน้องที่จบ
การศึกษาจากกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกฯ 
ส าหรับหัวข้อวิชาการ 



6.5  MEDICAL RESEARCH AND SCHOLARSHIP 
การวิจัยและความเป็นนักวิชาการทางการแพทย์ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้องท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
B 6.5.1 that the trainee 
achieves knowledge of 
and ability to apply the 
scientific basis and 
methods of the chosen 
field of medicine.  

B 6.5.1 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และ
สามารถประยุกต์ความรู้
พื้นฐานและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ฝึกอบรม  

- มีหน่วยงาน ส านักศูนย์วิจัยฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในการจัดอบรม และติดตาม
ประสาน  จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ 
ครอบคลุมเนื้อหาที่ประโยชน์และ หลากหลาย เช่น ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์สาขาต่าง 
ๆ  การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง คลินิก พื้นฐานความรู้เรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ กฎหมาย
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

- ตารางเรียนรายวิชา basic science 

B 6.5.2 adequate 
integration and balance 
between training and 
research.  

B 6.5.2 มีการบูรณาการ
ระหว่างการฝึกอบรมกับการ
วิจัยอย่างเพียงพอและสมดุล 

ในการฝึกอบรม 3 ปี หลักสูตรก าหนดให้ท างานวิจัยทางคลินิก  1 เรื่องภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ 

(เอกสารหมายเลข1)  หลักสูตรการฝึกอบรม 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กตน. EP 61 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 6.5.1 encourage 
trainees to engage in 
medical research and 
quality development of 
health and the health 
care system.   

Q 6.5.1  ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน 
งานวิจัยทางการแพทย์และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพใน
ระบบบริบาลสุขภาพ   
  

-แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถ และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐาน และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ฝึกอบรม เช่นผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน  
-แพทย์ประจ าบ้านจะมีกิจกรรม Journal club Update งานวิจัยใหม่ๆ โดยให้แพทย์ 
ประจ าบ้านผู้น าเสนอค้นคว้าหาหลักฐานทางการแพทย์ เช่น งานวิจัยซึ่งสามารถตอบค าถาม 
ที่จะช่วยรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉินได้  
-เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในรพ.ฯ ทางแผนกห้อง 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้จัดกิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ MM conference , 
CPR conference, EMS conference โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพ ในแง่ของการ 
น าเสนอตัวชี้วัด(KPI) การวิเคราะห์ปัญหา (Risk management) และการท า Knowledge  
Management (KM) โดยทีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า และมีการประเมินการ
น าเสนอ 
 

(เอกสารหมายเลข6-หมวดR)R9  
แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Q 6.5.2 provide 
sufficient time within 
the programme for 
trainees to undertake 
research.  

Q 6.5.2 จัดสรรเวลาส าหรับ
ท างานวิจัยระหว่างการ
ฝึกอบรมที่เพียงพอ  
 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ มีภาระงานทีเหมาะสม เพียง
พอที่จะมีเวลาในการท าวิจัย และก าหนดให้มีอาจารย์รับผิดชอบก ากับดูแลและตรวจติดตาม
การด าเนินการงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 และมีการเสนอ
ความก้าวหน้าในงานวิจัยทุก 3 เดือน 

(เอกสารหมายเลข6 -หมวด P )P1file 
PORTFOLIO ภูมิพล 
-ความก้าวหน้างานวิจัย 

Q 6.5.3 give access to 
research facilities and 
activities in the training 
settings.  

Q 6.5.3 จัดให้มีการเข้าถึง
สิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการวิจัยและกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 
สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน ดังนี้ 
1.การฝึกอบรมพื้นฐานการวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
2.การฝึกอบรมIRB 
3.ระบบห้องสมุดส าหรับค้นคว้าหาวารสารทางการแพทย์ 
4.อาจารย์และนักสถิติให้ค าปรึกษาเรื่องงานวิจัย 
5.ทุนวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แพทย์ 
6.การตรวจและแก้ไขภาษาอังกฤษ 
7.จัดประกวดงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แพทย์ ทุกปี  
8.คัดเลือกงานวิจัยที่มีความส าคัญและมีคุณภาพ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารแพทยสารทหาร
อากาศ (Royal Thai Air Medical Gazette)(กรมแพทย์ทหารอากาศ)  

วารสารแพทยสารทหารอากาศ (Royal 
Thai Air Medical Gazette)(กรมแพทย์
ทหารอากาศ) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์ในประเทศไทยที่ สกอ.ยอมรับเป็น
วารสารวิชาการ ระดับชาติ 

 



6.6  EDUCATIONAL EXPERTISE 
ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) mustformulate and implement a policy on the use of educational expertise relevant in  
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อให้มีการน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
B 6.6.1 programme  
planning.    

B 6.6.1 การจัดท าแผนการ 
ฝึกอบรม  

- การจัดท าแผนฝึกอบรม จัดท าโดยคณก.ด้านการฝึกอบรม โดยแนวทางการฝึกอบรม ตาม 
WFME และEPA มีการน าข้อเสนอแนะการประเมิน 360 องศา และ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ปรับปรุง และพัฒนา โดย อ้างอิงจากหลักสูตรที่วิทยาลัย ก าหนด  

- แผนการฝึกอบรม 
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- แผนการประเมินการฝึกอบรม EPA  
 
- คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
- วาระการประชุม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.ฝึกอบรมฯ 
 

B 6.6.2 implementation 
of the programme 

B 6.6.2 การด าเนินการ
ฝึกอบรม 

- ประธานการฝึกอบรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมฯ และแจ้งแนวทางการฝึกอบรม 
ก่อนการฝึกอบรมจัดเตรียมแผน และระหว่างฝึกอบรม มีการติดตามแผน และหลังการ
ฝึกอบรมน าผลจากการติดตามแผน ตลอดปีการศึกษา มาประเมิน ปรับปรุง พัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
- คณก.ฝึกอบรมฯ ด าเนินการตามแผนที่ได้รับทราบ  
- คณก.ฝึกอบรมฯ รวบรวมข้อมูลและประเมินการฝึกอบรม ตามแผน 
โครงการฝึกอบรมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน โดย
เป็นวิทยากรในโครงการอบรมต่างๆ ดังนี้  
1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชและรพ.จันทรุเบกษา  
2. โครงการอบรมทางแพทยศาสตร์ศึกษาเฉพาะเรื่องจากวิทยากรภายนอก  
3. โครงการฝึกอบรม SPSS , endnote ให้บุคลากร  
4. โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาส าหรับอาจารย์ใหม่  
5. โครงการอบรมข้อสอบ MCQ  
6. โครงการ endnote เรื่อง ส่งอาจารย์เข้าอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาที่ ศิริราช, จุฬาฯ. เรื่อง
ส่งอาจารย์เข้าร่วมแพทยศาสตร์ศึกษา แห่งประเทศไทย  
7. รายงานการสัมมนาแพทยศาสตร์ศึกษา 
 
 
 
 

B 6.6.3 evaluation of 
the programme.  

B 6.6.3 การประเมินการ
ฝึกอบรม  



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 6.6.1 pay attention 
to the development 
of expertise in 
educational 
evaluation and in 
research in the 
discipline of medical 
education.  

Q 6.6.1  ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
การประเมินการศึกษาและ
การวิจัยทางแพทยศาสตร์
ศึกษา  
 

- มีคณอก.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีงานหลักที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนแพทย์ ประจ าบ้าน และนิสิตแพทย์ โดยสามารถให้
ค าแนะน าด้านการศึกษาต่างๆ สว่น ของนิสิตแพทย์ งานบริการด้านการศึกษา มี น.ท.หญิง 
พัชรา นันทปัญจพร ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ได้แก่ น.อ.
หญิง อิศรญา สุขเจริญ และ ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอ านวย รวมทั้งได้ส่งอาจารย์แพทย์ไป เรียน
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ (MSE) รุ่นท่ี 16 และ 17 ได้แก่ น.อ.หญิง 
จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา และน.ท.หญิงณัฐพรทิรา ผลากรกลุ    นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็น
แหล่งข้อมูลเพื่อให้กระบวนการศึกษาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 
- มีอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
- สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์อบรม เรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ  
- สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ เรียนเพิ่มเติมในด้านการฝึกอบรม วิจัย การประเมิน 

- หลักฐานแสดงคุณวุฒิของ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาภายในสถาบัน 
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิของ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาภายในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
รพ.ฯ/ แบบ ข. 
- หลักฐานโครงการการศึกษา ทอ. 

