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หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพือ่ วุฒิบัติแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว พ.ศ. 2562
กลุ่มงานเวชกรรมสั งคม โรงพยาบาลสงขลา
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4. ลักษณะและพันธกิจของสาขา
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เพื่อฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวซึ่ งเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัยความรู้
อย่างเป็ นองค์รวม ซึ่ งครอบคลุ มทุกมิติของการดูแลสุ ขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุ มชน ร่ วมกับ
ความสามารถในการทาหัตถการที่พบบ่อยในบริ การปฐมภูมิ ในการดูแลผูป้ ่ วยด้านการรักษาส่ งเสริ มป้ องกัน
และฟื้ นฟูสุขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยนอก การดูแลผูป้ ่ วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น โดยเป็ นการดูแลสาหรับประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย แพทย์ผรู ้ ับการอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ ครอบครัวจึงควรมีความรู ้ครอบคลุมเนื้ อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ นอกจากความรู ้และ
ทักษะด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวแล้ว แพทย์สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวควรมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สาคัญ
ได้แก่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่ อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม การบริ หารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ ตลอดจนกระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติ
ที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการบริ การทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
5. มาตรฐานความรู้ ความชานาญของแพทย์ เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ
หลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
5.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
5.1.1 สามารถให้การบริ บาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพสาหรับทุกกลุ่มอายุ (High quality primary
care for all age groups)
5.1.2 สามารถให้ ก ารดู แ ลที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง การส่ ง เสริ ม ป้ องกัน รั ก ษา และฟื้ นฟู สุ ข ภาพ
(Comprehensive care)
5.1.3 ดู แลผูป้ ่ วยนอก (Ambulatory care) ทั้ง ผูป้ ่ วยเฉี ย บพลัน (Acute care) และผูป้ ่ วยเรื้ อรั ง
(Chronic care) สามารถรับปรึ กษา และส่ งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 ดูแลผูป้ ่ วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (Appropriated inpatient care)
5.1.5 สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น (Home care) โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและทุพพล
ภาพ
5.1.6 สามารถให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
5.2 ความรู้ และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedural Skills)
5.2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ ของระดับบุคคลทุกกลุ่มวัย
5.2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
5.2.3 ดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family Oriented Approach)
5.2.4 ดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community Oriented Approach)
5.3 ทักษะระหว่ างบุคคลและการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
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5.3.1 นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3.2 ดูแลโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and Holistic
Care)
5.3.3 ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์ นิ สิต นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน
ประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ
5.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผูป้ ่ วย และครอบครัวผูป้ ่ วย (Doctor-patient-family relationship
) โดยสามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วย ญาติ ครอบครัวและชุ มชน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ มีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5.3.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3.6 เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
5.4 การเรี ยนรู้ และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
5.4.1มีการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-Based) ความคิดสร้างสรรค์ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
5.4.2 เรี ยนรู ้และเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
5.4.3 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
5.4.4 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขได้
5.4.5 นาหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ิ
5.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism)
5.5.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และชุมชน
5.5.2 มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.5.3 มีทกั ษะ non-technical skills
5.5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและจริ ยธรรมทางการแพทย์
5.6 การทาเวชปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับระบบสุ ขภาพ (System-Based Practice)
5.6.1 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
5.6.2 มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการบริ การปฐมภูมิ (Primary Care Management)
5.6.3 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
5.6.4 ใช้ ท รั พ ยากรสุ ข ภาพอย่ า งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.6.5 สามารถทาหน้าที่ เป็ นแหล่ ง ข้อมูลให้กบั ประชากรในความดู แล (Resource Person of a
Defined Population)
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5.6.6 เข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient safety)
5.6.7 สามารถร่ วมดาเนิ นการการประกันคุ ณภาพและควบคุ ม คุ ณภาพอย่า งต่ อเนื่ อง (Quality
Assurance - QA and Continuous Quality Improvement - CQI)
6. มาตรฐานการเรียนรู้
6.1 กิจกรรมวิชาชีพทีเ่ ชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activities: EPAs)
ราชวิ ท ยาลัย แพทย์เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว แห่ ง ประเทศไทย ก าหนดกิ จ กรรมวิ ช าชี พ ที่ เ ชื่ อ มั่น ได้
(Entrustable Professional Activities: EPAs) ไว้ 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย
6.1.1 การดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวที่บา้ น (Home care for patient and family)
6.1.2 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
6.1.3 การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (Care for patients with chronic diseases)
6.1.4 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุ มชน (Health promotion
and disease prevention for individual, family and community)
6.1.5 สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัยทั้งการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน และฟื้ นฟู
สุ ข ภาพ (Comprehensive care ain all age groups: treatment, health promotion, disease prevention,
rehabilitation)
6.1.6 การให้ความรู้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ (Health education for patient and relatives)
6.1.7 การทาโครงการในชุมชน (Implement of community project)
6.2 ขั้นขีดความสามารถ (Milestones)
ระดับขั้นขีดความสามารถของกิจกรรมวิชาชีพทีเ่ ชื่อมั่นได้
ระดับ
ความสามารถ
1
ไม่อนุญาตให้ปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้
(Not allowed to practice the EPA)
2
ปฏิบตั ิได้ภายใต้การดูแลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Practice with full supervision)
3
ปฏิบตั ิได้ แต่ตอ้ งการการดูแลจากผูเ้ ชี่ยวชาญในบางเรื่ อง
(Practice with supervision on demand)
4
ปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง (“Unsupervised” practice allowed)
5
อาจได้รับมอบหมายให้ดูแลผูอ้ ื่น
(Supervision task may be given)
ขั้นขีดความสามารถทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องปฏิบัติได้ ในแต่ ละชั้นปี
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EPA
1.การดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวที่บา้ น
2.การดูแลแบบประคับประคอง
3.การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
