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ค าน า 
 
            เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเวชกรรมอย่าง
กว้างขวาง มีการบูรณาการองค์ความรู้เวชวิทยาการสาขาต่างๆ ประกอบกับวิทยาการบริหารจัดการ รวมถึง
ความสามารถในการท าหัตถการต่างๆในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในกรณีสาธารณภัยต่างๆ 
            นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้ว แพทย์ฉุกเฉินควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่ส าคัญ ได้แก่  
ความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน
แบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การบริหารจัดการ 
ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพต่างๆตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ
และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร อีกทั้ง มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหา
และการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ นอกจากบทบาทในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว แพทย์ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบบริการสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง คือเป็น
ปากทางที่บุคคลเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขอื่นๆได้เหมาะสม ดังนั้นการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และการธ ารงรักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบการสาธารณสุขภาครัฐอย่างมีความสุขจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง  
             กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นโรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน และผ่านการประเมินศักยภาพ ความรู ้ความสามารถเพื่อสอบวุฒิบัตรได ้ 
ในการนี้ จึงได้ก าหนดและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน น้ี เพื่อให้การผลิตแพทยฉ์ุกเฉินที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อความต้องการของทั้งประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพที่อาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
                                              นาวาอากาศเอก                                                                                                                                            
                                                            (ไพโรจน์  จอมไธสง) 
                                                    ประธานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
                                                        กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 
                                                                               มกราคม ๒๕๖๒ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ฉบบั พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
๑.ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย)     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ  
                    วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training Curriculum  in Emergency Medicine 
  

 ๒.ชื่อวุฒิบัตร  
   ชื่อเต็ม    
      (ภาษาไทย)    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      
    (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Emergency Medicine   
    ชื่อย่อ  
   (ภาษาไทย)      วว.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
   (ภาษาอังกฤษ)   Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 
                          หรือ Dip., Thai Board of Emergency Medicine 
 
   ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ๓.๑ ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแล 

      วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
         ๓.๒ กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  
  
   ๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
           เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน  เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่อาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เวช
วิทยาการสาขาต่างๆและวิทยาการบริหารจัดการ ประกอบกับทักษะในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ได้แก่ การ
ประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การล าเลียงผู้ปุวย การตรวจ การแปลผล 
การวินิจฉัย การกู้ชีพ การรักษาเสถียรภาพ และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและ
ในสถานพยาบาล ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีเหตุภัยพิบัติ รวมถึงการปูองกันการเจ็บปุวยที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉินที่
ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปุวยในบริบทของความจ ากัดด้านทรัพยากรและข้อมูล อันเป็น
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ ์
           นอกจากนี้ แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความเป็นมืออาชีพในการท างาน มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถและเจตคติในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือท างานเป็นทีม การบริหาร
จัดการ ค านึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการ
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คุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อตนเอง ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน และต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มองผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง มีจริยธรรม ทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อ
ผู้ปุวย ต่อผู้ร่วมงานและต่อองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาและการส่งเสริม
สุขภาพ โดยยึดถือผู้ปุวยเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ
เพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ปุวยและญาติ 
           ในภาวะปกติ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services : EMS) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบบริบาลทางสาธารณสุขที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะฉุกเฉินให้ได้รับ
การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบบริบาลสาธารณสุขก่อนมาถึงโรงพยาบาล ในภาวะที่
เหตุภัยพิบัติซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาระบบการวางแผน และตอบโต้ภาวะเหตุภัยพิบัติทาง
การแพทย์ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นแพทย์
ฉุกเฉินทั้งสิ้น 
           ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔ แห่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลไทย เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการสุขภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
(บยศ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้สร้างแรงจูงใจแก่แพทย์
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพื่อรองรับการด าเนินโครงการการดูแลผู้ปุวยวิกฤตและฉุกเฉิน) โดยการออกระเบียบเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฉบับใหม่ และสนับสนุนความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพ 
          ด้วยเหตุนี้ แพทย์ฉุกเฉินจึงอยู่ในต าแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีบทบาทในการวางแผน การพัฒนาการ
ด าเนินการ และการประเมินผลของระบบบริการสาธารณสุขที่ทรงสมรรถภาพและมีประสิทธิผล ช่วยสร้างเสริม
งานเวชกรรมฉุกเฉินให้เข้มแข็งซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบบริการสาธารณสุขโดยไม่จ าเป็นลงได้มาก 
          ทั้งนี้ความต้องการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลและระบบการดูแล
ผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึงในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง๐ ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบาย
ของกระทรวงฯ ต้องการให้มีแพทย์ฉุกเฉิน ๒.๔ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากร
ประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ในปัจจุบันมี
แพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๗๐๐  คน  ทั่วประเทศ รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ ๑๗๐ คน ดังนั้นการ
เพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการธ ารงรักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบฯต่อไป 
            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหาร
อากาศ โดยพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก หลวงวีรเวชพิสัย 
ได้ริเริ่มด าเนินการขอพระราชทานพระปรมาภิไธยเป็นช่ือโรงพยาบาลทหารอากาศแห่งนี้ว่า  
"โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช" มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒ โดยมี นาวาอากาศ
เอก ทิพย์ นาถสุภา เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คนแรก 
           โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีการปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล จนเป็นที่ยอมรับของแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพ่ือให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์อินเทิร์น (Intern) 
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเริ่มเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ประจ าบ้าน 
(Resident) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๑๗ โดยสาขาที่เปิดฝึกอบรมเป็นสาขาแรกของโรงพยาบาล และเป็น
สถาบันแรกของประเทศ คือ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ๑๐ สาขา และ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ๘ สาขา 
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           กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเป็นแผนกตรวจโรค
ผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เริ่มก่อตั้งเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒  พร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้ขยายอัตราขึ้นเป็น กองตรวจโรคผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ให้บริการวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็น
สถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นพิเศษให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และให้โอกาสนักเรียนในชนบทเป็นอันดับแรก   
กองตรวจโรคผู้ปุวยนอกได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่
เริ่มโครงการปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลักสูตร
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ 
และหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปี
การศึกษา๒๕๔๗ เป็นปีแรกที่รับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรมได้ชั้นปีละ ๖ คน จนมาถึงในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี
จ านวนอาจารย์แพทย์เพิ่มขึ้น จึงสามารถรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จ านวน ๑๐ คน ร่วมกับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๑ คน รวมเป็น ๑๑ คน  

          ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นหน่วยงาน 
ที่มีผู้รับการบรบิาลเป็นจ านวนมาก (ประมาณ ๕๓,๐๐๐ ราย/ปี) ลักษณะผู้ปุวยมีความหลากหลายทั้งผู้ปุวยเด็ก
และผู้ใหญ่ ผู้ปุวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บทั้งผู้ปุวยฉุกเฉินในพื้นทีร่ับผิดชอบและผู้ปุวยวิกฤต
ฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น จึงเป็นแหล่งฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการเรียนรู้เหมาะสมตามเกณฑ์การเปิด
หลักสูตร 

          ในการนี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.จึง 
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนี ้

 
วิสัยทัศน ์ 
เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าภายในป ี๒๕๖๕ 

    พันธกิจ   
              ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คณุธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ ที่พร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     เพื่อให้บรบิาลทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทย ์
ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ    เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ของประเทศ สามารถให้บริการทางวิชาการ การศึกษาและฝึกอบรม รวมถึงสร้างงานวิจัย    และนวัตกรรมด้าน 
เวชกรรมฉุกเฉินที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านเวชกรรมฉุกเฉินของประชาชนและสังคมไทย  
ทั้งยังสามารถดูแลให้การรักษาผู้ปุวยฉุกเฉนิทั้งในและนอกโรงพยาบาล         รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยนอก 
โรงพยาบาลโดยล าเลียงทางบก   ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ      เพิ่มการผลิตแพทย์ฉุกเฉิน 
เข้าสู่ระบบริบาลสุขภาพของรัฐ   ทีม่ีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริบาลสุขภาพ  ระบบบริหารจัดการ 
ภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข 
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๕. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ เปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับ (Milestone) ตามแนวทางของ 
Accreditation council for graduated medical education (ACGME) และพันธกิจของการฝึกอบรมกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยแพทย์ฉุกเฉินที่จบการฝึกอบรม
ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ า ตามสมรรถนะหลัก ตามที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ รวมถึงรายละเอียดทั้ง ๖ สมรรถนะ ดังต่อไปนี ้(ภาคผนวก ๖) 
 
(๑) การดูแลรักษาผู้ปุวย (patient care) PC 

    ก. สามารถให้การตรวจรักษาเพ่ือให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปุวยมีเสถียรภาพ (stabilization) 
        รวมถึงทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพในทุกกลุ่มอายุในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน PC1 
    ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในบริบทที่มีความจ ากัด 
       ต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผน 
       รักษาที่เหมาะสม  PC2 
    ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยและการรักษาตามข้อมูลที่ 
       ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจ าหน่ายผู้ปุวยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม PC3  
    ง. สามารถท างานในลักษณะของพหุภารกิจได้ PC4 
    จ. ทักษะการท าหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจ 
       คลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปูา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ใน 
       ผู้ปุวยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ปุวยที่ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง มีระบบ 
       ไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และตระหนักถึง 
       ผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น PC5 

(๒) ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skills) MK 

     ก. มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่นหลักการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ 
อาการแสดงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคยาที่ใช้รักษา เป็นต้น MK1  
     ข. ความเช่ียวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การ ล าเลียง พิษวิทยา 
ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  MK2 

(๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) ICS 

        มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ปุวยและญาติ) ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพรวมถึง
ทักษะในการน าเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น  เป็นผู้น าทีมในการให้การดูแลรักษา
โดยมีผู้ปุวยเป็นจุดศูนย์กลาง และสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 



๕ 

 
 

 
(๔)   การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง(practice-based learning and improvement) PBLI 

  สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ระบบงาน 
ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน การท า
วิจัยทางการแพทย์ การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ
หรือเป็นทีมได้ 

(๕)   ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) PF 
          มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย 
สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง รวมทั้ง มีความใฝุรู้ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Continue 
medical education) และมีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continue professional development)  

(๖)   การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice) SBP 
  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานเพือ่ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปุวย มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท 

ของการแพทย์ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ 
เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา ความปลอดภัยของผู้ปุวย (Patient safety) และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการต่างๆ 
 

๖.  แผนการฝึกอบรม 
     กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks) 
     กรอบโครงสร้างของการฝึกอบรม 
            การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปตามเกณฑ์
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านที่แพทยสภา และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยก าหนด 
            ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้พื้นฐานด้านเวช
กรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดีต่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับก่อนปริญญา รวมถึง
ผ่านการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างน้อย ๑ ปี 
           แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านเกณฑ์สมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ในระดับที่ ๓ ก่อนการจบการฝึกอบรม เพื่อเข้ารับ
การสอนประเมินตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ และการวิจัย เพ่ือให้เป็นแพทย์ฉุกเฉินที่มีสมรรถนะในระดับที่๔ ต่อไป ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 



๖ 

 
 

 
แผนภูมิแสดงกรอบโครงสร้างของการฝึกอบรม 
 

 
กรอบโครงสร้างหลักสูตร  
       กรอบโครงสร้างหลักสูตร ใช้หลักการชองเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ ซึ่ง
ผ่านการจัดท าโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
        โดยก าหนดคุณลักษณะที่เชื่อถือได้ (Entrustable professional activity) ของแพทย์ฉุกเฉินจ านวน ๔ 
เรื่อง และจ าแนกเป็นเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับ (Milestones)ตามสมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ตามผนวก ๓ 
ดังแผนภูมิ 

 
                                       แผนภูมิแสดงกรอบโครงสร้างหลักสูตร 
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๖.๑ วิธีให้การฝึกอบรม 
๖.๑.๑ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

          กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ได้ออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานการเรียนรู้
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง (experiential learning) เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (Practical-
based training) มีแพทย์ประจาบ้านเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรูข้องผู้รับการ
ฝึกอบรม (Trainee-centered) และปฏิบัติงานภายใต้หลักความเท่าเทียม (Principle of equality) ภายใต้คา
แนะนาและการก ากับดูแล (Supervision) ของอาจารย์ตามแผนการฝึกอบรม และให้ข้อมูลปอูนกลบั (Feedback) 
อย่างสม่ าเสมอ  
           วิธีให้การฝึกอบรม มี ๔ วิธี โดยครอบคลุมสอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (ภาคผนวก 
๘) มีรายละเอียดวิธีการให้การฝึกอบรม ดังนี้  
          ก. การปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย  
             แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องผ่านการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย(ทั้งในโรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช หรือโรงพยาบาลอื่น) ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบา้นเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
แน่ใจว่า แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม ได้ฝึกประสบการณ์การให้การบริบาลผู้ปุวยอย่างเพียงพอ อาทิเช่น 
ทั้งการสั่งการและอ านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ปุวยนอกโรงพยาบาล การคัดแยกผู้ปุวย การรวบรวม
ข้อมูลบนพื้นฐานความจ ากัดด้านข้อมูล การให้การวินิจฉัย การสั่งการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม การสั่งการรักษา
เบื้องต้นหรือจ าเพาะ การทาหัตถการฉุกเฉิน การสังเกตอาการ การติดตามอาการ การจาหน่ายผู้ปุวยออกจาก
แผนกฉุกเฉิน การด าเนินการทางนิติเวชศาสตร์ และอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาวิชาชีพหลักในการเปน็แพทย์ฉุกเฉิน 
โดยให้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปุ้วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์แพทย์ตามตาราง
ปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี ้ให้นับเวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกนิ ๔๘ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ไม่ควรมีการทางานในแต่ละวันติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง และในแต่ละวันต้องมีเวลาพักอย่างน้อย
เท่ากับเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้ง จะจัดให้มีวนัพักอย่างน้อยเฉลี่ย ๑ วันต่อสัปดาห์  
             แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย ต้องให้การบริบาลและรับผิดชอบผู้ปุวย
ด้วยตัวเองในฐานะแพทย์ผู้ดูแลรักษา การให้การบริบาลผู้ปุวยและการท าหัตถการที่มีความซับซ้อนจะได้รับ
ค าแนะน าและการก ากับดูแลจากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย ตามระดับของแพทย์
ประจ าบ้านที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๖ หากมีหัตถการที่พบได้ยาก หรือไม่สามารถปฏิบัติกับผู้ปุวยได้โดยตรง ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย มีหน้าที่อ านวยการให้เกิดการฝึกอบรมโดยใช้หุ่นจ าลอง และสถานการณจ์ าลองเพ่ือให้
แพทย์ประจ าบ้านผ่านประสบการณ์การท าหัตถการที่จ าเป็นครบถ้วน  

นอกจากนี ้หากแพทย์ประจ าบ้านมีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบ 
 การจัดการเวลาการให้บริบาลทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีหน้าที่
อ านวยการ ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจาบ้านตามความเหมาะสม 
           ข. กิจกรรมวิชาการ  
           กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่รวมการ
รายงานระหว่างการเปลี่ยนเวร) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมวิชาการ เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง 
และร่วมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปน้ี 



๘ 

 
 

 
            กิจกรรมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรม : แพทย์ประจ าบ้าน ควรเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวิชาการ 
ระดับชาติ ระหว่างประเทศ หรือระหว่างสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยตามปกติ และต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมแพทย์ประจ า
บ้าน และประธานคณะกรรมการฝึกอบรมกอ่นเสมอ ทั้งนี ้หากแพทย์ประจ าบ้านสมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบต่อการสมัครดังกล่าว โดยอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม, ไม่เบิกจ่ายค่า
สมัครประชุม หรืออาจตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมวชิาการนอกสถาบันฝึกอบรมส าหรับแพทยป์ระจาบ้านในปี
น้ัน ๆ หรือปีต่อไปก็ได้ 
           กิจกรรมอื่นๆที่แพทย์ประจ าบ้านด าเนินการ : แพทย์ประจ าบ้านอาจด าเนินกิจกรรมอื่นๆเพิม่เติมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั่วไป เช่น จัดกิจกรรมกลุม่ในการเสริมความรู้ โดยกลุ่มงานมีหน้าที่ให้ความสนับสนุน
ในด้านต่างๆตามความเหมาะสม  
          ค. การท าวิจัย  
              แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องการวิจัยโดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือโดย
อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน ในเรื่องพื้นฐานและวธีิการศึกษาวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและคลินิกการวิจัยด้านระบาด
วิทยาคลินิก  
            
 



๙ 

 
 

              แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้
นิพนธ์ หลักอย่างน้อย ๑ ฉบบั ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การ
ศึกษาวิจัย เชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้
งานวิจัย ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก ่ 
๑. การทบทวนวรรณกรรม  
๒. จุดประสงค์ของการวิจัย  
๓. วิธีการวิจัย  
๔. ผลการวจิัย  
๕. การวิจารณ์ผลการวิจัย  
๖. บทคดัยอ่ รวมทัง้น าเสนอผลงานดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ อฝส. พิจารณา 

ขอบเขตความรับผิดชอบ  
        กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความ
พร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย และจัดท ารายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์เพื่อน าส่ง วฉท.  
คุณลักษณะของงานวิจัย  
      ๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม ่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา
ดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบันก็ได้  
      ๒. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน จะได้รับการสนับสนุนให้ผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)  
      ๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการวิจัยฯของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
      ๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าถามวิจัย  
      ๕. สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ในบทคัดย่อต้องมีทั้ง
สองภาษา 
กรอบการด าเนินงานวิจัย ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดังน้ี  
เดือนที่                                    ประเภทกิจกรรม  
   ๖                          จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
   ๙                          จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
  ๑๒                         สอบโครงร่างงานวิจัย  
  ๑๓                         ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย  
                               ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)  
  ๓๐                         ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 
 
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
       กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรอง
คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) ให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”หากแพทย์ประจ าบ้านมีความประสงค์
ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



๑๐ 

 
 

ก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มโีอกาสได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผู้
เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรบั 

การรับรอง วฒุิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคณุวุฒิ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ของวฉท. 
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือ

เป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้
การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทยป์ระจ าบ้านมีความประสงค์
ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาส
ได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยท่ี
เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานน้ันต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไมจ่ัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรบัรองคุณวุฒิให้ “เทียบเทา่
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วนัเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
ไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว 
แต่มีทรัพยากรจ ากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้ 
การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธ์ิได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้ว หากมีความประสงค์จะให้
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มี
คุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้วฉท. 
ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี ้
๑.ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
๒.ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขยีนบทคัดย่อ 
          การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar 
หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 
๑๐ ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.๒๐๐๖)  

ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” วิทยาลัยฯ แนะน าว่า ห้ามใช้ค าว่า 
Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรอืวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบัน 
การศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ใหท้่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ โดย
เสนอให้สถาบนัการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทยีบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก ว.ว.  



๑๑ 

 
 

- มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปรญิญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสอือนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีค าว่า  
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
ง. การศึกษาด้วยตนเอง (Self directed learning : SDL)  
          แพทยป์ระจ าบ้านมีหน้าที่ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง (Self directed learning) ตามเน้ือหาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากตารามาตรฐานที ่ วฉท. ก าหนดให ้ ทั้งนี ้ แพทย์ประจ าบ้าน ควรมกีารประเมินตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ โดยอาจใช้ข้อมูลการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมมาประกอบการประเมินตนเอง หรือจากคา
แนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า แพทยป์ระจาบ้านจะได้รับการฝึกอบรมที่ครบตามผลสมัฤทธิ์การ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค ์ 
            วิธีการให้การฝึกอบรมทั้ง ๔ วิธี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ได้มีกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถครบตามเนื้อหาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมทั้ง ๕ หมวด (ภาคผนวก ๔ และ ๕) โดยในแต่ละเนื้อหาโปรแกรมการฝึกอบรม จะใช้กระบวนการให้การ
ฝึกอบรมดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
 

๖.๑.๒ ตารางการฝึกอบรม 
         แพทย์ประจ าบ้าน ต้องฝึกเวชปฏิบัติทางคลินิกอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน (เดือน) 
  ชั้นปีที่๑ ชั้นปีที่๒ ชั้นปีที่๓ 
๑ การฝึกอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ๕ ๗ ๙ 
๒ การฝึกอบรมเวชบ าบัดวิกฤต 

MICU, CCU, PICU, SICU 
๔ ๐ ๐ 

๓ การฝึกอบรมด้านอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๐ ๑ ๑ 
๔ การฝึกอบรมในรายวิชาบังคับเลือก  

-นิติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency 
medicine) และวิสัญญีวทิยาฉุกเฉิน(anesthesiological 
emergency medicine)  
- กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)  
-ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ (diagnostic body imaging 
emergency medicine)  
-จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)  
- จักษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) 
และโสต นาสิก และลาริงซ์วิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological 
emergency medicine)  
- เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency 
pharmacology and toxicology)  

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 

 

๕ การฝึกอบรมในการรายวิชาเลือกเสรี (ภาคผนวก ๗ ) ๐ ๑ ๒ 
๖ การฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชีพขั้นสูง  

-Advanced cardiac life support  
-Pediatric advanced life support  
-Advanced trauma life support  
-TCEP Resuscitative procedure course  
-Emergencies in toxicology (EmTox)  

   

  ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
       ทั้งนี ้ การฝึกเวชปฏิบัติดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการฝึกอบรม 
และบริหารจัดการหลักสูตร และการฝกึอบรมหมุนเวียนในแต่ละแผนกต้องมีการปฏิบัติงานในแผนกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงาน 
        
 
 



๑๓ 

 
 

        กิจกรรมแพทย์ประจ าบ้าน  
             กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบ้าน
ชั้นปีที่ ๑ ก่อนการเปิดการฝึกอบรมทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝกึอบรม/
หลักสูตร สิทธแิละหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงอธิบายคู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่พันธสัญญา
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แนวปฏิบัติของสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงสิทธิของผู้ปุวย  
           จัดประชุมแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจาอย่างน้อยทุก ๓ เดือน  
           จัดประชมุสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง หรอืรับฟังความเห็นจากแพทยป์ระจ าบ้านผู้รับการฝึกอบรม  
           จัดกิจกรรมสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และทีมพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
กลุ่มงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 ๖.๒ เนื้อหาการฝึกอบรม (หลักสูตร) 
       วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดเน้ือหาของการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที ่๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
       โดยแบ่งขอบเขตเน้ือหาของการฝึกอบรมโดยสังเขป ดังนี ้ 
ก. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย  
      เมื่อส าเรจ็การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญในการให้การบริบาล
ผู้ปุวยฉุกเฉินตามระดับความรู้ที่ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตร เริ่มตั้งแต ่ ความสามารถในการให้การวินิจฉัยแยกโรค
ตามอาการวิทยาและอาการแสดง ความรู้ด้านพยาธิสรีระวิทยาของโรคและภาวะต่างๆตามระบบการทางานของ
ร่างกาย ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกทัง้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจเพ่ิมเติมทาง
ห้องปฏิบัติการ การแปลผล การให้การกู้ชีพและการให้การดูแลรักษาจาเพาะที่สามารถท าได้ในบริบทของการเป็น
แพทย์ฉุกเฉิน การตัดสินใจในการจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากแผนกฉุกเฉิน รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๔ 
      ระดับความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเนื้อหาความรู้และทักษะ
ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
      ระดับที่ ๑ เชี่ยวชาญ (mastery) โรค หรือภาวะที่ต้องมีความรู้ความช านาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามต่อชีวิต สถานการณ์วิกฤติเวลา ที่หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้ว 
ผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมาก แพทย์ประจ าบ้านจะต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง  
      ระดับที่ ๒ ช านาญ (proficiency) ต้องมีความรู้ความช านาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง
ขึ้น หรือมภีาวะแทรกซ้อนตามมา อาจส่งผลให้เสียชีวิต พิการ หรือเจ็บปุวยเรื้อรังในระยะยาว ซึ่งแพทย์ประจา
บ้านควรดูแลรักษาได ้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  
     ระดับที ่ ๓ คุ้นเคย (familiarity) ควรมีความรู้ความช านาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกบัเรื่องดังกล่าว
พอสมควร เนื่องจากเป็นภาวะที่ไม่ฉุกเฉนิ สามารถรอรับการบาบัดรักษาในวันท าการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิด
อาการรุนแรงขึ้น หรือ ภาวะแทรกซ้อนตามมา ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยายและสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง 