Q 6.6.2 allow staff to 
pursue educational 
research interests.  

Q 6.6.2 เปิดโอกาสให้ผู้ให้
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ไ ด้ ติ ด ต า ม
งานวิจัยทางแพทยศาสตร
ศึกษาตามความสนใจอย่าง
ใกล้ชิด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้
อาจารย์ที่สนใจสามารถขอทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเนอผลงานในต่างประเทศได้ 

- งบสนับสนุนทนุวิจัย 
- ตัวอย่างการใช้ทุน 

 
 
 
 
 
 
 



6.7  LEARNING ALTERNATIVE SETTINGS 
การเรียนรู้ในสถาบันฝึกอบรมทางเลือก 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 6.7.1 formulate and 
implement a policy on 
accessibility of individual 
trainees to education 
opportunities at 
alternative training 
settings within or outside 
the country. 

B 6.7.1  ก าหนดและด าเนิน
นโยบายให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมรายบุคคลสามารถรับ
การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้ง
ในและนอกประเทศตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร 

- หลักสูตรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถรับการฝึกอบรมในสถาบันอื่น ได้แก่รายวิชา
เลือก ต่างๆ เช่น       
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       
- โรงพยาบาลศูนย์        
- สถาบันในต่างประเทศ (ไม่เกิน 4 สัปดาห์)   รายละเอียดดังแสดงในหลักสูตร 

หลักสูตรการฝึกอบรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กตน. EP 61 
- ระบบการโอนการฝึกอบรม 

B 6.7.2 stablish a system 
for the transfer of the 
results of education.  

B 6.7.2  จัดให้มีระบบการโอน
ผลการฝึกอบรมตามข้อ B 
6.7.1   

หลักสูตรระบุให้ใช้ผลการประเมินจากสถาบันดังกล่าวข้างต้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมิน ผู้เรียนในหลักสูตร 

ใบประเมินผู้เรียนจากสถาบันร่วมสอน 

Quality development standards: The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  
Q 6.7.1 facilitate regional 
and international 
exchange of trainers and 
trainees by providing 
appropriate resources.  

Q 6.7.1 ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทั้ง
อาจารย์และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม กับสถาบันฝึกอบรม
ทั้งในและนอกประเทศ  

ยังไม่มีนโยบายเรื่องการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทั้งอาจารย์และผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม กับ
สถาบันในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  แต่มีนักศึกษาแพทย์, แพทย์ จากต่างประเทศมา 
Elective ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินดูแล และ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ 

-มีนักศึกษาแพทย์จาก ประเทศอเมริกา , 
สวีเดน, เยอรมัน มาelective 
 

Q 6.7.2 establish relations 
with corresponding 
national or international 
bodies with the purpose 
of facilitating exchange 
and mutual recognition of 
education elements.  

Q 6.7.2 สร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันการฝึกอบรม ในหรือ
นอกประเทศอันจะน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนและตระหนัก
ร่วมกันในการฝึกอบรม 

-มีความสัมพันธ์อันดี Chiba Hokusoh Hospital, Nippon Medical School ประเทศ 
ญี่ปุ่น (Dr. Heli) เนื่องจากได้เคยส่งแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ไปelective 
มาแล้ว 3 คน ได้แก่ 
1.นพ.สุระ  เจตน์วาที       แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 
2.พญ.สุพิชฌาย์ พงศ์เทพาดิเทพ  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 
3.พญ.ธิดา    ณ ระนอง              แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 8 

 



 



Area 7: PROGRAMME EVALUATION 
องค์ประกอบที่ 7: การประเมินหลักสูตร 

7.1  MECHANISMS FOR PROGRAMME MONITORING AND EVALUATION 
กลไกส าหรับการก ากับดูแลและการประเมินหลักสูตร 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.1.1 routinely 
monitor the 
programme.  

B 7.1.1 ก ากับดูแลหลักสูตร
เป็นประจ า   

 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยมีการติดตาม ก ากับ
และดูแลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
- ก าหนดปฏิทินตารางการสอนและทดสอบความรู้ ทักษะ 
- มีการประชุมทุกเดือนเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรและประเมินผลแพทย์
ประจ าบ้านในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้พบอาจารย์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรหรือ
ปัญหาที่พบ รวมถึงการให้ผลปูอนกลับ และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานการประชุมกลุ่มงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2562 

B 7.1.2 establish and 
apply a mechanism for 
programme evaluation.  

B 7.1.2 มีกลไกส าหรับการ
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
น าไปใช้จริง  

in the evaluation 
address 

หัวข้อที่ต้องแสดงในการ
ประเมินผล 

  

B 7.1.3 the mission, the 
intended as well as 
acquired educational 
outcomes, the 
educational 
programme, 
assessment, if any, the 
programme provider 
and the educational 

B 7.1.3 พันธกิจ ผลทางการ
ฝึ ก อ บ ร ม ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 
หลักสูตรการฝึกอบรม การ
วั ด แล ะก า รประ เ มิ น ผล 
ส ถ า บั น ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
ทรัพยากรทางการศึกษา   
 

เมื่อจบปีการศึกษา แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีจะประเมินผลตามประเด็นต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
2. ผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 
3. กระบวนการประเมินผล 
4. ทีมการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- แบบประเมินผลต่างๆ 
- แบบสรุปผลการเลื่อนชั้นปี(รายงานการประชุม
กลุ่มงาน, เอกสารรับรองการเลื่อนชั้นปีแพทย์
ประจ าบ้าน, portfolio)  
-แบบแนวทางการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้าน 
 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
resources.  
B 7.1.4 the 
relation between 
the recruitment 
policy and the 
needs of the 
education and 
health systems.  

B 7.1.4 ความสัมพันธ์
ระหว่ า งนโยบายการรับ
สมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และความต้องการของระบบ
สุขภาพ  

แผนกฯ ปฏิบัติตามพันธกิจ ของโรงพยาบาล คือ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ก าลังพลกองทัพอากาศครอบครัวและประชาชน 
ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และฝึกอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์และท าการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ โดยมีนโยบาลการรับสมัคร
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกลาโหมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
และผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัดตามประกาศส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ที่ 21/2561 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 

B 7.1.5 programme 
process.  

B 7.1.5  ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร   

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านมีขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรก่อนขึ้นปีการศึกษาใหม่ 
2. ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านก่อนขึ้นปฏิบัติงาน 
3. การปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์รุ่นพี่และ/หรืออาจารย์ 
4. การประเมินผลระหว่างเรียนด้วยระบบ portfolio  
5. การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เรียนในระหว่างปีการศึกษาและการประเมินผลจาก
ผู้เรียนเม่ือจบปีการศึกษา 
6. ระบบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
7. การประเมินผลระหว่างเรียน 
8. การประเมินผลโดยการสอบของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
การประเมนิผลหลักสูตรของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- feedback ค าติชมและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
หลักสูตรของแพทย์ประจ าบ้าน 
- ตารางกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้านประจ าเดือน 
(คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน) (หลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน) 

B 7.1.6 methods of 
assessment. 

