
ประกาศฉบับที ่๑/๒๕๖๒ 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช 

 
เรื่อง การคัดเลือก และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์แพทย์  

๑. หลักการและเหตุผล 
        จากการที่ประเทศไทยมีความต้องการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบ 

การแพทยฉ์ุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลและระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึงในกรณเีกิดภัยพิบัติ
ต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบาย ให้มีแพทย์สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ๒.๔ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ 
คน ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงต้องการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ซึ่งในปัจจุบนัมีแพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินประมาณ ๗๐๐  คน  ทั่วประเทศและรบัราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ ๑๗๐ คน 
ดังนั้นจึงมีนโยบายด าเนินการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการธ ารงรักษาให้แพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินอยู่ในระบบบริการสาธารณสุขให้เพียงพอต่อประชาชนในประเทศ  

        กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงตอบสนองความต้องการของสังคมและ 
ชุมชนเขตสายไหมและเขตกองทัพอากาศ รวมทั้งความต้องการของกรมแพทย์ทหารอากาศสังกดั
กระทรวงกลาโหม และประเทศ ด้วยการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
สนับสนุนการพัฒนาแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์รองรับระบบการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ และรับจ านวนแพทย์ประจ าบ้านเพิ่มมากขึ้นตามศกัยภาพการ
ฝึกอบรมจากแพทยสภาให้เต็มศักยภาพของสถาบัน 
             ทั้งนี ้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ไดม้ีการก าหนดศักยภาพการฝึกอบรมโดยค านึงถึง 
จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน และจ านวนอาจารย์แพทย์เต็มเวลาเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาจ านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  สามารถเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้สูงสุด ๑๐ ต าแหน่ง โดยมีอาจารย ์
แพทย์เต็มเวลา ๑๒ คน และแพทย์ล่วงเวลา ๓ คน ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาล สมทบ 
๑ คน รวมเป็น ๑๑ คน  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการด าเนินการคัดเลือกแพทย์ที่มีคณุสมบัติและความสามารถ
เหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์เป็นระยะให้สอดคล้องกับแผนทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และมกีารปรับหลักเกณฑ์การคัดเลอืกเป็นระยะ 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์  ณ ขณะนั้น  
        ๒. วัตถุประสงค ์ 
        เพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์แพทยส์าขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณสมบตัิความสามารถเหมาะสม ตอบสนองกับ
พันธกิจ และแผนการฝึกอบรม 
         ๓. เกณฑ์การพิจารณา  
      ๓.๑ คุณวุฒ ิ 
       ๓.๑.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และใบ 
       ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ  
        ๓.๑.๒ ได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัิสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 