 
 
 



๑๔ 

 
 

ข. ความรู้และทักษะการอานวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์ 
        เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทางเวชกรรม 
และวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสื่อสารในการอ านวยการ ทั้งการอ านวยการตรง 
การอ านวยการทั่วไป และให้ค าสั่งการแพทย์แก่ผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ชว่ยอ านวยการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการที่ไม่ใช่ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉกุเฉินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ในระดับท้องถิ่นหรือ 
พื้นที่ได้ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๔  
ค. ความรู ้ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉนิ  
         เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทางเวช 
จริยศาสตร ์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉินได ้รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๔  
ง. ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน  
         เมื่อส าเร็จ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทยฉ์ุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทางเวช
กรรมเพื่อการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆได ้
รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๔   
จ. ความรู้และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน  
         เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู ้ความสามารถระบุข้อบ่งช้ี 
ขั้นตอนวิธีท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเวชหัตถการตามระดับที่ วฉท. 
ก าหนด โดยอาจเป็นการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจาลอง หรือ การสังเกตการปฏิบัติเวชหัตถการโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ การ
ช่วยปฏิบตัิเวชหัตถการ หรือ สามารถท าเวชหัตถการฉุกเฉนิได้ด้วยตนเอง หรือ สอนให้ผู้อื่นท าได้อย่างถูกต้อง ได้
อย่างน้อยตามจ านวนครั้งที่ วฉท. ก าหนด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๕  
         หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แบ่งเป็น  
         ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง  
         ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได ้(ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  
         ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได ้(ช่วยท าหรือได้เห็น)  
         ทั้งนี ้ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับอนุญาตให้ท าหัตถการตามระดับความสามารถ
ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ซึ่งก าหนดความสามารถตามระดับช้ันปี รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๖ 
 
๖.๓ จ านวนระดับชั้นการฝกึอบรม/ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
            ระดบัชั้นของการฝึกอบรมม ี๓ ระดับชั้น ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓-๔ ปี (๑๕๖-๒๐๘ สัปดาห์)  
            แพทย์ประจ าบ้าน ต้องผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๕๖ สัปดาห์หรือ
เทียบเท่า และได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ผ่านในทุกรอบการปฏิบัติงาน โดยไม่นับรวมประสบการณ์การเรียนรู้
ในช่วงฝึกปฏิบัติงานใช้ทุนเพ่ิมพูนทักษะ  
            ระยะเวลาในการฝึกอบรมโดยทั่วไปใช้เวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย ๓ ปี แต่หากแพทย์ประจ าบ้านมี
ปัญหาด้านสมรรถนะที่ยังไมผ่่านคุณลักษณะที่เชื่อถือได้ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที ่๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หรือโดนภาคทัณฑ์ คณะกรรมการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาจมีมติขยาย
ระยะเวลาการฝึกอบรมได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน  



๑๕ 

 
 

            ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บปุวย การเกณฑ์ทหาร การถูก
เรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น อันเป็นเหตุให้ระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์หลักสูตร และคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ของสถาบัน เห็นสมควรให้ฝึกปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม สถาบันจะจัดการฝึกอบรมทดแทน โดยให้ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติ 
เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับการฝึกอบรมรวมเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕๖ สัปดาห์ โดยนับเวลาการปฏิบัติงาน ๓๒ 
ชั่วโมงเท่ากับ ๑ สัปดาห ์
 
๖.๔ การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม  
          (๑) หน่วยงานก ากับดูแล (Training Regulator) ได้แก ่แพทยสภา วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิแห่งประเทศ
ไทย  
          แพทยสภา มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการฝึกอบรม รับรองสถาบันฝึกอบรมและประเมินคุณภาพของสถาบัน
ฝึกอบรมให้สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 
รวมถึงออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาชาต่างๆ  
          วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิแห่งประเทศไทย (วฉท.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก าหนดเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และควบคุมการฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภา เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า แพทย์ฉุกเฉิน
ที่จบการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง 
          ดังนั้น กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้บังคับบัญชา เมื่อมีแพทย์ประจาบ้านซึ่งเป็นแพทย์จากต้นสังกัดอื่นเข้ามาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และเมื่อแพทย์ประจ าบ้านสิ้นสุดการฝึกอบรม ในด้านการบริบาลเวชกรรม แพทย์ประจ าบ้านที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช  ต้องปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยราชการต้นสังกัด  แพทยสภา และระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด  
         (๒) หน่วยงานก ากับการฝึกอบรมและจัดการสอบ (Training Director and Evaluator) ได้แก ่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นคณะอนุกรรมการในแพทยสภามีหน้าที่
ประสานงานการจัดการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินผล และสอบประเมินแพทย์ประจาบ้าน ตามเกณฑ์หลักสูตรฯ 
มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในสถาบันฝึกอบรม
ต่างๆ  
         (๓) หน่วยงานบริหารและจัดการการฝึกอบรม (Training Administaration and Operator) ได้แก ่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  และคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
         โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เป็นสถาบันฝึกอบรม มหีน้าที่ดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาต่างๆ 
ให้การอ านวยการและรับรองให้แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อฝึกประสบการณ์ ผ่าน
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ดูแลจ านวนแพทย์ประจ าบ้านและการ
บริหารจัดการทั่วไป  
         ในส่วนของการศึกษาและฝึกอบรม ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา โรงพยาบาล ภูมิ
พลอดุลยเดช  ในการดูแลการศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากรการศึกษา (ห้องสมุด, 
ห้องบรรยาย, หุ่นจ าลองการฝึกปฏิบัติหัตถการ, ทรัพยากรในการประเมินผลการศกึษาฝึกอบรม เป็นต้น) โดย



๑๖ 

 
 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากเงินหมวดอุดหนุน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช  และเงินบ ารุง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
          กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่จัดประสบการเรียนรู้และทักษะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน แก่
แพทย์ประจาบ้าน โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช  (ภาคผนวก ๑) 
 
๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน  
      ระเบียบปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  
๑. แพทย์ประจ าบ้าน มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน พึงยกย่องให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ให้
เกียรติกับผู้ร่วมงานทุกระดับ  
๒. แพทย์ประจ าบ้าน ควรตระหนักถึงข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรม และศาสนา ของแพทย์ประจ าบ้านและ
ผู้ร่วมงานทุกระดับ พึงระมัดระวังในประเด็นที่เปราะบางซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
๓. แพทย์ประจ าบ้านพึงปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลชลบุรี ได้แก ่ซื่อสัตย ์รับผิดชอบ มีน้าใจ  
๔. แพทย์ประจ าบ้าน มีอิสระทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยตนเอง ภายใต้กรอบความสามารถการท า
หัตถการที่ก าหนด เพื่อตอบสนองต่อสิทธิผู้ปุวย และความต้องการของชุมชน หากเกิดความไม่แนใ่จในการดูแล
รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปุวย ในขณะเดียวกัน 
ผู้ปุวยย่อมมีสิทธิและอิสระในการตัดสินใจรับการดูแลรักษาด้วยตัวของผู้ปุวยเอง รวมทั้ง ดูแลรักษาผู้ปุวยตาม
นโยบาย Patient safety goal อย่างเคร่งครัด  
๕. แพทย์ประจ าบ้าน ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นัน้ๆ 
ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่มีอยู ่
๖. แพทย์ประจ าบ้าน ต้องปฏิบัติต่อผู้ปุวยโดยสุภาพ ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ  
๗. แพทย์ประจ าบ้าน ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความสิ้นเปลืองของผู้ปุวย  
๘. แพทย์ประจ าบ้านต้องไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์  
๙. แพทย์ประจ าบ้านต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ปุวย หรือผู้ปุวยที่เสียชีวิตแล้วซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการ
ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่  
๑๐. แพทย์ประจ าบ้านต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บปุวยเมื่อได้รับค าขอร้อง และ
ตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ เว้นแต่ผู้ปุวยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยต้อง
ให้ค าแนะนาทีเ่หมาะสม  
๑๑. แพทย์ประจ าบ้าน จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองในเอกสารทางวิชาการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้ หากมีการตีพิมพ ์
หรือได้รับการรับรองการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI-1 แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการรับรองผลงานวิชาการจาก 
อฝส.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการประเมินผลงานวิชาการอื่นตามที่ อฝส.สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินก าหนด  
๑๒. แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติงานในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละห้วง
เวลาของการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้  
๑๓. แพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาสขุภาพของตนเองให้แข็งแรง ไม่หักโหมท างานหนักจนเกิดความเจ็บปุวย 
หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม  



๑๗ 

 
 

๑๔. ในการเตรียมกิจกรรมวชิาการ แพทยป์ระจ าบ้านจะต้องปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมวิชาการ และส่งไฟล์
กิจกรรมวิชาการให้อาจารย์ผู้ควบคุมด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าก่อนล่วงหน้า อย่างช้าไม่
เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนถึงเวลาจัดกิจกรรมวิชาการ  
๑๕. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก ่ การออกหน่วยปฐมพยาบาล, การ
ออกหน่วยเจาะเลือด, การขึน้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน (เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่, การขึ้นปฏิบัติงานทดแทนกรณี
ขาดก าลังคนในการปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน)  
       
      แผนการปฏิบัติงาน 
๑ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ต้องเข้าตรวจรักษาผู้ปุวยเป็นคนแรกและ 
ทันท่วงทีทุกครั้งเมื่อเห็นผู้ปุวยเข้ามาในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือได้รับการรายงานจากพยาบาล ยกเว้นในกรณีที่ติด
การตรวจดูแลรักษาผู้ปุวยรายอ่ืนที่จ าเป็นหรือฉุกเฉินกว่าในขณะนั้น  
๒ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓  ต้องเขียนรายงานประวัติการตรวจร่างกาย  รวมทั้ง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น  และการส่งตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์แพทย์ 
การส่งผลการตรวจพิเศษที่ท าในระยะต้น  การวินิจฉัยเบื้องต้น  การบ าบัดรักษา  การวางแผน  การบันทึก
ความก้าวหน้าของโรคในขณะที่อยู่ในความดูแล  ในเวชระเบียนผู้ปุวยนอกให้สมบูรณ์และได้มาตรฐานทางการแพทย์
ทุกครั้งที่ได้ตรวจรักษาผู้ปุวย 
๓ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓  วางแผนจ าหน่ายผู้ปุวย แผนการติดตามอาการ
ต่อเนื่อง และส่งปรึกษาผู้ปุวยไปยังแพทย์ต่างแผนก ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเรื่องผู้ปุวยที่นอนสังเกตอาการต่อในห้องอุบัติและฉุกเฉิน 
๔  แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมให้แพทย์อ่อนอาวุโสกว่า
ดูแลรักษาผู้ปุวยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าทีมในการช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะวิกฤต ิ
๕  แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๓ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านฯ 
จ านวน ๑ - ๒ คน ในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตลอดทั้งปี โดยมีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการท า
กิจกรรมทางวิชาการตามที่ได้ก าหนดในหลักสูตร  บริหารจัดการจัดเวรแพทย์ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ในการปฏิบัติงาน
เป็นผลัดตลอด ๒๔ ชั่วโมงในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยปรึกษาอาจารย์ที่ก ากับดูแลทุกเดือนที่จัดเวร  เป็นตัวแทน
ของแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งหมดในการประสานงานกับอาจารย์หรือแพทย์ประจ าบ้านฯสถาบันอื่นๆ
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่รับผิดชอบ 
 
       การติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓   ต้องมีการรับส่งหน้าที่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผลัดเวร 
 ๒.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่๑, ๒ และ ๓  ต้องติดตามดูแลรักษาผู้ปุวยที่นอนสังเกตอาการ
และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งเวรหรือจ าหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
      การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่นอนสังเกตอาการ(Service Round)เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทุกวัน  

  จุดมุ่งหมาย 
๑. เพื่อดูแลรักษาผู้ปุวย ติดตามผลการรักษาและการด าเนินของโรคด้วยการท างานเป็นทีม 
๒. เพื่อการเรียนรู้ศิลปะการปฏิบัติวิชาชีพต่อผู้ปุวยและการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 



๑๘ 

 
 

  วิธีการ 
๑.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๑ ติดตามดูแลตรวจรักษาผู้ปุวยที่นอนสังเกตอาการในห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายใต้การดูแลของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเวรนั้น 
๒.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๓  ที่เป็นหัวหน้าแพทย์ฯ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิดภายใต้การดูแลของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเวรนั้น 
๓.อาจารย์ประจ าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ และประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

 
        การปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ /การปฏิบัติงานเป็นผลัดเวรในห้องอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน  
(ถ้าอยู่เป็นผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง) โดยมีแนวทางดังต่อไปน้ี  

 

๑.แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑ ปฏิบัติงานห้องอุบัติเหตุฯ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ ในสัดส่วน ที่ก าหนด ส่วนแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ชั้นปีที่ ๑ ที่หมุนเวียนปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในเดือนนั้นๆ  ให้ปฏิบตัิงานแพทย์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเวร
นอกเวลาราชการ เวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. คนละ ๑ เวรต่อ สัปดาห์ โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบส่งตารางเวรที่จัดไว้
ล่วงหน้าให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องหมุนเวียน ทุก ๓ เดือน  
๒.แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๒ อย่างน้อยคนละ ๑ เดอืน ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ  
“คุ้มเกล้าฯ”  ในเวลาราชการ และปฏิบัติงานเป็นแพทย์ฉุกเฉินเวรในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
เวลา  ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. คนละ ๑ เวรต่อสัปดาห ์ 
๓.แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๒ เดือนละ ๖ คน ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ฉุกเฉินเวรในห้องอุบัติเหต ุ 
และฉุกเฉินในและนอกเวลาราชการ เป็นเวรผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง (เช้า/บ่าย/ดึก) โดยจัดรวมกันให้มีแพทย ์
ประจ า บ้านปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจัดเวรดึกผลัดละ ๑-๒ คน เวรบ่ายผลัดละ ๑-๒ คนและเวรเช้านอก 
เวลาราชการ ผลัดละ ๑ คน โดยให้จัดเวรอย่างละ ๒๒ – ๒๔ เวร/เดือน และแพทย์ประจ าบ้านสาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๒ ท าหน้าที่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเวรที่ปฏิบัติงานในห้อง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
นอกเวลาราชการในแต่ละเวร 
๔.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๓ เดือนละ ๓-๔ คน ท าหน้าที่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน (Chief)  
๑ คน และ Co-Chief ๑-๒ คน ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบงานด้านการรักษาพยาบาลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน
และนอกเวลาราชการ ๒๒ – ๒๔ เวร/เดือน  
๕.แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ฝึกอบรม วิชาเลือกต่างๆ ต้องปฏิบัติงานเป็นแพทย์ฉุกเฉนิเวร 
ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกเวลาราชการในสัดส่วนทีก่ าหนด ขึ้นกับวิชาเลือกและสถานที่ฝึกอบรมของ 
วิชาเลือกน้ันๆ 

 

        จุดมุ่งหมาย 
          - เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติการรักษาผู้ปุวยแรกรับและได้ทันท่วงที  
มีโอกาสได้ศึกษาและมีประสบการณ์ตรงในการดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีปัญหาฉุกเฉิน ในห้วงเวลาต่างๆกันของ 
แต่ละวัน 
        - เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เรียนรู้ และฝึกฝน การจัดการ การแก้ปัญหาทาง 
เวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งทางด้าน 
          ๑. การจัดการทั้ง clinical and non clinical ทั้งภายในและภายนอก โรงพยาบาล 



๑๙ 

 
 

          ๒. การบริหารทีม องค์กร หรือหน่วยงาน 
          ๓. การจัดการภัยพิบัติทั้ง๓ระยะ คือระยะเตรียมความพร้อม ระยะการเผชิญภัยพิบัติ และระยะการฟื้นฟ ู
          ๔. การประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ  
 - เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ตลอด ๒
ชั่วโมง เมื่อต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมในห้องฉุกเฉินจริง 
 - เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในการดูแลผู้ปุวยในภาวะวิกฤตในพื้นที่ 

เกิดเหต(ุก่อนถึง) ภายนอกโรงพยาบาล 
๕. การสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 
 

ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ในการควบคุมของคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ดังนี้  
(ตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปี๒๕๖๑) 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่๑  สามารถดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินได้ในกรณีที่มีความซับซ้อนไม่มาก สามารถบริหาร
จัดการผู้ปุวยอย่างเหมาะสมได้เป็นรายๆ ท าหัตถการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ หรือแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่สูงกว่า  
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่๒ สามารถดูแลผู้ปุวยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถบริหารจัดการห้องฉุกเฉินที่
เริ่มมีความวุ่นวายได้ ท าหัตถการที่พบบ่อยได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลได้ 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่๓ สามารถดูแลผู้ปุวยที่มีความซับซ้อนมากและพบไม่บ่อย ได้ด้วยตนเอง บริหาร
จัดการห้องฉุกเฉินที่มีความวุ่นวายได้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น วางแผนการรักษา จ าหน่ายผู้ปุวยได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่นในการท าหัตถการได้ เป็นผู้น าในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพได้อย่างดี สามารถเป็นแพทย์อ านวยการได้เป็นอย่างดี 
ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในด้านต่างๆ 
เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ขั้นสูง การช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็ก การช่วยฟื้นคืนชีพในทารก การช่วยผู้ปุวยก่อนถึง
โรงพยาบาล การช่วยเหลือผู้ปุวยที่ประสบอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านพิษวิทยา และการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยในกรณีอุบัติภัย  
 
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  
๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมวชิาการของกลุ่มงานตามตารางกิจกรรมวิชาการที่ก าหนด  
๒. แพทย์ประจ าบ้าน สามารถแสดงออกความเห็นทางวิชาการในกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานได้อย่างเสรี ภายใต้
พื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ และมีความเคารพให้เกียรติผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  
๓. ในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมวิชาการ จะต้องมีแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ ๓ หรือชั้นปีสูงสุดที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
อย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติงานช่วยตรวจดูแลรักษาผู้ปุวยที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับอาจารย์แพทย ์ 
๔. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการสายเกิน ๑๕ นาท ีถือเป็นการเข้าปฏิบัติงานสาย และการขาดกิจกรรมวิชาการ ถือ
เป็นการขาดการปฏิบัติงาน แพทย์ประจาบ้านจะได้รับบทลงโทษเช่นเดียวกับการขึ้นปฏิบัติงานสาย/การขาด
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 



๒๐ 

 
 

การลา  
แพทย์ประจาบ้านมีสิทธิ์ในการลาได้ โดยต้องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องด าเนินการแลก

เวรให้เรียบร้อยก่อนการลา การลาใดๆ ก็ตามรวมแล้วต้องมีเวลาการปฏิบัติงานรวมในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วันทาการ และเวลาการปฏิบัติงานรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการฝึกอบรม ดังนี ้
     ลาป่วย ต้องยื่นใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกครั้ง กรณีลาปวุยไม่เกิน ๓ วันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ 
หากนานกว่านั้น ต้องมีใบรับรองแพทย์และต้องยื่นต่อหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทันทีที่สามารถท าได ้ 
     ลากิจธุระส่วนตัว ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อป ีโดยต้องยื่นใบลาต่อหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกครั้งและ
ต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการลา 
ยกเว้นกิจธุระฉุกเฉินให้ขออนุมัติเป็นรายกรณ ี 
     ลาพักผ่อน ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้องยื่นใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกครั้ง โดยต้องผ่านการ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการลา  
ในกรณีที่ลาเกินร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯตามเวลาที่กาหนด จาเป็น
ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ  

การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานต้องมีเหตุอันสมควรและขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการฝึกอบรม  
อย่างน้อย ๑ เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง และต้องเขียนใบขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
      บทลงโทษ  
   ก. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ  
หากแพทย์ประจาบ้านมีการปฏิบตัิงานโดยขาดความรับผิดชอบ เช่น เลกิงานก่อนเวลา ขาดงานโดยไม่มีสาเหต ุให้
บริบาลผู้ปุวยโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวยไม่ส่งเวร ไม่บันทึกเวชระเบียน ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของกลุ่ม
งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชลบุร ีหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ หากสืบทราบหรือมีมูลความผิดกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี ้ 
๑. ว่ากล่าวตักเตือน จ านวนไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให้อาจารยท์ี่ปรึกษาด าเนินการ หากไม่เป็นผลมอบให้หัวหน้า
กลุ่มงานด าเนินการ หากไม่เป็นผลมอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านด าเนินการ คณะกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาจพิจารณาทาโทษให้ปฏิบตัิงานเพ่ิมเติมตามที่ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่ม แต่ยังถือเป็นระยะเวลาในการฝึกอบรม  
๒. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอาจพิจารณาทาทัณฑ์บนตลอดการ
ฝึกอบรม โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑบ์นไว้กับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านยืนยัน
ว่าจะไม่ท าผิดซ้ าอีก  
๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาจพิจารณาท าภาคทัณฑ์ และรายงานต่อ
ต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
๔. หากยังมีความผิดต่อเนื่องจนโดนภาคทัณฑ์มากกว่า ๒ ครั้งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม หรือ เป็นความผิด
ร้ายแรง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ลาออกจากการฝึกอบรม โดยแจ้งให้
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทราบ  
 
 



๒๑ 

 
 

   ข. ปัญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม  
    แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของแพทยสภาอย่างเคร่งครัด 
เข้าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร์ และสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของเวชจริยศาสตร์อย่างถูกต้อง เช่น การ
เคารพในการตัดสินใจของผู้ปวุยและญาต ิการรักษาความลับของผู้ปุวย การไม่ก่อให้เกดิผลร้ายต่อผู้ปุวย มีความ
ปรารถนาดีที่จะให้ผู้ปุวยได้รับประโยชน์จากการรักษา มีความเป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวชกรรม เป็น
ต้น  
    แพทย์ประจ าบ้านห้ามมิให้ท าผิดกฎหมาย กระท าการอันขัดต่อศีลธรรมอันด ีขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและ
บรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย ์ฉ้อโกง ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย ชู้
สาว เป็นต้น  
    หากแพทยป์ระจ าบ้านการกระท าอันไร้จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
    ๑. หากเป็นความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือน ไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ หากไม่
เป็นผลมอบใหห้ัวหน้ากลุ่มงานดาเนินการ หากไม่เป็นผลมอบคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านด าเนินการ  
    ๒. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาจพิจารณาท าทัณฑ์บน* ตลอดการ
ฝึกอบรม โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑบ์นไว้กับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านยืนยัน
ว่าจะไม่ท าผิดซ้ าอีก  
    ๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาจพิจารณาท าภาคทัณฑ์** และ
รายงานต่อต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
    ๔. หากยังมีความผิดต่อเนื่องซ้ าคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ลาออกจากการ
ฝึกอบรม  
    ๕. หากเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือ ได้รับการพิพากษาจากศาลว่ามีความผิด
ทางอาญา คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ออกจากการฝึกอบรมทันทีที่พิสูจน์พบ 