B 7.1.6 วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติ
ต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
          1. การวัดความรู้และทักษะทางคลินิก แบ่งเป็น  

   1.1 การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (formative assessment) 
เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้อง 
ปรับปรุง โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม case 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- ตารางกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้านรายเดือน 
(คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน) 
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  
-คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
discussion ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานจริง เช่น 

- แบบประเมิน EPA และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่
เชื่อมโยงความรู้เดิม กับ 
ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้เกิดความสนใจ แก้ไขความ
เข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้องได้  

- ระบบการประเมินการท าหัตถการโดยการสังเกต (DOPS) น ามาสู่การ
ประเมินความสามารถในการ 
ท าหัตถการนั้นเพียงล าพัง โดยมีระบบ feedback หลังจากมีการท าหัตถการโดยอาจารย์
แพทย์ทุกครั้ง  

- การประเมินโดยการสอบระหว่างปีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในระหว่างปี
จะมีการทดสอบความรู้ ความสามารถเป็นระยะๆ โดยมีการประเมินทั้งในด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติ  ในหัวข้อต่างๆ เช่น 
 1. MCQ Examination  
 2. Oral test 
 3. Lab/X-ray test (short answer) 
 4. Case simulations (ACLS, PALS, ATLS), OSCE examination 
 5. Written test 

และการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training examination) ซึ่งจัด
โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทั่วประเทศ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียน อ่านหนังสือ และทดสอบความรู้ และทราบความสามารถของตนเอง
เทียบกับสถาบันอื่นๆ  

- การใช้ระบบแฟูมสะสมผลงาน เพื่อรวบรวมข้อสรุป ติดตาม บันทึกแนวทาง
การปรับปรุงการเรียน 
และวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียน  

1 . 2  ก า รวั ดและประ เมิ นผล เพื่ อตั ดสิ นผลการ เ รี ยน  ( summative 
assessment) เป็นการประเมินสรุป 
การเรียนรู้ เช่น การสอบข้อเขียนปลายปี (ข้อสอบปรนัย) การตัดสินผลการประเมิน

- แบบประเมินต่างๆ 
-แบบแนวทางการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้าน 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ความสามารถโดยอิง milestone ที่ก าหนดไว้  

2. การวัดเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ  
- การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตัวเอง (self-reflection) ภายหลังจากการ

ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งรับฟัง feedback จากแพทย์ประจ าบ้านที่ร่วมงาน 
และอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการประเมินตนเองอยู่เสมอ น้อมรับ
ความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และน าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ต่อไป  

- การประเมินขณะปฏิบัติงานด้วย EPA ซึ่งจะมีการวัดความเป็นมืออาชีพ และ
เจตคติอื่นๆ อยู่ด้วย (การประเมินโดยอาจารย์)  

- การประเมิน 360 องศา  
- ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ความตรง

ต่อเวลาในขณะปฏิบัติงาน การแต่งกาย การร้องเรียน/ค าชมเชยเรื่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน จากผู้ร่วมงานหรือผู้มารับบริการ  
การวัดและการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี  ต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเจตคติ  

1.ภาคทฤษฎ ีใช้เกณฑ์ผ่านดังนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านจะผ่านระดับชั้นที่ 1 ต้องได้คะแนนมากกว่า ค่าเฉลี่ย 

(mean) – 1.5 S.D. 
แพทย์ประจ าบ้านจะผ่านระดับชั้นที่ 2 ต้องได้คะแนนมากกว่า ค่าเฉลี่ย 

(mean) – 1.25 S.D. 
แพทย์ประจ าบ้านจะผ่านระดับชั้นที่ 3 ต้องได้คะแนนมากกว่า ค่าเฉลี่ย 

(mean) – 1 S.D. 
หากมีแพทย์ประจ าบ้าน ไม่ผ่าน การสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้แพทย์

ประจ าบ้านดังกล่าวด าเนินการสอบแก้อีก 2 ครั้ง หากยังไม่ผ่านซ้ า ให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาให้ชะลอการเลื่อนระดับชั้น 
และจัดสอบแก้อีกครั้งภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
     2. ภาคปฏิบัติ เกณฑ์ผ่าน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
      2.1 การสอบภาคปฏิบัติที่กลุ่มงานจัดสอบประจ าปี เช่น การสอบ OSCE, 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
oral examination (โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลผ่านเช่นเดียวกับการสอบภาคทฤษฎี)  
             2.2 ใช้เกณฑ์การปฏิบัติงานโดยประเมินจาก EPA1-4 (รวม DOPS 1-4) ของ
แต่ละระดับชั้น โดยก าหนดให้  
   EPA1 ผู้เรียนต้องขอรับการประเมินอย่างน้อย 4 ครั้งในช่วง 4 สัปดาห์ที่ปฏิบัติงานใน
ห้องฉุกเฉิน โดยหน่วยงานที่มีแพทย์ประจ าบ้านมาหมุนเวียนปฏิบัติงานจะต้องท าการ
ประเมินผลและแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว กลับมาที่หน่วยเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  
   EPA2 ผู้เรียนจะได้รับการประเมินจากอาจารย์ผู้ควบคุมทุกครั้งที่ท ากิจกรรมวิชาการ 
และมีการประเมินย้อนกลับจากผู้ฟังและการประเมินตนเอง 
  EPA3 โดยมีการสุ่มตรวจการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานใน
ห้องฉุกเฉินทุกเดือน  จากอาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
  EPA4 ผู้เรียนต้องขอรับการประเมินทุกครั้งที่ท าหัตถการในหัวข้อที่ก าหนดไว้ (DOP1-
4) หรือจนกว่าจะได้รับการประเมินศักยภาพระดับ 5  

หากแพทย์ประจ าบ้านได้รับการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใน
ระดับชั้นที่ 1 และ 2 จะให้ 
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในห้องฉุกเฉินตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการฯ 
จนกว่าจะผ่าน หากเป็นแพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นที่ 3 จะพิจารณาไม่ส่งสอบวุฒิบัตร 

3. การประเมินเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ  
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมินในด้านเจตคติ และความเป็นมืออาชีพ 

หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ขาดคุณลักษณะที่เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2555 หรือปฏิบัติผิดวินัยทหารร้ายแรงในกรณี
แพทย์สังกัดกองทัพเรือ หากเป็นการประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบจะมีการด าเนินการ
ลงโทษโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ซ่ึงอาจมีผลถึงพักการเรียน และยุติการฝึกอบรม 
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด  

B 7.1.7 progress of 
trainees.  

B 7.1.7 พัฒนาการของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม   

- กลุ่มงานฯ ด าเนินการติดตามพัฒนาการตาม milestone, EPA ต่างๆ ของแพทย์
ประจ าบ้านทุก 3 เดือน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และหากมีปัญหาสามารถน าปัญหาเข้า
เสนอในที่ประชุมภาคได้ทุกเดือน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
- แบบประเมินต่างๆ 
-แบบแนวทางการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้าน 

B 7.1.8 trainer 
qualifications.  

B 7.1.8 คุณสมบัติของผู้ให้
การฝึกอบรม   

- มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์  
- มีการประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ด้วยกันเองทุกปลายภาค
การศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลการท างานจากแบบการประเมิน 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาผู้ท าสัญญา
ช ด ใ ช้ ทุ น เ พื่ อ ม า ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น สั ง กั ด
กองทัพอากาศ 
- ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 
-ภาระงานของอาจารย ์

B 7.1.9 identified 
concerns.  

B 7.1.9  ข้อควรปรับปรุง  - กลุ่มงานฯ รวบรวมแบบประเมิน ข้อเสนอหลักสูตร จากแพทย์ประจ าบ้าน ผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
- ผลการประเมินหลักสูตร และการแก้ไขที่ 
ผ่านมา  
-feedback ค าติชมและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
หลักสูตรของแพทย์ประจ าบ้าน 
-แบบประเมินต่างๆ 
-รายงานการประชุมกลุ่มงาน 

B 7.1.10 ensure that 
relevant results of 
evaluation influence 
the programme.  