       ๓.๑.๓ ผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ทั้งนี ้หากยังไม่ผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขัน้พื้นฐาน ต้องเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี 
นับต้ังแต่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์  
๓.๒ คุณสมบัตทิี่พึงประสงค ์ 
๓.๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งต้ังของกรม
แพทย์ทหารอากาศ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
๓.๒.๒ มีความสามารถและรบัผิดชอบในพันธกิจการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ งานบริการทาง
วิชาการและวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง งานทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ ที่กลุ่ม
งานฯ มอบหมาย รวมถึง การปฏิบัติตามนโยบายของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
๓.๒.๓ มีทักษะและสมรรถนะการท างานวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาล 
หรือเคยได้ท างานวิจัยเป็นเจ้าของงานวิจัยต้นฉบับ  
๓.๒.๔ คุณสมบัติอื่น ๆ ด้านจริยธรรมและสังคม ได้แก ่ 
-มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และสนใจใฝ่รู้ทางวิชาการและงานวิจัย  
-มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นคร ูและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา  
-บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  
-มีคุณธรรมและจริยธรรม  
๔. กระบวนการพิจารณา  
๔.๑ กระบวนการรับสมัคร  
ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๔.๒ กระบวนการหาข้อมูล  
     ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายอาจารย์แพทย์อย่างน้อย ๒ คน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตผิู้สมัครว่า มีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม ่ รวมถึง ด าเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครตามความเหมาะสม เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ ์ หรือใบรับรองการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (ในกรณีที่ผู้สมัครเปน็แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์พี่เลี้ยงที่ผ่านการฝึกอบรมจากกองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมาก่อน ให้ผ่านกระบวนการนี้ได้ เนื่องจากอาจารย์ในกองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอกทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครอยูแ่ล้ว) และน าเสนอข้อมูลผู้สมัครต่อที่ประชุมอาจารย์ในวันคัดเลือก 
๔.๓ กระบวนการคัดเลือก  
๔.๓.๑ ประกาศวันประชุมคัดเลือก ให้อาจารย์ผู้มสีิทธ์ิลงคะแนนเสียงรับทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห ์ 
๔.๓.๒ ผู้มีสิทธิอ์อกเสียงคัดเลือก ได้แก ่อาจารย์แพทยก์องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ทุกท่านที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา รวมถึง ผู้ที่ก าลังลาศึกษาหรอืลาฝึกอบรม  
๔.๓.๓ ในวันการประชุมเพ่ือลงคะแนนคัดเลือก ต้องมีผู้แทนจากหน่วยก าลังพล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมเป็นสักขีพยาน  
๔.๓.๔ อาจารย์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคัดเลือก สามารถลงคะแนนคัดเลือกได้เท่ากับจ านวนต าแหน่งที่จะบรรจุหรือ
น้อยกว่า เป็นการลงคะแนนแบบลับ โดยใช้ใบลงคะแนนที่เตรียมไว้ ในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได ้สามารถส่งใบลงคะแนนลว่งหน้าก่อนวันประชุมคัดเลือกที่ธุรการ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ส าหรับอาจารย์ที่



ก าลังลาศึกษาหรือฝึกอบรม สามารถแจ้งการออกเสียงลงคะแนนทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาที่ผอ.กองตรวจ
โรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 

๔.๔ เกณฑ์การตัดสิน  
      การได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ของ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชต้องได้รับ
คะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด และผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากกวา่เป็นผู้
มีสิทธิในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อย โดยผลการตัดสินของอาจารย์แพทย ์ ถือเป็นการ
สิ้นสุด หลังจากรับทราบผลการคัดเลือกแล้ว ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก จะน ารายชื่อแพทย์ที่ได้รับการ
คัดเลือกน าเสนอผอ.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพิจารณาและด าเนินการบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ต่อไป 
๕. ขอบข่ายการท างานและการปฏิบัติงานของอาจารยแ์พทย ์ 
๕.๑ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและกรมแพทย์
ทหารอากาศ 
๕.๒ บริการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รวมถึง 
ควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาแพทย ์ และแพทย์ประจาบ้าน ทั้งในและนอกเวลาราชการตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
๕.๓ เข้าร่วมกิจกรรมของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ การ
ประชุมงานพัฒนาคุณภาพ การประชุมหน่วยงาน และการประชุมกับกองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยตามเกณฑ์
ก าหนดของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ และรับรู้ข้อมูลของกอง และโรงพยาบาล 
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๔ รับผิดชอบในการควบคุมและเป็นที่ปรกึษาในกิจกรรมวิชาการของนิสิต/นักศึกษาแพทย ์ และแพทย์ประจ า
บ้าน  
๕.๕ รับผิดชอบ และพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๖ ท าการศึกษาวิจัยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
๕.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานฯ หรือผู้บงัคับบัญชา  
      ทั้งนี้ ก าหนดสัดส่วนร้อยละการท างานของอาจารย์ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ ดังนี้ 
 การบริหาร การบริการ การวิจัย การศึกษา 
ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
(ชั้นยศ นาวาอากาศเอกพิเศษ) 

๗๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 
(ชั้นยศ นาวาอากาศเอก) 

๖๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

อาจารย์แพทย์  
(ชั้นยศ นาวาอากาศเอก,โท,ตร)ี 

๕๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ 

อาจารย์แพทย์  
(ชั้นยศ เรืออากาศเอก,โท,ตรี) 