ค. การสิ้นสุดการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินทราบ 

 
 
 
 
 

* ทัณฑ์บน เป็นสัญญาอย่างหนึ่งระหว่างผู้กระท าความผิดกับผู้บังคบับัญชาต้นสังกัด เป็นการบันทกึว่าผู้กระท าความผิดได้ส านึกตนในการกระท า
ความผิดและได้ท าทัณฑ์บน(สัญญา)ไว้ว่าจะไม่ประพฤติตนที่ฝุาฝืนระเบียบของหน่วยงานนั้นๆอีก เช่น นักเรียนท าผิดผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนรับรองไว้
เป็นต้น การท าทัณฑ์บนถือว่ายังไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่หากมีการฝุาฝืน อาจมีความผิดโดยการให้ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลด
ออกหรือให้ออกตามความหนักเบาของความผิดได้  

** ภาคฑัณฑ์ ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือนและพรบ.ข้าราชการ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการลงโทษสถานเบาของข้าราชการ แต่ในปีนั้น
ผู้ที่ถูกลงโทษอาจจะไม่รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติ ภาคทัณฑ์เป็นโทษอย่างหนึ่งของทางราชการ.ต้องบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ 
 



๒๒ 

 
 

  การท าภาคทัณฑ์  
         ด าเนินการโดยให้แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใน
ความดูแลของคณาจารย์ประจากลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดการประเมินตามโทษที่
แพทย์ประจ าบ้านกระท าความผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ระยะเวลาท าภาคฑัณฑ ์ 
        กรณีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ ก าหนดระยะในการท าภาคทัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ครัง้ต่อระยะเวลา
การฝึกอบรม ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  
        กรณีปญัหาด้านเวชจริยธรรมและศลีธรรม ก าหนดระยะในการทาภาคทัณฑ์ ไม่เกิน ๖ เดือน  
ทั้งนี้ระหว่างระยะเวลาทาภาคทัณฑ์ให้ถือว่า ระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร หาก
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามหลักสูตร อาจส่งผลใหไ้ม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยเมื่อครบ
ระยะเวลาท าภาคทัณฑ ์ แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติงานต่อจนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจึงจะมี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ  
   
  การต่อสัญญาลาศึกษาต่อ  
        สืบเนื่องจากผลของภาคทัณฑ ์ แพทย์ประจ าบ้านจะจบการฝึกอบรมช้ากว่าที่ก าหนดไว้ ในสัญญาลาศึกษา
ต่อตามระเบียบ กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ หรือระเบยีบอื่นของต้นสังกัดของแพทย์ประจ าบ้าน
น้ันๆ แพทย์ประจ าบ้านต้องด าเนินการต่อสัญญาลาศกึษาต่อกับต้นสังกัด เพื่อด าเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตามจ านวนเวลาที่ท าภาคทัณฑ์ให้ครบถ้วน  
        หากไมม่ีต้นสังกัด แพทย์ประจ าบ้านต้องด าเนินการต่อสัญญาจ้างกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตาม
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากการโดนภาคทัณฑ์ ทั้งนี ้หากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไม่ต่อสัญญาจา้ง
กับแพทย์ประจ าบ้าน แพทยป์ระจ าบ้านจะไม่ได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อสอบ
วุฒิบัตร  
    
   การยื่นอุทธรณ์ผลการตัดสิน  

กรณีแพทย์ประจ าบ้านมีข้อสงสัยในการตัดสินโทษต่างๆของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร สามารถยื่นเอกสารอุทธรณ์ผลการตัดสินตามขั้นตอนได้ โดยชั้นแรก
ยื่นเรื่องอุทธรณ์ผลการตัดสินต่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน หากมีค าตัดสินยืน แพทย์ประจ าบ้านสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อในชั้นที่สอง โดยยื่นเรื่องอุทธรณ์ผล
การตัดสินต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา  โดยค าตัดสินของ
คณะอนุกรรมการฯในชั้นนี ้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

    ๖.๖ การวัดและการประเมินผล  
          ๖.๖.๑ นโยบายการวัดและประเมินผล  

ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งออกตาม
ระดับสมรรถนะ (Competency based) โดยแบ่งแพทย์ประจ าบ้านออกเป็นระดับชั้น ๓ ระดับชั้น 

 



๒๓ 

 
 

  ระดับชั้น หมายถึง ระดับของเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับของแพทย์ประจ าบ้าน (Milestones) แบ่ง
ออกเป็น ๖ มิต ิตามผลลัพธ์ของการฝึกอบรม แสดงดังตาราง รายละเอียดตามภาคผนวก ๓ 

 
          ระดับชั้นของแพทย์ประจ าบ้าน  
          แพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นที ่๑ หมายถึง แพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามเปูาประสงค์หลักในแต่ละ
ระดับในระดับที ่๑  
          แพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นที ่ ๒ หมายถึง แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านเปูาประสงค์หลักในแตล่ะระดับอย่าง
น้อยตามเกณฑ์ในระดับที่ ๑ ทั้ง ๖ มิต ิมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามเปูาประสงค์หลัก
ในแต่ละระดับในระดับที ่๒  
          แพทย์ประจ าบ้านระดับชัน้ที ่ ๓ หมายถึง แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านเปูาประสงค์หลักในแตล่ะระดับอย่าง
น้อยตามเกณฑ์ในระดับที่ ๒ ทั้ง ๖ มิต ิมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามเปูาประสงค์หลัก
ในแต่ละระดับในระดับที ่ ๓ เพื่อให้มีสิทธิ์เขา้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา  

แต่ละระดับชั้น มีระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ปีการฝึกอบรม ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน อาจมี
ระดับชั้นสูงกว่าปีการฝึกอบรมได้ แต่ถ้าในช่วงเวลา ๑ ปีการฝึกอบรมพบว่า ไม่ผ่านการประเมินตามเปูาประสงค์
หลักในแต่ละระดับครบทั้ง ๖ มิต ิ คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาจมีมติ
พิจารณาให้ไม่เลื่อนระดับชั้นที่สูงขึ้น แพทย์ประจ าบ้านดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนให้สูงขึ้น จึงจะ
ผ่านระดับชั้น และได้รับสิทธิใ์นการรับการฝึกอบรมที่สูงขึน้ในระดับถัดไป 

 
 
 
 



๒๔ 

 
 

      ๖.๖.๒ การเลื่อนระดับชั้น  
      กระบวนการเลื่อนระดับชั้น ใช้วิธีการประเมินผลทั้งหมด ๑๐ วิธี เพื่อให้ครอบคลุมตามผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน และมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านเพ่ือเลื่อนระดับช้ันในแต่ละวิธีการประเมิน 
(ภาคผนวก ๘) โดยแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการเลื่อนระดับชั้น เมื่อได้รับผลการประเมินอย่างน้อยเท่ากับเกณฑ์
ผ่านของทุกวิธีการประเมิน  
     อาจารย์ทีป่รึกษามีหน้าที่สรุปผลการประเมินเปูาประสงค์หลักในแตล่ะระดับทั้ง ๖ มิต ิ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี 
เมื่อคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีมติเห็นชอบให้แพทย์ประจ าบ้านผ่านการ
ประเมินครบทัง้ ๖ มิต ิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจะด าเนินการท าหนังสือแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และลงบันทึกการเลื่อนระดับชั้นในเว็บไซต์ของแพทย
สภาต่อไป  
     กรณมีีมติให้แพทยป์ระจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านระดับชั้น แพทยป์ระจ าบ้านระดับที่ยังไม่ผ่าน
ระดับชั้น (ไมว่่าระดับชั้นใด) จะต้องชะลอการเลื่อนระดับชั้น และต้องด าเนินการสอบแก้ตัว (ภาคผนวก ๘) 
จนกว่าจะได้รับการประเมินผ่านครบทั้ง ๑๐ ด้าน  
     แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับชัน้ที ่ ๑ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติงานฝึกอบรม
ของรายวิชาในระดับชั้นที่ ๒ ได้แก ่รายวิชาบังคับเลือกที่เหลือ การปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอานวยการและสั่งการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยแ์ละรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้ง สิทธิในการทาหัตถการระดับ ๒ตามภาคผนวก ๖  
     แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับชัน้ที ่ ๒ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติงานฝึกอบรม
ของรายวิชาในระดับชั้นที ่๓ ได้แก ่การปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
และรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้ง สิทธิในการทาหัตถการระดับ ๓ ตามภาคผนวก ๖ และได้รับสิทธิในการส่งรายช่ือเข้า
รับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน
ภาคทฤษฎี  
     แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับชัน้ที ่ ๓ ก่อนจึงถือว่า ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และได้รับการส่งเข้า
รับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน
ภาคทฤษฎี (กรณีที่ยังไม่ได้สอบ หรือยังสอบไม่ผ่าน) และภาคปฏิบัติ  
     หากแพทยป์ระจ าบ้าน ถูกประเมินใหช้ะลอการเลื่อนระดับชั้น และส่งผลให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรนานกว่าระยะเวลาขั้นต่ าของการฝึกอบรม (๓ ปี) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านคน
ดังกล่าวออกได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๒๖ สัปดาห ์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค ์ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
     ๖.๖.๓ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ อย่างน้อย ดังนี ้ 
(๑) การสอบภาคทฤษฎ ี 
     วัตถุประสงค ์: เพื่อทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของแพทย์
ประจ าบ้าน 



๒๕ 

 
 

      วิธีการ : ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามภาคผนวก ๔  
        วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านต้องท าข้อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก จ านวน ๒๐๐ ข้อ ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
        เกณฑก์ารประเมิน :  
               ระดับชั้นที่ ๑ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐% ของ MPL  
               ระดับชั้นที่ ๒ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐% ของ MPL  
               ระดับชั้นที่ ๓ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ MPL  
         การสอบแก้ตัว : ด าเนินการสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบชุดใหม่อีก ๑ ครั้ง ซึ่งมีจ านวนข้อสอบอย่างน้อย ๘๐ 
ข้อ ภายใน ๑ เดือนหลังทราบผลคะแนน  
     (๒) การสอบภาคปฏิบัติ  
         วัตถุประสงค ์: เพื่อทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยป์ระจาบ้าน  
          วิธีการ : ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ Objective structured clinical examination (OSCE) โดยมีเนื้อหา
อ้างอิงตามภาคผนวก ๕  
          วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านต้องทาข้อสอบ OSCE ตามจ านวนข้อที่คณะกรรมการฝึกอบรมฯ 
ก าหนด ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
          เกณฑก์ารประเมิน :  
                 ระดับชั้นที ่๑ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐% ของ MPL  
                 ระดับชั้นที ่๒ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐% ของ MPL  
                 ระดับชั้นที ่๓ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ MPL  
         การสอบแก้ตัว : ด าเนินการสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบชุดใหม่อีก ๑ ครั้ง ภายใน ๑ เดือนหลังทราบผล
คะแนน  
(๓) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน  
    วัตถุประสงค ์: เพื่อประเมินทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และความเป็นมืออาชีพ  
     วิธีการ : ประเมินโดยพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยแบบประเมิน  
     วิธีการปฏิบัต ิ: แพทย์ประจ าบ้านขึ้นปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตามตาราง
ที่ได้รับมอบหมาย และให้พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สังเกตการณป์ฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน แล้วประเมิน
การปฏิบัติงานเดือนละ ๑ ครั้ง  
     เกณฑ์การประเมิน : แพทย์ประจ าบ้านจะผ่านระดับชั้นได ้จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๑๒ เดือน ได้มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๖  
    การสอบแก้ตัว : ให้แพทย์ประจาบ้านขึ้นปฏิบัติงานใหม่ และประเมินเมื่อครบ ๑ เดือน จนกว่าจะมีคะแนน 
เฉลี่ย ๑๒ เดือนได้มากกวา่หรือเท่ากบั ๖ 
 