B 7.1.10 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
ผลจากการประเมินการ
ฝึกอบรม จะส่งผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร  

-มีการจัดการประชุมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร  
-ตัวอย่างข้อความจากบันทึกการประชุม 
การเสริมความรู้และจัดการเรียนการสอนหัวข้อเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 

จากมติที่ประชุมที่ให้มีการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยเฉพาะความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระบบงานพัฒนาคุณภาพเช่นงาน 
Risk management, PCTต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงหัวข้อเรื่อง breaking bad news & 
counseling ซึ่งจะมีการสอดแทรกให้กับแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ก่อนจะจบการศึกษา

- รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561  
- ตาราง rotation แพทย์ประจ าบ้าน  
-คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ในปีการศึกษา 2561 นี้  โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ และ  ร.ท.ยุวัฒน์ ธนังกุล 
ได้น าหัวข้อต่างๆดังกล่าวรวมไว้ในหัวข้อที่อาจารย์แพทย์จะต้องหมุนเวียนบรรยายให้
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละเดือนตลอดปี ซึ่งจะแจ้งตารางการบรรยายและหัวข้อใ ห้
อาจารย์แพทย์ทราบในโอกาสต่อไป โดย นพ.อภิวัฒน์ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่3 
เสริมข้อมูลเพิ่มเติมว่า แพทย์ประจ าบ้านทั้ง3ชั้นปี ส่วนใหญ่อยากให้มีการสอดแทรก
หัวข้อเรื่องกฎหมายทางการแพทย์ เพิ่มเติมในกิจกรรมวิชาการระหว่างปีด้วย เนื่องจาก
ได้เรียนหัวข้อดังกล่าวแล้วในช่วงการเรียน Basic science ในชั้นปีที่1 แต่ไม่ได้มีการ
ทบทวนในช่วงปีที่2และ3  ซึ่งกรรมการฯท่านอื่นๆรับทราบและจะน าไปปรับให้
เหมาะสมต่อไป 

B 7.1.11 involve 
principal stakeholders in 
evaluation.  

B 7.1.11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการฝึกอบรม  

อาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกอบรมทุกปลายปี 
และมีการสอบถามข้อมูลจากบัณฑิตที่ออกไปปฏิบัติงาน ร่วมถึงผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน ปีการศึกษา 2562  
-แบบประเมินหลักสูตร จากแพทย์ประจ าบ้านที่
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 7.1.1 make the 
process and 
results of 
evaluation 
transparent to 
principal as well 
as other 
stakeholders.  

Q 7.1.1 ท าให้กระบวนการ
และผลการประเมินการ
ฝึกอบรมโปร่งใสต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกระดับ 

- ทุกกระบวนการหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ผลสอบ ผลการ
ประเมินอื่น ๆ ได้ แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ 

 - แบบค าร้องอุทธรณ์ผลการสอบคัดเลือก
แพทย์ประจ าบ้าน 
- Flow การอุทธรณ์ผลการสอบ(คู่มือ
ประกอบการศึกษาอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช 2561) 



 



7.2  TRAINER AND TRAINEE FEEDBACK 
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
seek feedback about 
programmes from 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง มี
แสวงหาข้อมูลปูอนกลับ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฝึ ก อบ รม / 
หลักสูตร จาก 

  

B 7.2.1 trainers.  B 7.2.1 ผู้ให้การฝึกอบรม  มีกระบวนการประเมินหลักสูตร โดย 
-อาจารย์แพทย์ โดยประเมินผลทั้งระหว่างปีการศึกษาในการประชุมประจ าเดือน (ในหัวข้อ
ที่ควรมีการปรับปรุงระหว่างปีการศึกษา) และประชุมสรุปเมื่อจบปีการศึกษา  
การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สถาบันด าเนินการให้ แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี และอาจารย์ ประเมินแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรทุกปลายปีการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินหลักสูตร  

เพื่อก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า 
มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง เพื่อการได้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมในรายละเอียดย่อย (Minor change) 
 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช 
- รายงานการประชุมกลุ่มงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 
กระบวนการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ก. แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต้องด าเนินการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ

ผลิตแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยด าเนินการส่งหนังสือส ารวจความคิดเห็นแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ 

(๑) นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหรือผู้แทนสถาบันที่มี
แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมไปแล้วปฏิบัติงานอยู่ 

(๒) แพทย์ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว 
โดยหัวข้อการประเมินหลักประกอบด้วยการประเมินผลผลิต (Output) 

ผลกระทบ (impact) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ของการฝึกอบรม ได้แก่ พันธกิจและ
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Standards มาตรฐาน 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง สมรรถนะของแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ ความเป็นมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร การท างานบนพื้นฐานของ
ระบบ พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการ
ฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ เป็นต้น 

(๓) อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
(๔) ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมปัจจุบัน 
โดยหัวข้อการประเมินหลักประกอบด้วย การจัดการหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้ง

ด้านพันธกิจและผลลัพธ์ที่คาดหวัง สมรรถนะของแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
กระบวนการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตร
การฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเป็นมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การ
สื่อสาร การท างานบนพื้นฐานของระบบ ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรม เป็นต้น 

ข. รวบรวมข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลปูอนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยเสี่ยง และโอกาสในการพัฒนา ของการฝึกอบรม  
ค. เสนอผลการวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยน าผลการ
วิเคราะห์เข้าสู่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อ
ด าเนินการในวาระพัฒนาในรายละเอียดย่อย (Minor change) ในปีต่อไป 

B 7.2.2 trainees.  B 7.2.2 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

มีกระบวนการประเมินหลักสูตร โดย 
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ท าการประเมินตามวงรอบ
เมื่อจบปีการศึกษา หรือเมื่อจบการฝึกอบรม และมีการน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
-แบบประเมินหลักสูตร จากแพทย์ประจ า
บ้านที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 7.2.3 employers.  B 7.2.3 นายจ้าง  มีกระบวนการประเมินหลักสูตร โดย 

-ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง ประเมินเมื่อแพทย์ประจ าบ้านส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีการน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช  
-แบบประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 7.2.1 actively 
involve trainers and 
trainees in planning 
programme 
evaluation and in 
using its results for 
programme 
development.  

Q 7.2.1 ควรจัดให้อาจารย์
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ประเมินการฝึกอบรมและน า
ผลการประเมินดังกล่าวมา
พัฒนาหลักสูตร 

- กลุ่มงานฯ มีการติดต่อระหว่างอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งภายในสภาบันและนอกสภาบัน 
ปลายปีการศึกษาจะมีการรับฟัง ข้อเสนอแนะ ปัญหาในการเรียน การปฏิบัติงาน จากแพทย์
ประจ าบ้านทุกคน เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพัฒนาการฝึกอบรม 

-รายงานการประชุมกลุ่มงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
 
 



7.3  PERFORMANCE OF QUALIFIED DOCTORS 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.3.1 routinely 
monitor performance of 
qualified doctors.  

B 7.3.1 ติดตาม
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเป็น
ประจ า  

กลุ่มงานฯ ติดตามความสามารถของผู้ส าเร็จการฝกึอบรมโดยการติดตามเรื่อง 
- อัตราการสอบผ่านวุฒิบัตร 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- อัตราการสอบผ่านของแพทย์ประจ าบ้าน  
- แบบประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา  

B 7.3.2 seek feedback 
on performance of 
qualified doctors from 
employers.  

B 7.3.2 แสวงหาข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
นายจ้าง  

กลุ่มงานฯ มีการเก็บข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต 

-แบบประเมินตนเองของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 
-แบบประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา  

B 7.3.3 establish 
and apply a 
mechanism for 
programme 
evaluation using 
collected data on 
performance of 
qualified doctors.  

B 7.3.3 จัดให้มีและใช้กลไก
ในการประเมินการฝึกอบรม 
โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

กลุ่มงานฯ ใช้ผลการประเมินหลักสูตรเมื่อจบการศึกษาของแพทย์ประจ าบ้านและผลการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเมื่อแพทย์ส าเร็จการศึกษามาใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

-แบบประเมินตนเองของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 
-แบบประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา  

Quality development 
standards: 

มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพ 

 
 

 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
The programme 
provider(s) should 
inform about the 
results of the 
evaluation of the 
performance of 
qualified doctors to 
those responsible for 

สถาบันฝึกอบรม  ควร แจ้ง
ผลการประเมินการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความสามารถใน
การปฏิบัติงานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมต่อ 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q 7.3.1 selection of 
trainees.  