4.การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสาหรับ
- บุคคล
- ครอบครัว
- ชุมชน
5.สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วง
วัย ทั้งการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน และฟื้ นฟูสุขภาพ
6.การให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
7.การทาโครงการในชุมชน

ชั้นปี ที่ 1
3
1
2
2

ชั้นปี ที่ 2
4
2
3
3

ชั้นปี ที่ 3
5
3
4
4

2

3

4

2
1

3
2

4
3

7. โครงสร้ างหลักสู ตร/แผนงานฝึ กอบรม
7.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
7.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
การจัดการเรี ยนการสอนจะมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center) และการเรี ยนแบบ
ผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนแบบพี่สอนน้อง ร่ วมกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
บนฐานการปฏิ บตั ิงานในชุ มชนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อหล่อหลอมให้
แพทย์ประจาบ้านมีหลักการของเวชศาสตร์ ครอบครัวไทยและสมรรถนะหลัก 6 ประการ ตามที่ ราชวิทยาลัยฯ
กาหนด รวมถึ งการมีประสบการณ์ ในการดูแลและรักษาสุ ขภาพผูป้ ่ วยทุกกลุ่มอายุ ครอบครัว และชุ มชน ให้
ครอบคลุ มทั้งคนปกติและภาวการณ์ เจ็บป่ วย และโรคที่แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวจะต้องประสบในชี วิตการ
ทางานของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวต่อไป
7.1.2 ระยะเวลาและระดับของการฝึ กอบรม
ระยะเวลา
หลักสู ตรการฝึ กอบรมสาหรับแพทย์ประจาบ้านในหลักสู ตร Hospital base (Formal training) มี
ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมของปี ที่เข้าฝึ กอบรม ถึงวันที่ 31 มิถุนายนของปี สุ ดท้าย
หลักสู ตรการฝึ กอบรมสาหรับแพทย์ในหลักสู ตร Hospital base (Inservice training) มีระยะเวลา
3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายนของปี ที่เข้าฝึ กอบรม (เริ่ มนับปี ที่ 1 ตั้งแต่เริ่ มปฏิ บตั ิ งานเป็ น intern) ถึ งวันที่ 31
มิถุนายนของปี สุ ดท้ายโดยอนุ ญาตให้ลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทาการ หรื อไม่เกิน 30 วันทาการตลอดการศึกษา
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อบรม จึงจะมีสิทธิ ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร ในกรณี ลาเกินกว่ากาหนด จะต้องมีการขยายเวลาฝึ กอบรมให้
มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 150 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ ได้รับการประเมินวุฒิบตั ร
ระดับของการฝึ กอบรม ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในแต่ละระดับชั้นปี ที่ฝึกอบรมมีดงั นี้
ระดับชั้ นปี ที่ 1 ครอบคลุมเรื่ องหลักการเวชศาสตร์ ครอบครัวของประเทศไทย เครื่ องมือ
ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ ครอบครัว และมอบหมายผูป้ ่ วยหรื อครอบครัวให้ดูแลอย่างต่อเนื่ องตลอด 3 ปี
ของการฝึ กอบรม
ระดั บ ชั้ นปี ที่ 2 ก าหนดให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ นในการดู แ ลรั ก ษาผู ้ป่ วย มี
ความสามารถในการกากับดูแล (supervision) แพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้องและนักศึกษาแพทย์ และเรี ยนรู ้การดูแล
ผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเริ่ มดาเนิ นการวิจยั โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับบริ บทของเวชปฏิบตั ิและ
บริ การปฐมภูมิ
ระดับชั้ นปี ที่ 3 เป็ นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
อาวุโสเหล่านี้ มีโอกาสฝึ กฝนให้เกิ ดทักษะทางด้านการกากับดูแล โดยเน้นการดูแลผูป้ ่ วยนอก การดูแลผูป้ ่ วยที่
บ้าน ผูป้ ่ วยในบริ บทของโรงพยาบาลชุ มชน การจัดการบริ การปฐมภูมิ
หลักสู ตร Hospital base (Formal training)
- ระดับชั้ นปี ที่ 1 เป็ นการปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสาขารอง (minor ward) โดยหมุนเวียนตาม
แผนกต่างๆ 7 แผนก ครั้งละ 1 เดือน โดยในเดือนกรกฎาคม ให้มาปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวที่ คลินิก
หมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา และปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลา เข้าประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 (Workshop I) ที่จดั โดยราชวิทยาลัย
- ระดับชั้ นปี ที่ 2 ปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว ณ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา
ปฏิ บตั ิงานที่หน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลา และสถาบันสมทบ รวมทั้งมีการจัดวิชาบังคับ
เลือก (selective) 2 เดือน ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน 2 เดือน และวิชาเลือกอิสระ (elective) 2 เดือน และ
เข้าประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 (Workshop II) ที่จดั โดยราชวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
- ระดับชั้ นปี ที่ 3 ปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว ณ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา
ปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสาขาหลัก (Clinical core
rotation: CCR) เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม สมรรถนะตามความสนใจของแพทย์ป ระจ าบ้า น และสอดคล้องกับ การ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตภายหลังจบการฝึ กอบรม เป็ นระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน โดยเลือกปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
2 กลุ่มสาขา จากทั้งหมด 7 กลุ่มสาขา ตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านซึ่ งอยูภ่ ายใต้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว และเข้าประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 3 (Workshop III) ที่จดั โดย
ราชวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ (ปฏิบตั ิงานที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา 3 ปี )
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หลักสู ตร Hospital base (Inservice training)
- ระดับชั้ นปี ที่ 1 เป็ นการปฏิ บตั ิงานหมุ นเวียนตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลสงขลาตาม
หลักสู ตรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเข้าประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 (Workshop I) ที่
จัดโดยราชวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
- ระดับชั้ นปี ที่ 2 เป็ นการปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสาขารอง (minor ward) โดยหมุนเวียนตาม
แผนกต่างๆ 7 แผนก ครั้งละ 1 เดือน โดยในเดือนกรกฎาคม ให้มาปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวที่ คลินิก
หมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา ปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลา และเข้าประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 (Workshop II) ที่จดั โดยราชวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
- ระดับชั้ นปี ที่ 3 ปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว ณ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา
ปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสาขาหลัก (Clinical core
rotation: CCR) เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม สมรรถนะตามความสนใจของแพทย์ป ระจ าบ้า น และสอดคล้องกับ การ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตภายหลังจบการฝึ กอบรม เป็ นระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน โดยเลือกปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
2 กลุ่มสาขา จากทั้งหมด 7 กลุ่มสาขา ตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านซึ่ งอยูภ่ ายใต้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว และเข้าประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 3 (Workshop III) ที่จดั โดย
ราชวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ (ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลสงขลา 1 ปี และคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา
2 ปี รวมระยะเวลาการเป็ น intern)
ทั้งนี้ ตลอดการปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ปี หลังจากเริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง
สงขลา(ยกเว้นช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงานอยูน่ อกโรงพยาบาลสงขลาและคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา) ให้ผู้
เข้าอบรมกลับมาปฏิบตั ิงานที่ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า
เพื่อตรวจผูป้ ่ วยที่นดั ต่อเนื่อง และเข้าร่ วมกิจกรรม Thursday conference ตั้งแต่เวลา 12.15 น.- 16.00 น.