(๔) Log book  
    วัตถุประสงค ์: เพื่อประเมินประสบการณ์ในการทาหัตถการของแพทย์ประจาบ้านให้ครอบคลุมครบถ้วนตามที่
หลักสูตรก าหนด  
     วิธีการ : ประเมิน log book โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุก ๖ เดือน  
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      วิธีการปฏิบัติ : แพทยป์ระจาบ้านขึ้นปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พร้อม
ด าเนินการบันทึกหัตถการที่ได้ปฏิบัติในระบบ E-logbook ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
http://www.tcep.or.th และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุก ๖ เดือน  
       เกณฑ์การประเมิน :  
              ระดับช้ันที่ ๑ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของหัตถการที่ก าหนด  
              ระดับช้ันที่ ๒ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของหัตถการที่ก าหนด  
              ระดับช้ันที่ ๓ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของหัตถการที่ก าหนด  
         การสอบแก้ตัว : ให้แพทย์ประจ าบ้านขึ้นปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานที่ก าหนด และเก็บจ านวน
หัตถการให้ครบโดยจะประเมินซ้ าเมื่อครบ ๑ เดือน จนกว่าจะได้จ านวนหัตถการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

  (๕) งานวิจัย  
       วัตถุประสงค ์: เพื่อประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัย  
       วิธีการ : ให้แพทย์ประจ าบ้านจัดทางานวิจัยต้นฉบับจานวน ๑ ฉบับ  
       วิธีการปฏิบัติ : แพทยป์ระจ าบ้าน เลือกหัวข้องานวิจัย ออกแบบงานวิจัย และด าเนินการจัดทางานวิจัย 
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้เสร็จสิน้ภายใน ๒ ปีหลังเริ่มฝึกอบรม แต่ไม่เกินก าหนดการ
ตามที ่อฝส. เวชศาสตร์ฉุกเฉนิก าหนด  
       เกณฑ์การประเมิน : ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยแบบประเมินงานวิจัย โดยต้องได้คะแนน
การประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๖  
       การสอบแก้ตัว : แก้ไขงานวิจัย และประเมินซ้ า ภายใน ๓ เดือน  
 
(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (EPA ๑)  
     วัตถุประสงค ์: ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านซึ่งต้องทาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมี
ความปลอดภัยต่อผู้ปุวย 
     วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๑  
     วิธีการปฏิบัต ิ: อาจารย์ประจากลุ่มงานทุกคน ประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านทุกคนที่ขึ้น
ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทุก ๑ เดือน โดยใช้แบบประเมิน EPA ๑  
     เกณฑ์การประเมิน :  
            ระดบัชั้นที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๓ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง  
            ระดบัชั้นที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๔ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง  
            ระดบัชั้นที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ อย่างน้อย ๖ ครั้ง  
     การสอบแก้ตัว : จัดให้ขึน้ปฏิบัติงานซ้ า โดยประเมินผลทุก ๑ เดือน 
    
(๗) การน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ (EPA ๒)  
     วัตถุประสงค ์: ประเมินผลการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน  
     วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๒  
     วิธีการปฏิบัต ิ: อาจารย์ผู้คุมกิจกรรมวิชาการ ประเมินการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของ
แพทย์ประจ าบ้าน ตามตารางกิจกรรมวิชาการที่ก าหนด โดยใช้แบบประเมิน EPA ๒  
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          เกณฑก์ารประเมิน :  
          ระดับชั้นที ่๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จ านวน ๒ ครั้ง  
          ระดับชั้นที ่๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ จ านวน ๒ ครั้ง  
          ระดับชั้นที ่๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ จ านวน ๒ ครั้ง  
     การสอบแก้ตัว : เพิ่มตารางการน าเสนอกิจกรรมวิชาการ และประเมนิซ้ าทุกครั้ง 
 

(๘) การทบทวนเวชระเบียน (EPA ๓)  
     วัตถุประสงค ์: ประเมินความสมบูรณ์ในการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้าน  
     วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๓  
     วิธีการปฏิบัต ิ: คณะอนุกรรมการประเมินเวชระเบียน ประเมินการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้าน 
โดยสุ่มตัวอย่างเวชระเบียน อย่างน้อย ๑ แบบบันทึก โดยใช้แบบประเมิน EPA ๓  
      เกณฑ์การประเมิน :  
             ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จ านวน ๕ ครั้ง  
             ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ จ านวน ๕ ครั้ง  
             ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ จ านวน ๒ ครั้ง  
     การสอบแก้ตัว : ทบทวนเวชระเบียนซ้ าทุก ๑ เดือน  
 
(๙) ทักษะการท าหัตถการต่าง ๆ (EPA ๔)  
     วัตถุประสงค ์: ประเมินทักษะการทาหตัถการเฉพาะของสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภายใต้การสังเกตการปฏิบัติ
จริง  
     วิธีการ : ใช้แบบประเมิน DOPs ๑-๔  
     วิธีการปฏิบัต ิ: แพทย์ประจ าบ้าน เลือกผู้ปุวยที่จะท าหัตถการ และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วท าหัตถการที่
ก าหนด ได้แก ่Rapid sequence intubation, Central venous catheter, Point of care ultrasound และ 
CPR leader ภายใต้การสังเกตของอาจารย์ แล้วถูกประเมินด้วยแบบประเมิน DOPs ๑-๔ 
 
     เกณฑก์ารประเมิน : 

DOPs แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 
 ๑ ๒ ๓ 
๑ Rapid sequence intubation (RSI)  

 
ระดับ ๓ : ๑ ครั้ง  
 

ระดับ ๓ : ๓ ครั้ง  
ระดับ ๔ : ๑ ครั้ง  

ระดับ ๔ : ๓ ครั้ง  
ระดับ ๕ : ๑ ครั้ง  

๒ Central venous catheter (CVC)  ระดับ ๓ : ๒ ครั้ง  ระดับ ๔ : ๒ ครั้ง  ระดับ ๕ : ๒ ครั้ง  
๓ Point of care ultrasound (POCUS)  ระดับ ๓ : ๕ ครั้ง  ระดับ ๔ : ๔ ครั้ง  ระดับ ๕ : ๓ ครั้ง  

๔ CPR leader  ระดับ ๓ : ๒ ครั้ง  ระดับ ๔ : ๒ ครั้ง  ระดับ ๕ : ๑ ครั้ง  

การสอบแก้ตัว : ประเมินการทาหัตถการใหม ่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ ์ 
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(๑๐) Milestones  
      วัตถุประสงค ์: เพื่อประเมินติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสมรรถนะหลักตามผลการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้าน  
      วิธีการ : ใช้แบบประเมิน Milestones  
      วิธีการปฏิบัติ : อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ทุก ๖ เดอืน 
โดยใช้แบบประเมิน Milestones  
      เกณฑ์การประเมิน :  
             ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๒  
             ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔  
             ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๖  
      การสอบแก้ตัว : จัดให้ขึ้นปฏิบัติงานซ้ า โดยประเมินผลทุก ๑ เดือน  
     วิธีการประเมินผลทั้งหมด ๑๐ วิธี ครอบคลุมตามผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งมีการ
ก าหนดผู้ประเมิน ความถี/่ช่วงเวลาในการประเมิน เกณฑ์ผ่านเพ่ือเลื่อนระดับช้ันในแต่ละวิธีการประเมิน และ
กระบวนการสอบแก้ตัว (รายละเอียดตามภาคผนวก ๘)  
 
   การยื่นอุทธรณ์ผลการประเมิน  
กรณีแพทย์ประจ าบ้านมีข้อสงสัยในการกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม หรือการเลื่อนระดับชั้นปีของ
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร สามารถยื่นเอกสาร
อุทธรณ์ผลการตัดสินตามขั้นตอน (ภาคผนวก ๙) 
  
   ๖.๖.๔ การวัดและประเมนิผลเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
          ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที ่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ จึงก าหนดคุณสมบัติผู้ได้รบัการเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร ดังต่อไปนี้  
(๑) คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ สัปดาห ์ 
-ผ่านการประเมินตามมิติต่าง ๆ ตามระดับช้ันป ี 
- ผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทยฉ์ุกเฉินแห่งประเทศไทย - ผ่านการประเมินผล
งานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัย ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ  
(๒) เอกสารประกอบ  
- เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน 
 - เอกสารรับรองการผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง  
- เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรแพทย์อานวยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
- เอกสารรับรองการผ่านการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
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(๓) วิธีการประเมินโดย อฝส.  
   ก. การสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และ ข้อสอบ
ประเภทอื่นตามที ่อฝส.วฉ. ประกาศก าหนดก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
   ข. การสอบภาคปฏิบัติประกอบด้วยการสอบประมวลผลความรู ้ทักษะ และเจตคตทิางเวชกรรมฉุกเฉิน 
(comprehensive emergency clinical examinations) ด้วยการสอบสัมภาษณ์และหรือการสอบอัตนัยเพ่ือ 
ประเมินผลความรู้ความช านาญในการบริบาลเวชกรรมผู้ปุวยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายรายพร้อมกัน รวมทั้งเวชจ
ริยศาสตร์และวิทยาการจัดการอันครอบคลุมความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ 
ฉุกเฉินทั้ง ๖ ด้านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกู้ชีพขั้นสูง ผลการประเมินการท าเวชหัตถการ
ฉุกเฉิน และผลการประเมินการอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์ รวมทั้งผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ และการสอบประเภทอื่นๆ ตามที่ อฝส.วฉท.ก าหนดโดยความเห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้
แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผู้ที่จะมีสทิธิเข้ารับการสอบทราบล่วงหน้า ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
(๔) การจัดสอบ  
      ให ้อฝส.วฉท. ก าหนดรายละเอียดวิธีการ เงื่อนไข และก าหนดการสอบแต่ละภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี ้ 
 ก. ด าเนินการสอบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละป ี โดย อฝส.วฉท. 
อาจจัดแบ่งการสอบแต่ละภาคเป็นหลายส่วนหรือหลายขัน้ตอนโดยความเห็นชอบของ วฉท. ก็ได ้ แล้วรายงานให้
แพทยสภารับทราบ และประกาศให้ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบน้ันทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนหรือขั้นตอน
นั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
 ข. การสอบภาคทฤษฎ ีให้แพทย์ประจาบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับที ่๒ และครบ ๒๓ เดือนขึ้นไปเข้าสอบได้  
 ค. การสอบภาคปฏิบัติ ในกรณีที่มีการจัดแบ่งการสอบเป็นหลายส่วน หรือหลายขั้นตอน ให้แพทย์ประจาบ้าน ที่
ผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการสอบแต่ละส่วน หรือขั้นตอนดังกล่าวก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมฉุกเฉินครบถ้วนได ้เว้นแต่
การสอบขั้นตอนสุดท้ายนั้นต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามที่ก าหนด  
(๕) เกณฑ์การตัดสิน  
      การสอบผ่านต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่ากับเกณฑ์ที่อฝส.วฉท.ก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  
       ก. เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่านภาคทฤษฎี ใช้การอิงเกณฑ์ด้วยการประเมินผลจากค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การ
ผ่านขั้นต่ า (minimal passing level, MPL) ของข้อสอบเป็นหลักเว้นแต ่อฝส.วฉท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้อิง
กลุ่ม  
       ข. เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ ให้ใช้อิงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การผ่านขั้นต่ า (minimal passing level, 
MPL) ซึ่ง อฝส.วฉท.อาจพิจารณาเสนอใช้คะแนนตามสัดส่วนของทุกส่วนหรือทุกขั้นตอนรวมกัน หรือพิจารณา
แยกแต่ละส่วนหรือขั้นตอนก็ได ้ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ และประกาศให้
ผู้จะมีสิทธิข้ารบัการสอบนั้นทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนแรกหรือขัน้ตอนแรกไม่นอ้ยกว่า ๖ เดือน  
       ค. การสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ เมื่อสอบผ่านแต่ละภาคมีสิทธิเก็บผลการสอบไว้ใช้ได้อีกสาม
ปี หากสอบผ่านได้ไม่ครบตามก าหนดในอีกสามปีต้องสอบใหม ่
 