Q 7.3.1 การคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  

คณะอนุกรรมการศึกษาและฝึกอบรม  มีการแจ้งผลการสอบวุฒิบัตรในที่ประชุมกลุ่มงานฯ 
ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้เป็นกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ผู้วางแผนหลักสูตร 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผลการสอบ 

- รายงานการประชุมแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก รพ.ภูมิพลอ
ดุลยเดช Q 7.3.2 programme 

planning.  
Q 7.3.2 การวางแผน
หลักสูตร  

 
7.4 INVOLVEMENT OF STAKEHOLDERS 
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.4.1 involve the 
principal 
stakeholders in its 
programme for 
monitoring and 

B 7.4.1 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักมีส่วนร่วมในการ
ก ากับดูแลและประเมินการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มงานฯ ด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้แก่ อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน มีส่วน
ร่วมในการก ากับดูแลและประเมินการฝึกอบรม ดังนี้ 
อาจารย ์
  1. ประเมินหลักสูตร 
  2. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในที่ประชุมแผนกฯ 

- รายงานการประชุมแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก รพ.ภูมิพลอ
ดุลยเดช 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ด าเนินการ และประเมินหลักสูตร ปี



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
evaluation.  แพทย์ประจ าบ้าน 

  1. ร่วมประชุมกับอาจารย์ทีมการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  2. ประเมินหลักสูตรเมื่อจบปีการศึกษา 
  3. ประเมินหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา 
ตัวอย่างข้อมูลป้อนกลับ (จากรายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตร) 

จากมติที่ประชุมที่ให้มีการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยเฉพาะความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระบบงานพัฒนาคุณภาพเช่นงาน Risk 
management, PCTต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงหัวข้อเรื่อง breaking bad news & 
counseling ซึ่งจะมีการสอดแทรกให้กับแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ก่อนจะจบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 นี้  โดยร.ต.เกษศิรินทร์ และ ร.ท.ยุวัฒน์  (อาจารย์แพทย์) ได้น าหัวข้อ
ต่างๆดังกล่าวรวมไว้ในหัวข้อที่อาจารย์แพทย์จะต้องหมุนเวียนบรรยายให้แพทย์ประจ าบ้าน
ในแต่ละเดือนตลอดปี ซึ่งจะแจ้งตารางการบรรยายและหัวข้อให้อาจารย์แพทย์ทราบใน
โอกาสต่อไป โดย นพ.อธิวัฒน์ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่3 เสริมข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
แพทย์ประจ าบ้านทั้ง3ชั้นปี ส่วนใหญ่อยากให้มีการสอดแทรกหัวข้อเรื่องกฎหมายทาง
การแพทย์ เพิ่มเติมในกิจกรรมวิชาการระหว่างปีด้วย เนื่องจากได้เรียนหัวข้อดังกล่าวแล้ว
ในช่วงการเรียน Basic science ในชั้นปีที่1 แต่ไม่ได้มีการทบทวนในช่วงปีที่2และ3  ซึ่ง
กรรมการฯท่านอื่นๆรับทราบและจะน าไปปรับให้เหมาะสมต่อไป 

การศึกษา 2562 
- รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช  
-แบบประเมินตนเองของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 
-แบบประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 
for other stakeholders 

มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควรให้  

  

Q 7.4.1 allow access 
to results of course 
and programme 
evaluation. 

Q 7.4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น เข้าถึงผลการประเมิน
หลักสูตรและการฝึกอบรม 
 

-N/A -N/A 



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Q 7.4.2 seek their 
feedback on the 
performance of doctors.  

Q 7.4.2 แสวงหาข้อมูล
ปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น เกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

-แผนกฯ ได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเป็น
ระยะ รวมถึงกระบวนการฝึกอบรมในมุมมองของสังคม 

ข่าวสารต่าง ๆ (facebook, สอบถามจาก
ผู้บังคับบัญชา) 

Q 7.4.3 seek their 
feedback on the 
programme.  

Q 7.4.3 แสวงหาข้อมูล
ปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม 

-แผนกฯ ได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ หรือการสอบถามทางตรง (direct feedback) เกี่ยวกับกระบวนการ
ฝึกอบรมในมุมมองของสังคม  

-ข่าวสารต่าง ๆ (facebook, สอบถามจาก
ผู้บังคับบัญชา) 

 
 
7.5  APPROVAL OF EDUCATIONAL PROGRAMMES 

การรับรองหลักสูตร/การฝึกอบรม 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
document that all 
programmes, including 
training settings, are 
approved by a 
competent authority 
based on 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
สถาบันฝึกอบรม  ต้อง ระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าการ
ฝึกอบรมโดยรวม ได้รับการ
รั บ ร อ ง โ ด ย ผู้ มี อ า น า จ 
(แพทยสภา) บนพื้นฐานของ 

  

B 7.5.1 well-defined B 7.5.1 เกณฑ์ที่ชัดเจน  กลุ่มงานฯ ด าเนินการฝึกอบรมภายใต้  



WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
criteria.  1. กฎและระเบียบของแพทยสภา 

2. กฎและระเบียบของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
โดยมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลจากแพทยสภา และเป็นผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติหรือเพิกถอนการฝึกอบรมหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ผลการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม 
โดยแพทยสภา B 7.5.2 programme 

evaluation.  
B 7.5.2 ผลการประเมินการ
ฝึกอบรม 

B 7.5.3 the capability of 
the authority to grant or 
withdraw recognition of 
training settings or 
theoretical courses.  

B 7.5.3 อ านาจหน้าที่ในการ
อนุมัติ  หรือ เพิกถอนการ
ฝึกอบรม ของผู้มีอ านาจ 
(แพทยสภา) 
 

Quality development 
standards: 
The programme 
provider(s) should 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรม  ควร  

  

Q 7.5.1 formulate and 
implement a system for 
quality control of 
training settings and 
other educational 
facilities including site 
visits or other relevant 
means.   

Q 7.5.1 ก าหนดและ
ด าเนินการควบคุมคุณภาพ
ของการฝึกอบรม สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม 
รวมทั้งการตรวจเยี่ยม หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรม  
มีการตรวจและประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ. และส านักงานแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยทุก 1 
ป ี 
 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช  
-ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
ฝึกอบรม โดยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านประจ าป ี

 



 

Area 8: GOVERNANCE AND ADMINISTRATION 
องค์ประกอบที่ 8: ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
8.1  GOVERNANCE 
 ธรรมาภิบาล 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must ensure that the programme is conducted in accordance with regulations concerning 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรนั้นได้ด าเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
B 8.1.1 admission of 
trainees (selection criteria 
and number).  

B 8.1.1 การรับสมัครผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและ
จ านวนที่รับ)  
 

- จ านวนที่รับสมัครแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละปีมีการทบทวนในที่ประชุมอาจารย์แพทย์
ก่อนประกาศ 
- ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านด าเนินการอย่างโปร่งใส โดยประกาศผ่านเวบไซต์
ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

-ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/ 
 

B 8.1.2 process.  B 8.1.2 กระบวนการเรียนการสอน  การฝึกอบรมด าเนินการสอดคล้องกับหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
1.ผลลัพธ์ที่หลักสูตรก าหนด 
2.กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ตารางเรียนต่างๆ ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช (เอกสาร
หมายเลข ๑) 
- .กิจกรรมตาราง conference 
- .กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .วิธีการ กลยุทธ ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- ตารางปฐมนิเทศ R1 BAH 2561 ของ รพ. 
- ตารางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 61 
- ตารางเรียน basic sceince ir 

B 8.1.3 assessment.  B 8.1.3 การวัดและประเมินผล  การวัดประเมินผลครอบคลุมการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางคลินิก เจตคติ
ทางการแพทย์ และทักษะการท าวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยวัด
ระหว่างเรียน และปลายการศึกษา 

-ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรพ .
ภูมิพลอดุลยเดช (เอกสารหมายเลข ๑) 
-porfolio 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/


 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
B 8.1.4  intended 
educational outcomes. 

  

B 8.1.4  ผลของการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค ์

หลักสูตรก าหนดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามกรอบของหลักสูตรวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และมีการประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เอกสารแสดงผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ ออกมาเป็น 
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้แพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

B 8.1.5 document 
completion of 
education by the issue 
of degrees, diplomas, 
certificates or other 
evidence of formal 
qualifications for use 
by both national and 
international 
authorities.  

B 8.1.5  ออกเอกสารทีส่ามารถใช้
เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการ
ฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น 
ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอย่าง
เป็นทางการอื่นๆ 

เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในทุกปี ตลอด 3 ปี แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับ
ประกาศนียบัตรแสดงการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ตัวอย่างประกาศนียบัตรของแพทย์ประจ าบ้าน
ในแต่ละชั้นปี 

B 8.1.6  be responsible for a 
programme for quality 
development.  