รายละเอียดดูใน
- ตารางกิจกรรม 3 ปี
- ตารางการปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
7.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
7.2.1 ความรู ้พ้นื ฐาน (ภาคผนวก 1)
7.2.2 โรคหรื อภาวะของผูป้ ่ วย (ภาคผนวก 2)
7.2.3 หัตถการและทักษะ (ภาคผนวก 3)
7.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม 3 ปี
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7.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
มีคณะกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การ
ประสานงาน การบริ หาร การประเมินผลสาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม การพัฒนาและประกันคุณภาพ
หลักสู ตรฝึ กอบรม รวมถึงการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เหมาะสมมีส่วนร่ วมในการวางแผนงานฝึ กอบรม
ประธานการฝึ กอบรม/หลักสู ตรเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
7.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
7.5.1 หน้าที่ การปฏิ บตั ิ งาน การเข้าร่ วมกิ จกรรมวิชาการ และการปฏิ บตั ิ งานนอกเวลาราชการของ
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
กฎระเบียบแพทย์ประจาบ้ าน
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบต่ อผู้ป่วยถือเป็ น First priority
ให้แพทย์ประจาบ้านยึดประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นที่ต้ งั ไม่ละทิง้ หน้าที่ในการดูแลผูป้ ่ วยของตน โดยไม่มี
เหตุจาเป็ นอันร้ายแรง
การออกตรวจ OPD
1. เวลาปฏิบตั ิงาน 8.30-16.30 น. การลงเวลาทางานอนุโลมให้ถึง 8.45 น. หากเลยเวลาถึง 10.00 น.ให้
ถือว่าสาย และหากเลยเวลา 10.00 น. ให้ลาป่ วยครึ่ งวันพร้อมส่ งใบลา
2. กรณี มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ฝนตกหนัก น้ าท่วม เกิดจลาจล อนุโลมให้ถึง 10.00 น.โดยไม่ถือว่ามา
ทางานสาย
3. มาสายเกิน 15 ครั้งในครึ่ งปี งบประมาณ จะได้รับการตักเตือนและเขียนบันทึกความประพฤติ
4. แพทย์ประจาบ้านสามารถลงจาก OPD ได้ภายหลังเวลา 12.00 น. ในช่วงเช้า หรื อ 15.30 น. ในช่วง
บ่าย ทั้งนี้หากยังมีผปู ้ ่ วยรอตรวจตกค้าง แพทย์ประจาบ้านต้องอยูต่ รวจจนเสร็ จจึงจะสามารถลงจาก OPD ได้
5. แพทย์ประจาบ้านที่รับเคสใดๆ เป็ นคนแรกให้ดูแลผูป้ ่ วยเสมือนตนเองเป็ นแพทย์เจ้าของไข้ จะต้อง
ดูแลผูป้ ่ วยรายนั้นไปจนกว่าจะจบการศึกษา มีวางแผนนัด follow up ให้ตรงกับวันที่ตนเองปฏิบตั ิงานหรื อถ้ามี
ความจาเป็ นที่ไม่สามารถนัด follow up ได้ ให้ฝากแพทย์ประจาบ้านคนอื่นดูแลแทน หากมีการหมุนเวียนไป
นอกแผนก ให้กลับมารับผิดชอบเคสของตน เมื่อหมุนเวียนกลับมายังแผนก
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ถือเป็ นความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้าน ต้องอยูเ่ วรให้ครบตามกาหนด หากมีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน
ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษา และกาหนดวันทางานทดแทนในวันที่ขาด
การเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบัน
1. กิ จกรรมทางวิชาการในเวชศาสตร์ ครอบครัว ถื อว่ามีลาดับความสาคัญมากกว่ากิ จกรรมวิชาการ
ภายนอก แพทย์ประจาบ้านไม่สามารถ “เลื่อน” หรื อ “งด” กิจกรรมโดยไม่มีเหตุจาเป็ น
2. กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น แพทย์ประจาบ้านผูร้ ับผิดชอบ จะต้องแจ้งอาจารย์ผคู ้ ุมกิจกรรมทราบจนครบทุก
ชื่ อล่วงหน้า พร้อมทั้งกาหนดวันที่จะมาทากิจกรรมทดแทนเลื่อนไปและต้องติดต่อแพทย์ประจาบ้านคนอื่น ให้
นาเสนอเรื่ องอื่นๆ ไปก่อน และแจ้งอาจารย์ที่คุมในเรื่ องนั้นด้วย
กิจกรรมวิชาการภายนอกสถาบัน
1. สถาบันฝึ กอบรมอนุ ญาตให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศ
ไทยเป็ นผูจ้ ดั หรื อ ให้การสนับสนุนสาหรับแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวเป็ นลาดับแรก (โดยจะต้องเข้า
ร่ วมกิจกรรมตลอดการฝึ กอบรม) กิจกรรมทางวิชาการภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ได้ผา่ นการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
ให้ถือว่ามีความสาคัญรองจากกิ จกรรมภายในหรื อราชวิทยาลัยฯสนับสนุ น หากไม่แน่ ใจให้ปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษา
2. แพทย์ประจาบ้านมีสิทธิ ลาประชุ มวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวได้
ปี ละ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน โดยไม่นบั รวมกับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัยฯ
และวิชาเลือกอิสระ( Elective)
3. แพทย์หลักสู ตร Hospital base (Inservice training) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุ มวิชาการได้
ตามระเบียบของโรงพยาบาลสงขลา ส่ วนการไป Elective สามารถเบิกได้เฉพาะค่าเดินทางไป-กลับจากศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตามระเบียบราชการเท่านั้น
4. แพทย์หลักสู ตร Hospital base (Formal training) ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุมจาก
โรงพยาบาลสงขลา โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมจะสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้เพียงบางส่ วน
5. การไปประชุ ม วิช าการหรื อเข้า ร่ วมชั้นเรี ย นนัก ศึ ก ษาแพทย์ ต้องแจ้ง ให้อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ
ประธานการฝึ กอบรมทราบทุกครั้ งและต้องคานึ งไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ภาระงานของกลุ่ มงานเวชกรรม
สังคมและแผนกอื่นๆที่กาลังปฏิบตั ิงานอยู่
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ข้ อควรปฏิบัติแพทย์ประจาบ้ าน
1. แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่เข้ากิ จกรรมให้ตรงเวลา และไม่ออกจากห้องก่อนที่กิจกรรมจะเสร็ จสิ้ น
กรณี ที่มาสายหรื อออกก่อน ต้องบันทึกเหตุผลของการมาสาย, ไม่มา, หรื อออกจากห้องก่อนเวลา
2. กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่ตอ้ งได้รับการประเมิน ให้แพทย์ประจาบ้านที่นาเสนอเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
นาใบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนั้นฯประเมินทุกครั้ง
3. ให้แพทย์ประจาบ้านที่รับผิดชอบนาเสนอกิจกรรม ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและส่ งเอกสารล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากต้องแจกเอกสารให้ส่งธุ รการล่วงหน้า 2 วัน
4. ให้แพทย์ประจาบ้านทุกคน เขียนรายงาน Family study report ที่ดูแลรับผิดชอบ และเขียนบันทึก
Log Book ในทุกกิ จกรรมที่เข้าเรี ยน และนา Log Book ส่ งให้ธุรการ ก่อนชัว่ โมง Supervision (กาหนดทุก 2