 
 
 



๓๐ 

 
 

๗. การรับและคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรม  
    ๗.๑ คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม  
       ก. คุณสมบัติทั่วไป  
          (๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง  
          (๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
          (๓) ผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออยู่ระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีหนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตร ตาม
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนวันเปิดการฝึกอบรม  
          (๔) ได้รับอนุมัติจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เข้ารบัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีต้นสังกัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีหนังสอืรับรองการรับเป็นต้นสังกัด
จากสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  
          (๕) กรณีที่ไม่มีต้นสังกัด ต้องมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระชดใช้ทุน  
      ข. ลักษณะต้องห้าม  
          (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ ๒๕๕๓  
         (๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น  
         (๓) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรอืบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
         (๔) เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย  
         (๕) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
         (๖) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ  
         (๗) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม  
      ค. คุณสมบัติเฉพาะ : มีคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ของการฝึกอบรมทั้ง ๖ ด้าน  
         (๑) การดูแลรักษาผู้ปุวย (patient care)  
         (๒) ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill)  
         (๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)  
         (๔)การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง(practice-based learning and improvement)  
         (๕) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  
         (๖) การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice)  
        ง. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
       - ได้รับทุนต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีศูนย์
แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก  
       - ปฏิบัติงานใช้ทุนเพ่ิมพูนทักษะในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        
 



๓๑ 

 
 

           จ. การรับโอนจากสถาบันอื่น  
             แพทย์ประจ าบ้านจากสถาบันฝึกอบรมอื่น สามารถโอนผลการฝึกอบรมจากสถาบันเดิม เพื่อเทียบเคียง
ผลการฝึกอบรมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้ โดยมีระบบผลการโอนผลการ
ฝึกอบรม ดังภาคผนวก ๑๑ 
      ๗.๒ จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจ าบ้าน ได้ไม่เกิน ๑๐ ต าแหน่ง
ต่อปีการฝึกอบรม  
      ๗.๓ หลักเกณฑ ์วิธีการคัดเลือกผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม  
       ก. ความส าคัญส าหรับผู้มีต้นสังกัด เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักการและความเป็นมาของ 
พันธกิจ จึงได้ก าหนดการให้ความส าคัญแกผู่้มีต้นสังกัดตามลักษณะโรงพยาบาลต้นสังกัดตามล าดับดังนี้  
       (๑) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินมาเป็นล าดับแรก  
       (๒) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นล าดับถัดจาก (๑)  
       (๓) โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นล าดับถัดจาก (๒)  
       (๔) โรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามล าดับ เป็นล าดับถัดจาก (๓) 
       ข. เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น ๖ ด้าน  
       (๑) ข้อมลูพื้นฐานผู้สมคัรคัดเลือก  
       (๒) การดูแลรักษาผู้ปุวย (patient care) และความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and 
skill)  
       (๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)  
       (๔) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)  
       (๕) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  
       (๖) การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice)  
       ค. คณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาบ้าน  
       คณะอนกุรรมการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน มีจานวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย  
       (๑) ประธานกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือ
กรรมการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรจากประธานฯ เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน  
       (๒) กรรมการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอย่างน้อย ๑ คน เป็นอนุกรรมการ  
       (๓) เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลอืกแพทย์
ประจ าบ้าน  
       อนุกรรมการทุกคน สามารถให้คะแนนตามเกณฑ์ได้โดยอิสระ และจะต้องลงนามในหนังสือการไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้สมัคร  
       ง. วิธีการคัดเลือก  
       วิธีการคัดเลือกดาเนินการโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมิน/สัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจ า
บ้าน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
 



๓๒ 

 
 

 เกณฑ์การคัดเลือก น้ าหนักคะแนน 
๑ ข้อมูลพื้นฐานผู้สมัครคัดเลือก  

 

๑๐ 
๒ การดูแลรักษาผู้ปุวย (patient care) และความรู้และทักษะเวชกรรม (medical 

knowledge and skill)  
๕ 

๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)  ๑๐ 
๔ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and 

improvement)  
๓๕ 

๕ ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  ๒๕ 
๖ การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice)  ๑๕ 
 รวม ๑๐๐ 
 
     จ. การตัดสินผลการคัดเลือก  
     (๑) หากมลีักษณะต้องห้าม จะไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือก  
     (๒) ผู้ได้รบัการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
     (๓) หากมจี านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเกินจ านวนที่ประกาศรับ ให้คัดเลอืกผูส้มัครโดยพิจารณาตามล าดับ
คะแนนการสอบคัดเลือกจากมากไปหาน้อย  
     (๔) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องลงนามรับรองผลการสอบคัดเลือกภายใน ๒๔ 
ชั่วโมงหลังสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก  
     (๕) ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ภายหลังประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านลงนาม
รับรอง และไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกภายใน ๓ วันทาการ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
     ฉ. การอุทธรณ์ผลการคดัเลือก  
กรณีผู้สมัครมขี้อสงสัยในการกระบวนการคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสามารถยื่นเอกสารอุทธรณ์
ผลการคัดเลือกด้วยตัวเองได้ โดยต้องด าเนินการภายใน ๓ วันท าการหลังประกาศผลการคัดเลือก 
      
     ๘.อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
            ๘.๑ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
             ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีอาจารย์แพทย์เต็มเวลา ๑๒ ท่าน และอาจารย์แพทย์ล่วงเวลา ๓ ท่าน  

โดยมีแผนการรับอาจารย์เพิ่มอีกทุกปี ปีละ ๑ ต าแหน่ง 
รายช่ืออาจารย์แพทย์เต็มเวลา ๑๒ ท่าน 
 

๑.น.อ.ไพโรจน์             จอมไธสง  วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.น.อ.หญิง กรรณยิการ์  วรรณวิมลสุข  วว.เวชปฏิบัติทั่วไป, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ภาณุ                 สยามวาลา       อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๔.น.ต.หญิง วราล ี         อภินิเวศ    วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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๕.น.ต.        ชัชวาลย์      จันทะเพชร วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๖.น.ต.หญิง   เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ          วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
๗.ร.อ.หญิง    นิกจรี สงฆ์สังวรณ์     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เวชบ าบัดวิกฤต 
๘.ร.อ.หญิง    พนิดา        เรืองฤทธิ ์ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๙.ร.อ.หญิง    ฉัตรแก้ว     ชุ่มเพ็งพันธุ์     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๐.ร.อ.หญิง  ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข   วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๑..ร.ท.หญิง แก้วตา วงศ์ภักดี     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

  ๑๒. ร.ท.หญิง อรวรรณ สายบัวทอง     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
 

อาจารย์แพทย์ล่วงเวลา ๓ ท่าน 
๑.พล.อ.ต.นิพนธ์           รุทธพิชัยรักษ์   วว.ศัลยศาสตร,์ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.พล.อ.ต.เฉลิมพร          บุญสิริ            วว.กุมารเวชศาสตร,์ วว.สาขาวิชาโรคภูมิแพ,้  
                                                    อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ยุวัฒน์                 ธนังกุล           วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
          ๘.๒ นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย ์ 
           การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มี
นโยบายในการคัดเลือก และการก าหนดสัดส่วนร้อยละการท างานในแต่ละด้าน ดังประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง
การคัดเลือก และบทบาทหนา้ที่ของอาจารย์แพทย ์ 
          ๘.๓ การประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
           การประเมินอาจารย์ผู้ให้การอบรม ใช้กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ก าลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ผ่านทาง website : 
https://competency.rtaf.mi.th/evaluate/faces/login.xhtml โดยก าหนดสัดส่วนตัวชี้วัดการประเมินตาม
ประเภทของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
           ตัวช้ีวัดการประเมินจะถูกก าหนดในช่วงเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี พิจารณาโดยการตก
ลงร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์ในแต่ละฝุาย ส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดการประเมินของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ต้อง
เป็นตัวช้ีวัดของหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อความโปร่งใส เกณฑ์ของตัวชี้วัดที่ผ่านการตกลงร่วมกันและ
ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้ว ต้องด าเนินการอนุมัติผ่านมติคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแจง้ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ  
             การเก็บข้อมูลการประเมิน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ทั้งนี ้หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ 
ฉุกเฉิน มีหน้าที่ติดตาม กากับดูแล และประเมินผลตัวช้ีวัดเป็นระยะ 
             ผลการประเมินจะใช้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ 
โดยแบ่งระดับของการประเมินออกเป็น ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง  
หากได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น อาจารย์แพทย์ฉุกเฉินอาจได้รับการเสนอชื่อเป็น “ข้าราชการดีเด่น” 
ประจ าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม หรือ ระดับประเทศต่อไป 
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            ๘.๔ การพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
             ก. การพัฒนาสมรรถนะทั่วไปจากการประเมนิ  
             หากผลการประเมินไม่ผ่านตัวชี้วัด อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมีหน้าที่เขียนรายงาน และแผนการพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพื่อของบประมาณ ใน
การพัฒนา เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น ข้อตกลงในการพัฒนางานหรือโครงการที่รับผิดชอบ เป็นต้น  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการพฒันาตนเองเพื่อบรรลุตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม รวมถึง ประเมินผลการพัฒนาของอาจารย์ ในรอบการประเมินถัดไป  
             ข. การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด  
              อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม สามารถทาโครงการเพ่ือขอพัฒนาสมรรถนะต่อยอด เช่น การขออนุมัติลา
ศึกษาต่อในสาขาต่อยอดด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น เวชพิษวิทยาและเภสัชวิทยา เวชบ าบัดวิกฤต หรอืการขอ
อนุมัติลาศึกษาต่อด้านบริหาร หรือขอทุนการศึกษาเพ่ือลาศึกษาต่อต่างประเทศตามระเบียบ ท.อ.หรือ การลา
ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตทั้งในและประเทศ  
             กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหนา้ที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมตังกล่าวตามระเบียบของทางราชการ 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ๙.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  รับผิดชอบรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์ครอบครัว ประกอบด้วย 
 -  ห้องตรวจโรคข้าราชการ ชั้น ๔ อาคารคุ้มเกศฯ 
 -  ห้องตรวจโรคทั่วไป (สลก.๑)  ชั้น ๑  อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ๘ ชั้น 
 -  ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น ๑ อาคารคุ้มเกศฯ 
 -  หน่วยเยี่ยมบ้าน  ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ 
 -  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้าฯ 
 -  ศูนย์กู้ชีพคุ้มเกล้าฯ , ศูนย์สั่งการกู้ชีพคุ้มเกล้าฯ 
   ห้องประชุมและห้องพักแพทย์ของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 

 -  ธุรการกองตรวจโรคผู้ปุวยนอก รพ.ฯ ชั้น ๔ อาคารคุ้มเกล้าฯ  ประกอบด้วยห้องผู้อ านวยการกอง 
ห้องพักผ่อนส าหรับอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ของรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีคอมพิวเตอร์
และเครื่องถ่ายเอกสาร มีอินเตอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล และมีกลุ่ม line ส าหรับติดต่อประสานแพทย์
ประจ าบ้านทุกรุ่น  
-  ห้องประชุมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ฯ ชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้า ขนาด ๔๐ ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต เครื่องโปรเจคเตอร์, ทีวี 50 นิ้ว 
 - ห้องพักแพทย์ มีตู้เพื่อเก็บทรัพย์สินส่วนตัว และส าหรับทานอาหาร พักผ่อน มีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ตและหนังสือทางการแพทย์ หนังสือวิชาการ เพื่อใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูล มีบอร์ดติดประกาศส าคัญ
ต่างๆ 
-  ห้องประชุมห้องตรวจโรคข้าราชการ ชั้น ๔ อ.คุม้เกศ มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องโปรเจคเตอร ์