B 8.1.6  มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการ
สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ อฝส. ของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย 
 

โครงร่างองค์กร 
รับการประเมินจากคณะกรรมการวฉท. 
- Organizational Profile BHU 
- วาระประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน
สถาบัน WFME 

Quality development standards:The programme provider(s) should 



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม ควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
Q 8.1.1 transparency of the 
work of governance and its 
decisions.  

Q 8.1.1  มีความโปร่งใสในระบบธรร
มาภิบาลและกระบวนการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการโดยคณะอาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
-มีการประชุมอาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นประจ าในทุกเดือน เพ่ือพิจารณา 
เสนอแนะ และน าข้อสรุปเข้าแจ้ง หรือหารือเพ่ือขอความเห็นชอบในที่ประชุม 
 

 - วาระการประชุมของทุกเดือน 

Q 8.1.2 adequacy of the 
programme to the health 
needs of the population it 
serves.  

Q 8.1.2  หลักสูตรมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประชากร  

ยังคงเป็นสาขาขาดแคลนส าหรับประเทศไทย จึงมีการวางแผนการเพิ่มอาจารย์แพทย์
สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉินในทุกปี แต่ยังติดระเบียบของกองทัพอากาศซึ่งสามารถเพิ่มอัตรา
การบรรจุเป็นข้าราชการทหารได้ปีละ 1 คน จึงแก้ไขโดยการรับแพทย์สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินไม่เต็มเวลา และรับบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนเพื่อรอต าแหน่งบรรจุต่อไป 
 

ค าสั่งการบรรจุขา้ราชการทหารอากาศ 
ต าแหน่งแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

 



 

8.2  ACADEMIC LEADERSHIP 
 ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
B 8.2.1 take 
responsibility for the 
leadership/staff and 
organisation of 
postgraduate 
medical education.  

B 8.2.1  มีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้น าและบริหาร
จัดการการฝึกอบรม  

ผู้อ านวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายประธานการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่ป็นผู้น าและบริหารจัดการ
ฝึกอบรม โดยจัดตั้งทีมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ท าหน้าที่ออกแบบหลักสูตรตาม
ข้อบังคับของแพทยสภา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย และก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์การ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค์ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
รวมทั้งด าเนินการทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทันสมัย 
 

ประกาศแต่งตั้งคณะอาจารย์แพทย์สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินในการดูแลหลักสูตร 
(ภาคผนวก ๑ ภูมิพล ๒๕๖๑ รายชื่อ และ
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน) 

Quality development standards:The programme provider(s) should evaluate the leadership/staff at defined intervals with respect to 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า มีการประเมินความเป็นผู้น าและบริหารจัดการการฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุตาม 

Q 8.2.1the mission of 
the programme.  

Q 8.2.1 พันธกิจของ
หลักสูตร  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการแบ่งสัดส่วน
การปฏิบัติงานด้านการศึกษา (performance agreement education) ให้กับอาจารย์
แพทย์ และประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่างสม่ าเสมอ ปีละ 2 ครั้ง 

แบบประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของอาจารย์แพทย์ 
- competency  Q 8.2.2 the acquired 

outcomes of the 
programme.  

Q 8.2.2  ผลของหลักสูตร  

 



 

8.3  EDUCATIONAL BUDGET AND RESOURCE ALLOCATION 
 งบประมาณด้านการฝึกอบรมและการจัดสรรทรัพยากร 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง  
B 8.3.1 define 
responsibility and 
authority for 
managing the 
budgets of the 
programme.  

B 8 . 3 . 1  ก า หนดหน้ า ที่
รับผิดชอบและอ านาจในการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ของหลักสูตร  

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับงบประมาณ
จากกองแพทยศาสตร์ และเงินสนับสนุน ของโรงพยาบาล ในการบริหารจัดการตาม
หลักสูตร 

จัดตั้งโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน เพื่อขออนุมัติงบจากจากกองแพทยศาสตร์ 
และเงินสนับสนุน ของโรงพยาบาล 
- ตามเอกสารประกอบ 

B 8.3.2  allocate the 
resources necessary for 
the implementation of 
the programme and 
distribute the 
educational resources 
in relation to 
educational needs.  

B 8.3.2  จัดสรรทรัพยากร
ต่ า ง ๆ ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
ด า เนินการฝึกอบรมและ
ก ร ะ จ า ย ท รั พ ย า ก ร ใ ห้
สอดคล้องกับความจ าเป็น
ด้านการฝึกอบรม  

-  มีการจัดบริการหุ่นฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ในการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน
ฝึกปฏิบัติด้วย ตนเอง เปิดในเวลาราชการ และอยู่ในขั้นตอนการจัดท าห้องฝึกพัฒนาทักษะ 
ทางคลินิกต่อไป   
-แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
จัดให้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ ฝึกอบรมดังนี้      
1. ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (มีผู้ป่วยที่หลากหลาย)      
2. ห้องประชุมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใช้เพื่อ conference, ประชุมแพทย์ประจ าบ้าน, 
ฝึกซ้อมปฏิบัติกับหุ่น เพื่อท าหัตถการด้วยตนเอง และเพื่อเสริม การเรียนการสอน, ใช้
ส าหรับสอบปฏิบัติย่อย 
3. ส่งแพทย์ไปฝึกอบรมโรงเรียนแพทย์, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลจงัหวัด, สถาบัน
ฝึกอบรม 
4. มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
5. มีศูนย์กู้ชีพคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานร่วมกับรถกู้
ชีพ) 
 
 

-ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช (เอกสารหมายเลข 1) หน้า 26 



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Quality development standards:The programme provider(s) should manage the budget in a way that supports 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม  ควร บริหารค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน  
Q 8.3.1 the service 
obligations of trainers 
and trainees. 

Q 8.3.1 พันธะหน้าที่ด้าน
บริการของอาจารย์และผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  

อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาจะมีค่าตอบแทนของโรงพยาบาล ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ 

Q 8.3.2 innovations in 
the programme.  

Q 8.3.2 การสร้างนวัตกรรม
ของการฝึกอบรม  

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในการ
สนบัสนุนโครงการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย 
(ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช) 
ภาคผนวก ๑๒ ภูมิพล ๒๕๖๑  เอกสารในการขอ
ท าวิจัย 

 
8.4  ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 การบริหารจัดการ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards: The programme provider(s) must have an administrative and professional staff that is appropriate to 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อ 
B 8.4.1 support 
implementation of the 
educational programme 
and related activities.  

B 8.4.1 สนับสนุนการด าเนินการของ
การฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินการและประสานงานในการจัด
ฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

การจัดโครงสร้างแยกเป็นหน่วยและแผนก 
ของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

B 8.4.2 ensure good 
management and 
resource deployment.  

B 8.4.2 ท าให้ม่ันใจได้ว่ามีการ
บริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานด้านการเรียน
การสอนของแพทย์ประจ าบ้านเวชสาสตร์ฉุกเฉิน และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

-หน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่  
-ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
competency 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร  



 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Q 8.4.1  include an 
internal programme 
of quality assurance 
of the management, 
including regular 
review.  

Q 8.4.1   มีกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในด้ านการบริหาร 
รวมถึงมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ  

- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน advanced HA ซึ่งมีการท างานเป็น ทีมเป็นส่วนหนึ่ง ของ
เกณฑ์มาตรฐาน และในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติใน สถานที่
ปฏิบัติงานจริงเพื่อท างานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพอื่น ๆ เช่น พยาบาล ผู้ช่วย พยาบาล และ
นักศึกษาแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้ตัวแทนแพทย์ ประจ าบ้านเข้า ร่วมประชุม risk 
management การประชุม root cause analysis ของ หน่วยงาน  เป็นต้น 

ผลการเยี่ ยมส ารวจ และรายงานของ 
advanced HA 

Q 8.4.2 ensure that 
management submits 
itself to regular review 
to achieve quality 
improvement.  