เดือน)
5. การบันทึกเวชระเบียน ให้ลงรายละเอียดตามโปรแกรมบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน และบันทึกข้อมูลส่ วนเวชศาสตร์
ครอบครัว เช่น illness (IFFE), Genogram, Life event ให้ครบถ้วน

11
หน้ าทีก่ ารปฏิบัติงาน
แพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 1
1. ปฏิ บตั ิงานตรวจรั กษาและให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยนอกที่ คลิ นิกหมอครอบครั ว คลิ นิกประกันสังคม
คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลาที่รับผิดชอบพร้อมอาจารย์ที่ปรึ กษา
อย่างต่อเนื่ อง 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยให้บริ การตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาที่หน่ วยบริ การ การเยี่ยมดูแลผูป้ ่ วยที่
บ้านและการทางานในชุมชนตลอดระยะเวลา 3 ปี
3. ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นร่ วมกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 1-2 ครั้ง/เดือน
4. เรี ยนรู้การดูแลผูป้ ่ วยประคับประคองร่ วมกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวที่บา้ นผูป้ ่ วย และ
palliative care clinic รพ.สงขลา วันพุธ 13.30-16.30 น.
5. ปฏิบตั ิงานและเข้าร่ วมกิ จกรรมวิชาการในแผนกสาขารอง(minor) ตามตารางปฏิ บตั ิงานที่แต่ละ
แผนกกาหนด
6. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยคลังเลือด ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. อยูเ่ วรห้องฉุ กเฉิ น รพ.สงขลา และรพ.เมืองสงขลา(คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา) ตามที่
ได้รับมอบหมาย
8. อยู่เวรคลิ นิก นอกเวลาราชการรพ.สงขลาและรพ.เมื องสงขลา(คลิ นิกหมอครอบครั วเขตเมือง
สงขลา) ตามความสมัครใจ
9. มีส่วนร่ วมในการสอนหรื อเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาแพทย์
10. เข้าร่ วมกิจกรรม Thursday Conference ที่จดั ขึ้นทุกวันพฤหัสบดี 12.00-15.00 น.
11. เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการของศูนย์แพทย์และของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมตามที่กาหนด
12. เข้าร่ วมอบรมการทาวิจยั และการเขียนโครงการที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจัดสาหรับแพทย์ประจา
บ้าน
13. เตรี ยมร่ างโครงการวิจยั เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
14. มีชวั่ โมงศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างน้อย ½ วัน/สัปดาห์
แพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 2
1. ปฏิบตั ิงานตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสงขลา
หรื อสถาบันสมทบที่หมุนเวียนไปปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิบตั ิงานที่หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลาที่รับผิดชอบพร้อมอาจารย์ที่ปรึ กษา
อย่างต่อเนื่ อง 1 ครั้ง/สัปดาห์(ยกเว้นช่วงที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่โรงพยาบาลสงขลา) โดยให้บริ การตรวจรักษา
และให้คาปรึ กษาที่หน่วยบริ การ การเยีย่ มดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นและการทางานในชุมชนตลอดระยะเวลา 3 ปี
3. ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ 1-2 ครั้ง/เดือน
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4. ดูแลผูป้ ่ วยประคับประคองร่ วมกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวที่บา้ นผูป้ ่ วย และ palliative
care clinic รพ.สงขลา วันพุธ 13.30-16.30 น.
5. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยคลังเลือด ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. อยูเ่ วรห้องฉุ กเฉิ น รพ.สงขลา และรพ.เมืองสงขลา(คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา) ตามที่
ได้รับมอบหมาย
7. อยู่เวรคลิ นิก นอกเวลาราชการรพ.สงขลาและรพ.เมื องสงขลา(คลิ นิก หมอครอบครั วเขตเมื อง
สงขลา) ตามความสมัครใจ
8. มีส่วนร่ วมในการสอนหรื อเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาแพทย์และแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 1
9. เข้า ร่ วมและนาเสนอ Journal Club, Interesting Case, Case Family Conference และ Topic
discussion ในกิจกรรม Thursday conference ที่จดั ขึ้นทุกวันพฤหัสบดี 12.00-16.00 น.
10. เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการของศูนย์แพทยฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และสถาบันสมทบที่ปฏิบตั ิงาน
ตามที่กาหนด
11. ดาเนินงานวิจยั และโครงการ นาเสนอความก้าวหน้าและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาตามเวลาที่กาหนด
12. มีชวั่ โมงศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างน้อย ½ วัน/สัปดาห์
13. การจัดวิชาบังคับเลื อก (Selective) 4 เดื อน กาหนดให้เลื อกสาขาที่ สอดคล้องกับงานเวชปฏิ บตั ิ
ครอบครัว ภายใต้ดุลยพินิจของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา โดยต้องปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ชุมชนที่เป็ นสถาบันสมทบของโรงพยาบาลสงขลา 2 เดือน และวิชาเลือกอิสระ (Elective) 2 เดือน โดยให้เลือก
ศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวหรื อสาขาวิชาอื่นที่ตนสนใจในหรื อนอกโรงพยาบาลสงขลา ทั้งในประเทศ
หรื อต่างประเทศ แพทย์ประจาบ้าน มี หน้าที่ รับผิดชอบในการติ ดต่อกับสถาบันนั้นๆ โดยกลุ่ มงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลสงขลา ช่วยอานวยความสะดวกให้
แพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3
1. ปฏิบตั ิงานตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสงขลา
หรื อสถาบันสมทบที่หมุนเวียนไปปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิ บตั ิงานที่หน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายโรงพยาบาลสงขลาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง 1 ครั้ง/
สัปดาห์ (ยกเว้นช่ วงที่ไม่ได้ปฏิ บตั ิงานอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา) โดยให้บริ การตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาที่
หน่วยบริ การ การเยีย่ มดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นและการทางานในชุมชนตลอดระยะเวลา 3 ปี
3. ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นร่ วมกับทีมสหวิชาชี พ 1-2 ครั้ง/เดือนปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยประคับประคองร่ วมกับ
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่บา้ นผูป้ ่ วย และ palliative care clinic วันพุธ 13.30-16.30 น.
4. รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยนอกที่คลินิกทัว่ ไป ชั้น 1 ตึกผูส้ ู งอายุภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลา และคลินิกรุ่ ง
อรุ ณ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา ตามตารางที่มอบหมาย
5. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยคลังเลือด ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. อยูเ่ วรห้องฉุ กเฉิ น รพ.เมืองสงขลา(คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา) และโรงพยาบาลชุมชนที่
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เป็ นสถาบันสมทบของโรงพยาบาลสงขลาซึ่งหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. อยู่เวรคลิ นิก นอกเวลาราชการรพ.สงขลาและรพ.เมื องสงขลา(คลิ นิก หมอครอบครั วเขตเมื อง
สงขลา) ตามความสมัครใจ
8. มีส่วนร่ วมในการสอนหรื อเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2
9. เข้า ร่ วมและนาเสนอ Journal Club, Interesting Case, Case Family Conference และ Topic
discussion ในกิจกรรม Thursday conference ที่จดั ขึ้นทุกวันพฤหัสบดี 12.00-16.00 น.
10. เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการของศูนย์แพทยฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และสถาบันสมทบที่ปฏิบตั ิงาน
ตามที่กาหนด
11. ดาเนินงานวิจยั และโครงการ นาเสนอความก้าวหน้าและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาตามเวลาที่กาหนด
12. มีชวั่ โมงศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างน้อย ½ วัน/สัปดาห์
14. ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสาขาหลัก (Clinical core rotation: CCR) เพื่อเป็ นการเพิ่มสมรรถนะตาม
ความสนใจและสอดคล้องกับการปฏิ บตั ิงานในอนาคตภายหลังจบการฝึ กอบรม เป็ นระยะเวลารวมทั้งหมด 6
เดือน โดยเลือกปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 2 กลุ่มสาขา จากทั้งหมด 7 กลุ่มสาขา ตามความต้องการของแพทย์ประจา
บ้านซึ่ งอยู่ภายใต้การพิจารณาถึ งความเหมาะสมของอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์ประจาบ้านมี
หน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อกับสถาบันนั้นๆ โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา ช่ วยอานวย
ความสะดวกให้
7.5.2 การลาและการฝึ กอบรมทดแทน
1. การส่ งใบลาทุกประเภท ให้มาลงสถิติที่ห้องธุ รการ รพ.เมืองสงขลา(คลินิกหมอครอบครัว
เขตเมืองสงขลา) และต้องส่ งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ยกเว้นลาป่ วย
2. การส่ งใบลาทุกประเภท ยกเว้นลาป่ วย ต้องให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเซ็นรับทราบและต้องได้รับ
การอนุ มตั ิจากประธานการฝึ กอบรมก่อน จึงจะส่ งใบลาที่ห้องธุ รการ รพ.เมืองสงขลา(คลินิกหมอครอบครัวเขต
เมืองสงขลา) ไม่อนุญาตให้ลาติดกันเกิน 2 วันทาการ ยกเว้นลาป่ วย ทั้งนี้ข้ ึนกับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ประธานรายวิชา กรณี มีเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งลา
3. แพทย์ที่ ล าเป็ นล าดับ ที่ 2 ในวัน เดี ย วกัน ทุ ก กรณี ยกเว้น ลาป่ วย ต้อ งเขี ย นแบบฟอร์ ม
มอบหมายงานให้แพทย์คนอื่นขึ้นปฏิบตั ิงานแทน ตามระเบียบของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา
4. แพทย์ประจาบ้านไม่ควรลาในช่ วงเวลาที่ มีการหมุ นเวียนไปยังนอกแผนก การลาทุกครั้ง
ต้องผ่านการอนุ มตั ิจากอาจารย์ผดู ้ ูแลประจาแผนกและอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน จึงจะสามารถดาเนิ นการต่างๆได้
โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนการอนุมตั ิ
5. หากการลาทุกประเภท เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ ก
กาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นต้น รวมกันมีระยะเวลาเกิ น 30 วัน จะต้อง
ฝึ กอบรมทดแทนเท่ากับจานวนวันลาที่เกิน
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6. แพทย์ประจาบ้าน ไม่มีสิทธิ ลากิจ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการฝึ กอบรม
7. การลาคลอด ลาป่ วย ลาเกณฑ์ทหาร ลาบวชหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบราชการและการลาศึกษาต่อ
8. การลาป่ วย
- การลาป่ วยต้องโทรแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้รับทราบก่อนทุกครั้ง หากป่ วยจนไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้ สามารถให้ผอู้ ื่นลาแทนได้ แต่เมื่อกลับมาปฏิบตั ิงานได้แล้ว ให้ส่งใบลาโดยเร็ วหรื อภายใน 3
วันทาการโดยอนุโลม หากลาป่ วยเกิน 2 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบกับใบลา
- การลาป่ วยพิจารณาตามความจาเป็ น กรณี ป่วยด้วยโรคที่พึงหยุดรักษาตัวบ่อยครั้งอาจ
ต้องพิจารณาตนเองหยุดพักการฝึ กอบรมระยะยาว หรื อลาออกเนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ
9. การลาพักผ่อน
- ลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทาการ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหน่วยเรี ยนรู ้ และไม่
เกิน 30 วันทาการตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิ ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร ในกรณี ลาเกินกว่ากาหนด
จะต้องมีการขยายเวลาฝึ กอบรมให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 150 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ ได้รับการ
ประเมินวุฒิบตั ร
- การลาติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องคานึงไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ภาระงานของกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม ไม่อนุ ญาตลาหัวท้ายช่วงวันหยุดยาว เช่น วันหยุดสงกรานต์ 13 14 15 เม.ย. ไม่อนุ ญาตให้ลาใน
วันที่ 12 และวันที่ 16 เมษายนพร้อมกัน
7.5.3 ค่ าตอบแทน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามระเบียบของข้าราชการกรณี ลา
ศึกษาต่อแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการทั้งในคลินิกนอกเวลาราชการ และห้องฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล จะ
ได้รับค่าตอบแทนลักษณะงาน
7.5.4 ควรมีการระบุชั่วโมงการทางานทีเ่ หมาะสม
- ชัว่ โมงการทางานของแพทย์นอกเวลาราชการ ไม่ควรเกิน 40 ชัว่ โมง/สัปดาห์
- ระยะเวลาการทางานเวรอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นไม่ควรเกิน 16 ชัว่ โมงติดต่อกัน ตามประกาศ
แพทยสภา ที่ 104/2560 เรื่ อง การกาหนดรอบเวลาการทางานของแพทย์ภาครัฐ
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8. เนือ้ หาสาระสาคัญของสาขา