๓๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ 



๖. การพัฒนาตนเองของอาจารย์แพทย ์ 
๖.๑ สามารถลาศึกษาหรือฝึกอบรม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาล โดยได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ ์และวิสัยทัศน์ กองและโรงพยาบาล 
๖.๒ สามารถใช้สิทธิ์ลาประชุมหรือพัฒนาตนเองทางวิชาการได้ตามข้อก าหนดของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
และโรงพยาบาล โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าให้ประชุมวิชาการ อย่างน้อย ๓ วัน/ปี และประชุมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๓ ปี  
๖.๓ ประธานคณะกรรมการฝึกอบรม จะต้องเข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๗. การประเมนิอาจารย์แพทย ์ 
อาจารย์แพทย์จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเป็นการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 

                                                                       ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ มิถนุายน  ๒๕๖๒ 

                                                 นาวาอากาศเอก 
 
                                                                            (ไพโรจน์ จอมไธสง)  
                                                    
                                                  ประธานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
                                                     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกรณีแห่งวิชาชีพ 
 

           วิชาชีพแพทย ์ เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคลผู้กอปรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความรู้
ความสามารถทางการแพทย์เป็นอย่างดี อีกทั้ง การเป็นอาจารย์แพทย์ย่อมต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับนิสิต/นักศึกษาแพทย ์ และแพทย์ประจ าบ้าน ต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรมและมีสัจจะ โดยมี
พันธกรณีดังต่อไปนี ้ 
1. พันธกรณีต่อสาธารณะ  
-อาจารย์แพทย์พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เก่ียวกับความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยและ
ชุมชน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  
- อาจารย์แพทย์จะแถลงถึงความคิดเห็นทางการแพทย์ต่อสาธารณะ เฉพาะเมื่อตนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องที่แถลงอย่างถ่องแท้แล้ว  
- อาจารย์แพทย์พึงพยายามขจัดการแพร่ขา่วสารที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์  
- อาจารย์แพทย์พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ความรูท้างการแพทย์ที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
- ในกรณีที่เป็นพยานในศาล หรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการไต่สวน อาจารย์แพทย์ต้องแถลงความคิดเห็นด้วย
ความถูกต้อง เฉพาะที่ได้รู้ชัดแจ้งเท่าน้ัน  
 
2. พันธกรณีต่อผู้บังคับบัญชา  
- อาจารย์แพทย์ต้องซื่อตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน  
-อาจารย์แพทย์ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา โดยมิได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา  
- อาจารย์แพทย์ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนเองทราบทันทีถึงเรื่องราวใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะ
เป็นคูแ่ข่งหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา  
-อาจารย์แพทย์ต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ในธุรกิจใดๆ มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดูแลรักษา
ผู้ป่วย  
- อาจารย์แพทย์พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะรับต าแหน่ง หรือรับด าเนินการ ในกรณีที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดๆ เพื่อขออนุมัติการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

3. พันธกรณีต่อวิชาชีพ  
- อาจารย์แพทย์ต้องไม่ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดกฎหมาย  
- อาจารย์แพทย์ต้องปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยตามหลักวิชาการและวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
- อาจารย์แพทย์ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด  
- พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่จะนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพแพทย์  
- อาจารย์แพทย์ต้องไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง  
- อาจารย์แพทย์พึงให้ความร่วมมือในการสง่เสริมวิชาชีพแพทย์ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู ้และ
ประสบการณ์กับแพทย์ท่านอื่น ส่งเสรมินิสิตนักศึกษาและแพทย์ประจ าบ้าน สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
วิชาชีพแพทย์ต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาการแพทย ์ 
- อาจารย์แพทย์มีบทบาทหนา้ที่ในการให้การฝึกอบรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน  



4. พันธกรณีต่อแพทย์อื่น  
- อาจารย์แพทย์ต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้าหรือการ
ปฏิบัติวิชาชีพของแพทย์ท่านอ่ืน  
- ในกรณีที่พบว่าแพทย์ผู้ใดกระท าความผิดจรรยาบรรณ พึงรายงานความประพฤติดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือด าเนินการต่อไป  
- อาจารย์แพทย์ต้องไม่แทรกแซงงานของแพทย์ท่านอื่น เมื่อทราบว่าแพทย์ผู้นั้นได้มีบทบาทหน้าที ่หรือ
ข้อตกลงท างานนั้นอยู่แล้ว นอกจากได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
- อาจารย์แพทย์พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของแพทย์ท่านอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ 