Q 8.4.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการ
บริหารจัดการที่ส่ งผลให้ เกิดการ
ทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป้าหมาย
ในการเพิ่มคุณภาพ 

ผลการประเมินและข้อมูลป้อนกลับจากการเยี่ยมส ารวจภายในจะถูกน ามาทบทวนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ โดยเสนอแนวทางการพัฒนาในที่ประชุมอาจารย์แพทย ์

- สรุปประเด็นการเย่ียมส ารวจภายใน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8.5  REQUIREMENTS AND REGULATIONS 
 ข้อก าหนดและกฎระเบียบ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards:The programme provider(s) must 
มาตรฐานขั้นพื้นฐานสถาบันฝึกอบรม  ต้อง 
B 8.5.1 follow the 
definition by a 
national authority of 
the number and 
types of recognised 
medical specialities 
and other medical 
expert functions for 
which approved 
education 
programmes are 
developed.  

B 8.5.1 จัดให้มีจ านวนสาขา
ความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย์และ
หน่วยงานสนันสนุนด้านอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับข้อบังคับและ
ประกาศของแพทยสภาใน
การเปิดการฝึกอบรม 
 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีจ านวนสาขาทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

-ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ปี 2561 

Quality development standards:The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  ควร 

Q 8.5.1 define 
programmes for 
approved 
postgraduate medical 
education in 
collaboration with 
stakeholders.  

Q 8.5.1 มีข้อก าหนดให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การรับรองการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดให้มีการแสดง
ความเห็น และรับรองหลักสูตร ร่วมกับมีการประเมินจากคณะอาจารย์และแพทย์ประจ า
บ้านเป็นประจ าทุกปี 

 การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลัดสูตร 



 

 



  
WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน หลักฐานที่ต้องแสดง 
Standards มาตรฐาน 

The medical school must as a dynamic and socially accountable institution 
ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวัตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันต้อง 

B 9.0.1 initiate procedures for 
regularly reviewing and 
updating its structure and 
functions 

B 9.0.1 ริเริ่มกระบวนการส าหรับการ
ทบทวนและปรับโครงสร้างและหน้าที่ของ
องค์กร ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ด าเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรของทางวิทยาลัย โดย
อาศัยข้อมูลต่างๆมาประกอบการพัฒนา ดังนี้ 
 - เสียงสะท้อนจากผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - การประชุมร่วมกันกับแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี  
 - จัดโครงการสัมมนา ระหว่างอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจ าบ้านฯ 
 - ข้อเสนอแนะจากอาจารย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช มีหน้าที่ ทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยจัดให้มีการ
ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรม อย่างน้อยทุก 5 ปี 
 

ก. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร  
เป็นการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียดหลัก (Major change) เพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ รวมถึงการวัดและการประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ของหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้ผลการประเมิน
การฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นข้อมูลอ้างอิง 

ข. กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
โดยน าผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี เข้ามาน าเสนอในคณะอนุกรรมการที่

ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ได้แก่ 
(๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

- วาระการประชุมกองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก  
- ใบประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน 
- สรุป โครงการสัมมนาแพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ 

Area 9 : CONTINUOUS RENEWAL  
องค์ประกอบที ่9 :การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน หลักฐานที่ต้องแสดง 

Standards มาตรฐาน 

(๒) ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
(๓) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฝ่ายพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 
(๔) รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกฝ่ายการศึกษาหลัง

ปริญญา 
(๕) ผู้แทนจากกรมแพทย์ทหารอากาศ 
(๖) นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหรือผู้แทนสถาบันที่มี

แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมไปแล้วปฏิบัติงานอยู่ 
(๗) อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
(๘) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปัจจุบัน 
(๙) แพทย์ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว 

วาระในการประชุมเพ่ือทบทวนและพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม โดยมีการพิจารณา 
ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
- แผนการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวัดและประเมินผล 
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความ

ต้องการของระบบสุขภาพ 
- สถาบันร่วมฯ 
- ข้อควรปรับปรุง 

การแจ้งผลการทบทวน และพัฒนา 
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ข้อมูลรายงาน หลักฐานที่ต้องแสดง 

Standards มาตรฐาน 

เมื่อคณะกรรมการมีมติรับรองการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ให้
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการท า
หนังสือพร้อมหลักสูตรที่ผ่านการทบทวนและพัฒนา ไปยังคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยพิจารณาและ
ด าเนินการส่งหลักสูตรให้แพทยสภารับทราบต่อไป 
เมือ่หลักสูตรได้รับการรับทราบจากแพทยสภา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่
ด าเนินการประกาศหลักสูตรเป็นการสาธารณะในช่องทางต่างๆ เชน่ ทางเว็บไซด์ และท า
การแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
 

B 9.0.2 rectify documented 
deficiencies 

B 9.0.2ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและ
มีข้อมูลอ้างอิง 

จากผลการประเมินข้างต้น ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อบกพร่องมาโดยล าดับ 
ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ ถึงการฝึกอบรม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม 
- ผลที่ได้ทั้งหมด ปรับปรุงเป็น คือ คู่มือแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 2562 
 - จัดท าแผนการฝึกอบรม 
 - ทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรม 
 - สาธารณูปโภค ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

- ใบประเมินหลักสูตรของแพทย์
ประจ าบ้าน 
- คู่มือแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา
62  

B 9.0.3 allocate resources for 
continuous renewal 

B 9.0.3 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อ
การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีทรัพยากร
ส าหรับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ มีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

- งบประมาณ 
- คู่มือแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา
62 

Quality development standards: The programme provider(s) should 
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฝึกอบรม ควร 

Q 9.0.1 base the process of 
renewal on prospective 

Q 9.0.1 มีกระบวนการทบทวนและ
พัฒนาบนรากฐานของ 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเน้นผลลัพธ์
เป็นหลัก และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์

- Portfolio 
- ใบประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ า
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ข้อมูลรายงาน หลักฐานที่ต้องแสดง 

Standards มาตรฐาน 

studies and analyses and on 
results of local evaluation and 
the medical education 
literature 

 -  การศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า 
 -  ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบัน 
และ 
-  หลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์
ศึกษา 

ศึกษาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น portfolio และการจัดฝึกอบรมโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นต้น 

บ้าน 
- สรุป โครงการสัมมนาแพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ 

Q 9.0.2 ensure that the 
process of renewal and 
restructuring leads to the 
revision of its policies and 
practices in accordance with 
past experience, present 
activities and future 
perspectives 

Q 9.0.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ
ทบทวนและพัฒนา และการปรับ
โครงสร้างจะท าให้เกิดการปรับนโยบาย
และการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานในอดีต กิจกรรมปัจจุบัน
และมุมมองอนาคต 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการทบทวน 
พัฒนา และปรับโครงสร้างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา
หลายปี ท าให้รูปแบบการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย มุ่งเน้นสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนที่ส าคัญทั้ง ๖ สมรรถนะ  ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วย ความรู้และทักษะ
เวชกรรม ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  การเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง ความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ ร่วมถึงยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต 

-หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน ปี 2561 สมรรถนะหลัก ทั้ง ๖ 
สมรรถนะ หน้า 4-5 
-ภาคผนวก 10 

 

Q 9.0.3 Adaptation of mission 
statement and outcomes to 
the scientific, socioeconomic 
and cultural development of 
the society.(cf.1.1) 

Q 9.0.3 การปรับพันธกิจและผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของสถาบัน ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านวิชาการ 
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม(cf.1.1) 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ท าให้การ
ฝึกอบรมมิได้เน้นเฉพาะความรู้และทักษะหัตถการแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้แพทย์
ประจ าบ้านมีทักษะอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น  
- ทักษะการพัฒนาคุณภาพ  
- การบริหารความเสี่ยงทางคลินิก  
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

พันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
พึง ประสงค์ ของการฝึกอบรม 

Q 9.0.4 Modification of the 
intended outcomes of the  
intended outcome at 
completion of postgraduate 

Q 9.0.4 การปรับผลทางการศึกษาที่พึง
ประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดล้อม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการพิจารณา
ต้นสังกัดของแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อปรับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการ
ฝึกอบรมให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่บัณฑิตจะต้องไปปฏิบัติงานในอนาคต  

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
- ระบบ portfolio  
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education in the chosen field 
of medicine in accordance 
with documented needs of 
the community that will entry 
(cf.1.3) 