8.1 ความรู้ พนื้ ฐานทางเวชชี ววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คลินิก วิทยาศาสตร์ สังคมและพฤติกรรม และเวช
ศาสตร์ ป้องกัน รวมทั้งโรคหรือภาวะของผู้ป่วยและหัตถการทีจ่ าเป็ นในสาขานั้น โดยความรู้ พนื้ ฐาน
และทักษะสาหรับแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวทีส่ าคัญ ได้ แก่
8.1.1 วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจของคนทุกกลุ่มวัย
8.1.2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
8.1.3 การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family Oriented Approach)
8.1.4 ดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community Oriented Approach)
8.2 การตัดสิ นใจทางคลินิก และการใช้ ยาอย่ างสมเหตุผล
8.2.1 การตัดสิ นใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ เพื่อนามาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
8.2.2 การดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ คุม้ ค่าและเหมาะสม ในทุกมิติท้ งั ทางกาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)
8.3 ทักษะการสื่ อสาร
8.3.1 การดูแลโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางในเวชปฏิบตั ิ
8.3.2 การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยเพื่อร่ วมกันจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
8.3.3 การสอน การเป็ นพี่เลี้ยง และการเป็ นที่ปรึ กษาทางคลินิก
8.4 จริยธรรมทางการแพทย์
8.4.1 ธรรมาภิบาลทางคลินิก
8.4.2 กฎหมายและจริ ยธรรมทางการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ิ
8.4.3 การให้การปรึ กษาดูแลที่ดีที่ตอ้ งอาศัยเจตคติของความเป็ นวิชาชีพ (Professionalism)
8.4.4 การสร้างความเสมอภาคและการให้คุณค่าแก่ความแตกต่าง (Promoting Equality and
Valuing Diversity)
8.5 การสาธารณสุ ข และระบบบริการสุ ขภาพ
8.5.1 ความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
8.5.2 ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการบริ การปฐมภูมิ (Primary Care Management)
8.5.3 ภาวะผูน้ าทางด้านสุ ขภาพ (Leadership)
8.5.4 การจัดการคุณภาพ (Quality management)
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8.6 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชวิทยา
8.6.1 ความรู ้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
8.6.2 พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิ ทาหนังสื อแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพื่อยืดความตายในวาระสุ ดท้ายของชีวติ ตน
8.6.3 การนาเอาความรู ้ของวิชาแพทย์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์แก่
กระบวนการยุติธรรม
8.6.4 ทักษะทางด้านนิติเวชคลินิก (Clinical Jurisprudence or Clinical Forensic Medicine)
8.7 หลักการบริหารจัดการ
8.7.1 การจัดการคุณภาพ (Quality management)
8.7.2 การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี (Information management and technology)
8.7.3 การบริ หารการเงินและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข (Financial management and Health
economics)
8.8 ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
8.8.1 การให้บริ การที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในทุกมิติและทุกด้านของการดูแลรักษา
8.8.2 การสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และการมีส่วนร่ วมในองค์กรแพทย์
8.8.3 การใช้เครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยง
8.8.4 องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบการจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
8.8.5 การนาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ในเวชปฏิบตั ิไปสู่ การเรี ยนรู ้ โดยผสมผสานในระบบการ
ทางาน
8.8.6 การสื่ อสารอย่างรวดเร็ ว เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
8.8.7 การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยทั้งในสถานบริ การทางการแพทย์และที่
บ้านแก่ครอบครัว
8.8.8 การอธิ บายถึงโอกาสเกิดความเสี่ ยงต่อผูป้ ่ วยทุกระยะ ทุกขั้นตอน ของการดาเนินโรคและการ
รักษา
8.8.9 การสะท้อนข้อมูลความเสี่ ยงนั้นให้ทีมงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อช่วยกันลดโอกาสเกิด
ความเสี่ ยง
8.8.10 การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในการทาเวชปฏิบตั ิ
8.8.11 การสร้างและประเมินกลไกและระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยที่มีอยูใ่ น
ระบบบริ การปฐมภูมิ
8.8.12 การค้นหาความเสี่ ยงและการรายงานอุบตั ิการณ์ ในเวชปฏิบตั ิ โดยสามารถยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ ยง รวมถึงบอกจุดดีและจุดอ่อนของเครื่ องมือที่ใช้คน้ หาความเสี่ ยง
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8.8.13 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root cause analysis) และประเมินความเสี่ ยง
8.8.14 การรู ้ขอ้ จากัดของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
8.8.15 การนาระบบการจัดการความเสี่ ยงไปใช้ในชุมชน
8.9 การดูแลตนเองของแพทย์
8.10.8 การก าหนดกรอบเวลาการท างานของแพทย์ ภ าครั ฐ เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ผู ้บ ริ หาร
สถานพยาบาลจัดอัตรากาลังและระบบการทางานของแพทย์ให้สอดคล้องและเหมาะสม
8.10.9 การส่ งเสริ มให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั รฯ สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัวได้ดูแลสุ ขภาพกายตนเอง โดยการออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย มีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดี นาไปสู่
การปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
8.10.10 การส่ งเสริ มให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั รฯ สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัวได้ดูแลสุ ขภาพจิตใจตนเอง โดยการส่ งเสริ มให้มีความรู ้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง การฝึ กแพทย์ให้สามารถจัดการอารมณ์ ความเศร้า หรื อความเครี ยด ความวิตกกังวลได้
การมีอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงคอยให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาในแนวทางที่เหมาะสม
8.10.11 การส่ งเสริ มให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั รฯ สาขา