 -  ห้องเก็บหุ่น simulation ส าหรับการเรียนการสอน 
 -  อุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีอาคารต่างๆ ดังนี้       
 -  อาคารรักษาพยาบาลที่ส าคัญ ๔ อาคาร ได้แก่            



๓๕ 

 
 

 -  อาคารคุ้มเกล้าฯ ๑๒ ชั้น เปิดท าการต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารหลักในการรักษาพยาบาล            
 -  อาคารสลากกินแบ่ง ๘ ชั้น เป็นห้องตรวจโรคทั่วไป คลินิกฝังเข็ม และหน่วยดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
QCU  

 -  อาคารคุ้มเกศ ๕ ชั้น เปิดด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล เพื่อเป็นอาคาร
ผู้ปุวยนอกแห่ง ใหม่ ห้องตรวจโรคข้าราชการ และเป็นอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลของศูนย์ แห่ง
ความเป็นเลิศอย่างครบวงจร รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการสารสนเทศ จ านวน ๕๐ ที่ อยู่ที่ชั้น ๕ ของอาคาร           

 -  อาคารศูนย์มะเร็ง ๕ ชั้น เปิดด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๗  มีห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการอยู่ที่ ชั้น ๕ 
ของอาคาร          
 -  อาคารสนับสนุนการรักษาพยาบาลอื่นๆ ได้แก่            

 -  อาคารหอพักแพทย์ ๗ ชั้น ใช้งบลงทุนจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีส านักงานกองแพทยศาสตร์ศึกษา อยู่ที่ชั้น 
๑ ของอาคาร            

 -  อาคารกองพยาธิกรรม           
 -  อาคารโภชนาการ          
 ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารคุ้มเกล้า  จ านวน ๑ ห้อง  ขนาด  ๖๐ ที่นั่ง 
 ห้องประชุม ชั้น ๔  อาคารคุ้มเกล้า  จ านวน ๑ ห้อง  ขนาด  ๖๐ ที่นั่ง 
 ห้องเรียนกองแพทยศาสตร์ศึกษา    จ านวน ๓ ห้อง  ขนาดห้องละ ๔๐ ที่นั่ง 
 ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารคุ้มเกศ  จ านวน ๑ ห้อง  ขนาด ๖๐ ที่นั่ง 
     ๙.๒ การคัดเลือกและรบัรองการเปน็สถานทีส่าหรบัการฝึกอบรม  
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการรับรองเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมี
จ านวนผู้ปุวยเพียงพอ และชนิดของผู้ปุวยหลากหลายตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  และ
ผ่านการประเมินศักยภาพจากแพทยสภาในการรับแพทยป์ระจ าบ้าน ได้ไม่เกิน ๑๐ ต าแหน่งต่อปีการฝึกอบรม  
     ๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
           ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สายของกองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคน จะได้รับ username และ password เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการระหว่าง
ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และจากบ้านพักได้  
     ๙.๔ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเป็นทีมรว่มกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชพีอื่น  
           แพทย์ประจ าบ้าน จะได้ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านต่าง
ชั้นปี แพทย์ประจ าบ้านต่างแผนก แพทย์ใชทุ้นเพิ่มพูนทักษะ นิสิตแพทย ์พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน และ
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
     ๙.๕ ความรู้และการประยุกต์ความรูพ้ื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
           มีการน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมวิชาการไปใช้ในการฝึกปฏิบัติตรวจรักษาดูแลผู้ปุวยที่ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้ง เน้นการบูรณาการงานประจ าเพื่อทาเป็นงานวิจัย (Routine-to-research)  
     ๙.๖ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้  

      ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ด าเนินการแต่งตั้ง น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งได้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน (Medical education) จากประเทศ  
สก๊อตแลนด์ เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาและมสี่วนร่วมในการจดัท าแผนการฝกึอบรม การเรยีนการสอน การประเมิน  
การวัดผล ของหลักสูตรการฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ  



๓๖ 

 
 

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ และการประเมิน 
การฝึกอบรม รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์แพทย์ในกลุ่มงาน  
ตามภาคผนวก ๑และ น.ต.หญิง วราลี อภินิเวศ วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัด 
ท าแผนการฝึกอบรมการเรียนการสอน การประเมิน การวัดผลของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ซึ่งปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า ๑๐ ปี และเป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของแพทยสภา ตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์ 
แพทยศาสตร์โลก (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality  
Improvement: the 2015 Revision) วิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหลัก 
ในการประเมินหลักสูตรการฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผ่านการเป็นกรรมการ 
หลักในการตรวจประเมินมาแล้ว ๒ สถาบนั 
      ๙.๗ การฝึกอบรมในสถาบันอื่น  
แพทย์ประจาบ้าน สามารถเลือกฝึกอบรมในรายวิชาเลือกเสรี ได้จากสถาบันอ่ีน ทั้งในและนอกประเทศ ตาม
ภาคผนวก ๗ 
 

      ๑๐. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
            คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ใน
ก ากับดูแลของคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  มีหน้าที่ด าเนินการประเมิน
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยด าเนินการจัดประชุม
ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการพ.ศ.๒๕๖๐ 
      ๑๐.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมนิหลักสูตร  
               เพื่อก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเปน็ประจา มีกลไกส าหรับการ
ประเมินหลักสตูรและน าไปใช้จริง เพื่อการได้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรายละเอียด
ย่อย (Minor change)  
      ๑๐.๒ หัวข้อในการประเมินหลักสูตร  
            โดยการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  
          - พันธกิจของแผนการฝึกอบรม  
          - ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์ 
          - แผนฝึกอบรม  
          - ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนฝึกอบรม  
          - การวัดและประเมินผล  
          - พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
          - ทรัพยากรทางการศึกษา  
          - คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
          - ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ  
          - แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ  



๓๗ 

 
 

          - ข้อควรปรับปรุง  
           ๑๐.๓ กระบวนการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
           ก. แสวงหาข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผลิตแพทย์ฉกุเฉินของโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช โดยด าเนินการส่งหนังสือส ารวจความคิดเห็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของแพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่พึงประสงค ์และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ได้แก ่ 
           (๑) นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหรือผูแ้ทนสถาบันทีม่ีแพทย์ที่จบการฝึกอบรมไป
แล้วปฏิบัติงานอยู่  
           (๒) แพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  
           (๓) อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
           (๔) ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมปัจจุบัน  
           ข. รวบรวมข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลปูอนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยเสี่ยง และโอกาส
ในการพัฒนาของการฝึกอบรม  
           ค. เสนอผลการวิเคราะห์และด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยน าผลการวิเคราะห์เข้าสู่
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการประเมิน และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร แจ้งต่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อด าเนินการในวาระพัฒนา
ในรายละเอียดย่อยต่อไป  
            ส าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูล และผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สามารถแจ้งความจ านง เพื่อขอ
ข้อมูลได้ที่ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมฯ โดยติดต่อได้ที่ธุรการกองตรวจโรคผู้ปุวยนอก รพ.ฯ ช้ัน ๔ อาคารคุ้ม
เกล้าฯ  ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมัติให้ข้อมูลดงักล่าว ขึ้นกับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ผลการ
ประเมินในแตล่ะปี ให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๕ ปี เพื่อใช้ในกระบวนการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
ต่อไป  
               ผลการประเมนิในแตล่ะปี ให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาไมต่ า่กว่า ๕ ปี เพื่อใช้ในกระบวนการทบทวนและ
พฒันาหลกัสตูร ตอ่ไป 

            ๑๑. การทบทวนและพัฒนา  
             หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีการ
ทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้เป็น
สถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการปรับหลักสูตร
ตามล าดับต้ังแต ่พ.ศ.๒๕๔๗, ๒๕๕๑, ๒๕๕๖, ๒๕๕๙ จนถึงหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา รวมทั้ง การวัดและประเมินผล 
 

            ๑๒. การบริหารกิจการและธุรการ  
                   การบริหารจดัการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
              
 



๓๘ 

 
 

            ๑๒.๑ ความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว ้ 
                มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลอืกและจ านวนที่รับสมัครผู้เขา้รับการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 
การวัดและประเมินผล และผลสมัฤทธิ์ของการฝึกอบรมทีพ่ึงประสงค์ โดยด าเนินการอยู่ในรูปของคณะกรรมการ
ฝึกอบรม ซึ่งจะด าเนินการตามข้อก าหนดของ อฝส.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
             ๑๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ  
              คณะกรรมการฝกึอบรม สามารถของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฝึกอบรม ทั้งจากเงินบ ารุง 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและเงินหมวดอุดหนุน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ตามระเบียบการเงินของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และระเบียบกระทรวงการคลัง  
            ๑๒.๓ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานธุรการ 
             กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.มีเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และฝึก 
อบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๖ คน ดงัรายชื่อ ต่อไปนี ้

(๑) พ.อ.อ.หญิง วิภาดา สุพรรณพงค์ 
(๒) จ.อ.ศิริพงษ์  ตัญญะปัญญาชน 
(๓) น.ส.อนงนาถ ดวงพิทักษ์ 
(๔) นางพิกุล เจตนา 
(๕) น.ส.วิภาพร  พันธ์นิกร 
(๖) นายถนัด เชียงด ี

        ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งมีส่วนร่วมตัง้แต่เริ่มเปิดสถาบันฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๗ มีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยมีหน้าที่ แต่ละคนดังนี ้
              พ.อ.อ.หญิง วิภาดา สุพรรณพงค์ จบหลักสูตรการจัดท าหนังสือราชการ กองสารบรรณ  จากกรม
แพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที ่ จัดท าหนังสือราชการเพื่อติดต่อ ประสานงานระดับกลุ่มงาน แผนก กอง กรม 
กระทรวง ทั้งส่วนภาคราชการและเอกชนภายในและภายนอก กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช พอ. 
              น.ส.อนงนาถ ดวงพิทักษ ์เป็นผูช้่วยเลขานุการฝุายอาจารย์แพทย์ ในการดแูลรับผิดชอบใบประเมิน  
เก็บรวบรวมคะแนนประเมิน ส่งให้อาจารยแ์พทย์ในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ,วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย(วฉท.)และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับ 
วฉท. และแพทยสภา 
             นางพิกุล เจตนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิกฝุายอาจารย์แพทย์และกองตรวจโรคผู้ปุวยนอก ดูแลด้านการเงิน 
การเบิกค่าตอบแทนแพทย์นอกเวลาราชการ การเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกกองตรวจโรคผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
             น.ส.วิภาพร  พันธ์นิกร เป็นผู้ช่วยฝุายอาจารย์แพทย์ ดูแลสิทธิต่างๆของแพทย์ประจ าบ้าน การลา
พักผ่อนประจ าปี,การลาปุวย,ลากิจ รวมทั้งชุดปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาจารย์
แพทย์ประจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
             จ.อ.ศิริพงษ์  ตัญญะปัญญาชน และนายถนัด เชียงดี ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดท าเอกสารต่างๆ 
การประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และช่วยประสานงาน การจัดการสถานที่ใน 
การจัดประชุมตามโครงการศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
               



๓๙ 

 
 

             ๑๒.๔ ความเชีย่วชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุอืน่  
              หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการ
ตามเกณฑ์หลกัสูตรของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีการฝกึปฏิบัตงิานในสาขาทางการแพทย์อื่นๆ 
รวมทั้ง มีรายวิชาเลือกบังคับ และเลือกเสร ี 
        ๑๓. การประกันคณุภาพการฝึกอบรม  
         โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะจัดให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดย  
         ก. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน : มีการรายงานประเมินตนเอง อย่างน้อยทุก ๒ ปี  
         ข. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก : ได้รับการประเมินคุณภาพจาก อฝส. อย่างน้อยทุก ๕ ปี  
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