ที่แพทย์จะเข้าท างาน (cf.1.3) 
 

Q 9.0.5 Adaptation of the 
learning approaches and 
education methods to ensure 
that these are appropriate and 
relevant (cf.2.1) 

Q 9.0.5 การปรับกระบวนการเรียนรู้ และ
วิธีการฝึกอบรม ทีท่ าให้เชื่อมั่นได้ว่ามี
ความเหมาะสมและตรงประเด็น(cf.2.1) 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการ
ด าเนินการปรับกระบวนการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านโดยเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นที่ปรึกษา และ
ประเมินผลผ่านระบบการใช้ portfolio 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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Q 9.0.6 Adjustment of the 
structure, content and 
duration of postgraduate 
medical education 
programmes in keeping with 
developments in the basic 
biomedical, clinical, behavioral 
and social sciences, changes in 
the demographic profile and 
health/disease pattern of the 
population, and 
socioeconomic and cultural 
conditions. The adjustment 
would ensure that new 
relevant knowledge, concepts 
and methods are included and 
outdated ones 
discarded(cf.2.4) 

Q 9.0.6 การปรับโครงสร้างเนื้อหาและ
ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่อใหส้อดคล้องกับ  
- ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกิด
โรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม 

การปรับควรท าให้เชื่อมั่นว่า ได้ครอบคลุม
ความรู้ แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและ
ตรงประเด็น และยกเลิกสิ่งที่ล้าสมัย
(cf.2.4) 

ในปัจจุบันแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีการ
ปรับโครงสร้าง เนื้อหา และระยะเวลาของหลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้เป็นไปในลักษณะของ outcome based ให้ชัดเจนขึ้น มี
การก าหนดแนวทางการประเมินที่ชัดเจน ก าหนด EPA และ milestone ทางหน่วยงาน
ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความรู้ แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัย ตรง
ประเด็น เช่น  
- การจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลรักษาที่ทันสมัย เช่น 
journal club, CPG conference, morbidity and mortality conference, grand 
round เป็นต้น 
- การจัดภาระงานแพทย์ประจ าบ้านอย่างเหมาะสม 
- การให้สิทธิ สวัสดิการพื้นฐานในการฝึกอบรม 

EPA, milestone  
-หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทย์ทหารอากาศ  
- ตารางกิจกรรมวิชาการ 
- คู่มือเตรียมความพร้อมแพทย์
ประจ าบ้าน ปี 2561 
- Internet และ wifi ของ
โรงพยาบาล 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

Q 9.0.7 Development of 
assessment principles, and the 
methods and the number of 
examinations according to 
changes in intended 
educational outcomes and 
instructional methods (cf.3.1 

Q 9.0.7 การพัฒนาหลักการประเมินผล 
วิธีและจ านวนครั้งของการสอบ สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์และ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่
เปลี่ยนแปลงไป(cf.3.1 and 3.2) 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ใช้ระบบ 
portfolio ในการประเมินผล สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึง ประสงค์และ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นความรู้ทักษะทางคลินิก  การท า
วิจัย และการท างานร่วมกับผู้อื่น และในอนาคต ทางหน่วยงานยังมีแผนส่งเสริมให้ 
แพทย์ประจ าบ้านมีทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย 

- portfolio 
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and 3.2) 

Q 9.0.8 Adaptation of student 
recruitment policy, selection 
methods and student intake 
to changing expectations and 
circumstances, human 
resource needs, changes in the 
premedical education system 
and the requirements of the 
educational programme(cf.4.1 
and 4.2) 

Q 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วิธีการ
คัดเลือก และจ านวนนิสิตนักศึกษา ให้
สอดคล้องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความ
ต้องการที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา และข้อก าหนดของ
หลักสูตร(cf.4.1 and 4.2) 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการตาม
นโยบายการรับแพทย์ประจ าบ้านที่มตี้นสังกัดก่อน และรับแพทย์ที่เป็นทุนอิสระ ได้ 1 
ต าแหน่ง โดยเน้นการรับอาจารย์แพทย์จากสถาบันต่างๆ แพทย์ต้นสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข และแพทย์ต้นสังกัดจากโรงพยาบาลร่วมสอน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของสถาบันฝึกอบรมที่เกิดใหม่ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่มี
บทบาทในการ ดูแลนักศึกษาแพทย์ 

- เกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้าน 
วิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

Q 9.0.9 Adaptation of trainer, 
supervisor and teacher 
recruitment and development 
policy according to changing 
needs in postgraduate medical 
education. 
(cf.5.1 and 5.2) 
 

Q 9.0.9 การปรับนโยบายการรับ และการ
พัฒนาคณาจารย ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป(cf.5.1 and 
5.2) 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินนโยบาย
การรับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวคือ เน้นรับแพทย์ประจ าบ้านที่มีต้นสังกัด เน้นรับ 
อาจารย์ตามพันธกิจส าคัญ ได้แก่ การศึกษา การบริการ และการวิจัย 
 

- พันธกิจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
- เกณฑ์รับแพทย์ประจ าบ้าน  
- เกณฑ์รับอาจารย์แพทย์ใหม่ 

Q 9.0.10 Updating of training 
settings and other educational 
resources according to 
changing needs in 
postgraduate medical 

Q 9.0.10 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปของการ
ฝึกอบรม เช่น จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์

ทางหน่วยงานได้จัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้  
1) learner center approach เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริการผู้ป่วย รวมทั้งการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสวัสดิการที่เพียงพอต่อ
การ ฝึกอบรม  
2) Assessment center approach เพื่อประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้านผ่านการใช้ 

- สิ่งสนับสนุนการศึกษาและ
สวัสดิการ แพทย์ประจ าบ้าน (การ
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดห้องพัก
แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  
- Portfolio   
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education, i.e. the number of 
trainees, number and profile 
of trainers, the education 
programme and accepted 
contemporary education 
principles. (cf.6.1 and 6.3) 

ผู้ให้การฝึกอบรม และหลักวิชาการทาง
การแพทย์และการศึกษาในปัจจุบัน เป็น
ต้น(cf.6.1 and 6.3) 

portfolio รวมทั้งการประเมินผลในสภาพการท างานจริง โดยใช้เครื่องมือการวัดที่เป็น 
Rubrics ในการประเมิน EPA สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ กอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอกได้มอบหมายให้ทีมการศึกษารับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรแพทย์ ประจ าบ้าน โดยด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทุกปี และได้รับความเห็นชอบ
จากคณาจารย์ผา่นการประชุมของหน่วยงาน 

- การประเมินผลแบบ EPA  

Q 9.0.11 Refinement of the 
process of programme 
monitoring and 
evaluation(cf.7.1 and 7.4) 

Q 9.0.11 การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการก ากับดูแล และการประเมิน
หลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน(cf.7.1 
and 7.4) 

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกได้มีการมอบหมายให้ทีมการศึกษารับผิดชอบในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน โดยด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทุกปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณาจารย์ผ่านกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกฯ 

- แสดงกระบวนการพัฒนาการจัด
หลักสูตร แพทย์ประจ าบ้าน 
- .แผนการปฏิบัติงานแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการสอนทฤษฏีแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .วิธีการให้การฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- .แผนการประเมินผลการเรียนรู้
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
-.วิธีการ กลยุทธ์ ให้การฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

Q 9.0.12 Development of the 
organizational structure and of 
governance and management 
to cope with changing 
circumstances and needs and, 

Q 9.0.12 การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร 
การปกครองและการบริหารจัดการ เพื่อ
รับมือกับสภาพแวดล้อม และความ
ต้องการที่จ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ปรับให้เกิดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วน

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกได้จัดตั้งหน่วยการศึกษาขึ้นเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีการประสานงานกับฝ่ายการศึกษาของโรงพยาบาลเพื่อรับ
นโยบายและประสานงาน เพื่อสื่อสารความต้องการให้ตรงกัน 

- โครงสร้างองคก์ร (OP)  
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over time, accommodating the 
interests of the different 
groups of stakeholders(cf.8.1 
and 8.5) 

เสียกลุ่มต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา(cf.8.1 
and 8.5) 
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