เวชศาสตร์ ค รอบครั วได้ดูแลสุ ขภาพตนเองทางด้านสังคมและจิตวิญญาณ โดยการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนรวมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และการส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่
ดี และเหมาะสม การเพิ่ ม ความปลอดภัยและความมัน่ คงในชี วิต รวมทั้ง การส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมยามว่าง
8.10.12 การพัฒนาตนเอง และการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-Based) ความคิดสร้างสรรค์ตาม
หลัก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ การรวบรวมความรู ้ แ บบฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) และความรู้ ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในองค์กร และการมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
8.10.13 การเรี ยนรู ้ และเพิ่มประสบการณ์ (Experiential learning) ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ การ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิที่เรี ยนรู้จากการสะท้อนคิด (Reflective practitioner) การเสริ มประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ต่อเนื่องในเรื่ องที่สนใจและช่วยส่ งเสริ มการทาเวชปฏิบตั ิ
8.10 การเกีย่ วพันกับการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์ประเพณีนิยมพืน้ ถิ่น และการแพทย์เสริม
8.10.1 สื บ ค้น ความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกับ การแพทย์แ ผนไทย การแพทย์ป ระเพณี พ้ื น ถิ่ น และ
การแพทย์เสริ มหรื อการแพทย์ทางเลือกที่มีอยูใ่ นพื้นที่
8.10.2 อธิ บายการแพทย์แผนไทย การแพทย์ประเพณี พ้ืนถิ่ น และการแพทย์เสริ มหรื อการแพทย์
ทางเลือกที่มีใช้ในระบบสุ ขภาพให้แก่ผรู ้ ับบริ การตามบริ บทของพื้นที่
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8.10.3 น าความรู ้ ด้า นการแพทย์แ ผนไทย การแพทย์ป ระเพณี พ้ื น ถิ่ น และการแพทย์เ สริ ม หรื อ
การแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริ บทของผูร้ ับบริ การมาใช้ในการดูแลประชาชนในระบบ
บริ การปฐมภูมิ
8.11 พืน้ ฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและเวชวิทยาการระบาด
8.11.1 ความรู ้พ้นื ฐานและทักษะด้านงานวิจยั
8.11.2 ความรู ้พ้นื ฐานและทักษะด้านกิจกรรมทางวิชาการ (การเรี ยนการสอน)
8.11.3 การนาปั ญหาจากเวชปฏิบตั ิไปสู่ การคิดคาถามวิจยั และสร้างงานวิจยั ได้
8.11.4 รู ปแบบวิจยั ที่เหมาะสมกับคาถามวิจยั
8.11.5 การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
8.11.6 การอภิปรายและสรุ ปผลงานวิจยั
8.11.7 ประยุกต์ใช้บริ บทของชุมชนในการวิจยั
8.12 เวชศาสตร์ องิ หลักฐานประจักษ์
8.12.1 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ และนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ใน
เวชปฏิบตั ิ
8.12.2 การติดตามหลักฐานใหม่ ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการทา Evidence-Based Medicine อย่าง
สม่าเสมอ
8.12.3 ประเมินพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบตั ิ ให้เหมาะสมกับ หลักฐานใหม่ที่ดีที่สุด อย่าง
สม่าเสมอ มีแหล่งที่จะสามารถได้มาซึ่ งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ดี
8.12.4 การประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่อ่อนและที่หนักแน่น
8.12.5 การเบี่ยงเบนของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
8.12.6 การประเมินคุณภาพของงานวิจยั จากบทคัดย่องานวิจยั
8.12.7 การแปลความ การวิเคราะห์ ประเมินและการประยุกต์ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้
เหมาะสมตามบริ บท
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9. กลวิธีการฝึ กอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ และการทาวิจัย
9.1 กลวิธีการฝึ กอบรม
9.1.1 แนวทางการฝึ กอบรม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
สถาบันฝึ กอบรมมีคู่มือการฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับหลักสู ตรของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่ งประเทศไทย โดยในแต่ละส่ วนย่อยของหลักสู ตร (rotation) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินชัดเจน
สถาบันฝึ กอบรมกาหนดสัดส่ วนของการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ งานและการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยน
อย่า งเหมาะสม โดยสอดแทรกความรู้ ท างด้านเจตคติ และเปิ ดโอกาสให้มี ก ารเรี ย นรู้ ด้วยตนเองไปตลอด
หลักสู ตร
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านได้รับประสบการณ์ ดา้ นเวชศาสตร์ ครอบครั วอย่างพอเพียง สถาบัน
ฝึ กอบรมจัดให้มีแพทย์ประจาบ้านได้มีเวลาฝึ กปฏิ บตั ิเวชปฏิ บตั ิครอบครัวรวมกันตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเวลาการฝึ กอบรมทั้งหมด ซึ่ งงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวนี้ ประกอบไปด้วยการปฏิบตั ิงานที่คลิ นิก
เวชปฏิบตั ิครอบครัว การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น และการปฏิบตั ิงานในชุ มชน รวมถึงการดูแลผู้ ป่วยในทั้งที่สถาบัน
ฝึ กอบรมและสถาบันสมทบ
9.1.2 การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติงาน
การจั ดประสบการณ์ เรี ยนรู้ สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ าน (แผนการฝึ กอบรมที่ใช้ โรงพยาบาลเป็ นฐาน
แบบ Formal training)

การจั ดประสบการณ์ เรี ยนรู้ สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ าน (แผนการฝึ กอบรมที่ใช้ ชุมชนเป็ นฐาน แบบ
Inservice training)
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ตารางปฏิบัติงานเมื่อเข้ ามาปฏิบัติงานที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา
คาบเช้ า 8.30น.-12.00น.
คาบบ่ าย 13.30น.-16.00น.
PCU1*
PCU2*
วันจันทร์
OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 1 OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 2
วันอังคาร
OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 3 Palliative care clinic/ กิจกรรม
วันพุธ
พุธบ่าย/ SDL
SDL
Thursday conference
วันพฤหัสบดี
OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 4 OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5
วันศุกร์
* วันที่ปฏิบตั ิงานที่ PCU ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตารางปฏิบัติงานทีแ่ ผนกอืน่ ๆ (ยกเว้นนอกโรงพยาบาลสงขลาและคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา)
คาบเช้ า 8.30น.-12.00น.
คาบบ่ าย 13.30น.-16.00น.
PCU1*
SDL
วันจันทร์
OPD minor1
OPD minor2
วันอังคาร
OPD minor3
Palliative care clinic/ กิจกรรม
วันพุธ
พุธบ่าย/ SDL
Thursday conference
วันพฤหัสบดี OPD คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง
OPD minor4
OPD minor5
วันศุกร์
* วันที่ปฏิบตั ิงานที่ PCU ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ที่ปรึ กษา
หมายเหตุ : SDL คือ Self Directed Learning เป็ นคาบที่จดั ให้เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านได้เรี ยนรู ้ ค้นคว้าเนื้ อหา
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถใช้คาบนี้ เป็ นคาบเสริ มสาหรับการทาวิจยั โครงการ และ
เยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้คาบนี้ เพื่อเข้าร่ วมการเรี ยนการสอนในคาบเรี ยนของนักศึกษา
แพทย์ รวมทั้ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของการออก OPD ที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองสงขลา ในกรณี ที่
ขาดอัตรากาลัง
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เวชปฏิบัติครอบครัว
เป็ นการดูแลแต่แรก ทุกเรื่ อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็ จ ผสมผสาน บริ การที่เข้าถึงสะดวก รวมถึงระบบการ
ปรึ กษาทั้งรับและส่ งต่อผูป้ ่ วย
1) คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
มีเป้ าหมายให้แพทย์ประจาบ้านมีความรู ้ และเกิดทักษะในเรื่ องต่อไปนี้
● การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบ่อยอย่างเป็ นองค์รวม
● การประเมินความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย และการดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน
หรื อได้รับอุบตั ิเหตุ
● ปฏิบตั ิการกูช้ ีพแก่ผปู ้ ่ วย
● การทางานร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ
● การบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามหลักทางการแพทย์และกฎหมาย โดยสถาบัน
ฝึ กอบรมควรจัดให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ ใ นการปฏิ บตั ิงานในคลิ นิก เวชปฏิ บตั ิ
ครอบครัวหรื อหน่ วยบริ การปฐมภูมิ ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชดั เจน เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมี
ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
2) การดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้ าน
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการเยี่ยมผูป้ ่ วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
โดยมีการทางานร่ วมกับทีมสหวิชาชีพในการวางแผนการดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสถาบันฝึ กอบรม
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ จาเป็ นสาหรับการเยี่ยมบ้าน ตลอดจนยานพาหนะในการออกเยี่ยมบ้าน มีแพทย์พี่เลี้ ยงหรื อ
อาจารย์ให้คาปรึ กษา และจัดระบบการบันทึก การติดตามการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นของแพทย์ประจาบ้าน
3) ผู้ป่วยใน
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในภายใต้บริ บทของ
โรงพยาบาลชุ มชน โดยมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสคิดด้วยตนเอง ในการวินิจฉัย
แยกโรค ในการวางแผนสั่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรค ตัดสิ นใจในการวางแผนการรักษาด้วยตนเอง
สั่งการรักษาและการวางแผนในการจาหน่ายผูป้ ่ วยที่ตนเองดูแลอยู่ ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์พี่เลี้ยง โดย
ร่ วมกันทางานเป็ นทีม ตลอดจนการส่ งต่อ
4) การปฏิบัติงานในชุ มชน
สถาบันฝึ กอบรมจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แพทย์ประจาบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก
ในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการสนับสนุนสุ ขภาพและพัฒนาชุมชน
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การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ โดยแพทย์ประจาบ้าน 1 คน เข้าไปมีส่วนร่ วมในการดูแลสนับสนุ น
สุ ขภาพและพัฒนาชุมชนที่มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คน อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลัก
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาหลัก มีความจาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านปฏิ บตั ิงานทาง
คลินิกในสาขาหลัก (Clinical core rotation: CCR) เพื่อเป็ นการเพิ่มสมรรถนะตามความสนใจของแพทย์ประจา
บ้าน และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานในอนาคตภายหลังจบการฝึ กอบรม ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลารวมทั้งหมด
6 เดือน โดยเลือกปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 2 กลุ่มสาขา จากทั้งหมด 7 กลุ่มสาขา ดังนี้
1. อายุรศาสตร์ (Internal medicine)
2. ศัลยศาสตร์ หรื อ ออร์ โธปิ ดิกส์ (Surgery or orthopaedics)
3. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine)
4. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
5. สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา (Obstetrics and gynecology)
6. การบริ บาลผูส้ ู งอายุ (Older adult care)
7. การบริ บาลแบบประคับประคอง (Palliative care)
แพทย์ประจาบ้านได้รับการแนะนาถึงความเหมาะสมในการปรึ กษา และส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
การปฏิบตั ิงานเฉพาะทางที่จดั ให้แพทย์ประจาบ้าน มีจานวนและประเภทของผูป้ ่ วยเหมาะสม โดยจัด
ให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสดูแลผูป้ ่ วยนอกของสาขานั้นๆ ในฐานะผูร้ ับผิดชอบเบื้องต้น และผูป้ ่ วยในตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านเป็ นเพียงผูส้ ังเกตการณ์เกิดขึ้นน้อยที่สุด
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การปฏิบัติงานในคลินิกในสาขารอง
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขารอง มีความจาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว
สาหรับแพทย์ประจาบ้าน (แผนการฝึ กอบรมที่ใช้โรงพยาบาลเป็ นฐาน)
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านหมุนเวียน
(rotation) ใน 7 สาขารอง เป็ นระยะเวลารวมไม่เกิน 24 สัปดาห์ ดังนี้
1. จิตเวชศาสตร์
4-8 สัปดาห์
2. ตจวิทยา
2-4 สัปดาห์
3. เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
2-4 สัปดาห์
4. รังสี วทิ ยา
2-4 สัปดาห์
5. วิสัญญีวทิ ยา / คลินิกระงับปวด 2-4 สัปดาห์
6. จักษุวทิ ยา
2-4 สัปดาห์
7. โสต ศอ นาสิ ก
2-4 สัปดาห์
สาหรับแพทย์ประจาบ้าน (แผนการฝึ กอบรมที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน)
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในคลินิกในสาขารอง 24 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมง ดังนี้
1. จิตเวชศาสตร์
8
ครั้ง
2. ตจวิทยา
4
ครั้ง
3. เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
4
ครั้ง
4. รังสี วทิ ยา
2
ครั้ง
5. วิสัญญีวทิ ยา / คลินิกระงับปวด 2
ครั้ง
6. จักษุวทิ ยา
2
ครั้ง
7. โสต ศอ นาสิ ก
2
ครั้ง
แพทย์ประจาบ้านได้รับการแนะนาถึงความเหมาะสมในการปรึ กษา และส่ งต่อผูป้ ่ วย ไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
การปฏิบตั ิงานเฉพาะทางที่จดั ให้แพทย์ประจาบ้านมีจานวนและประเภทของผูป้ ่ วยที่เหมาะสม ควรจัด
ให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสดูแลผูป้ ่ วยนอกของสาขานั้นๆ ในฐานะผูร้ ับผิดชอบเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้ สถาบัน
ฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านเป็ นเพียงผูส้ ังเกตการณ์เกิดขึ้นน้อยที่สุด
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วิชาบังคับเลือก (Selective)
วิชาบังคับเลือกมีระยะเวลา 2 เดือน ราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้เลือกสาขาที่สอดคล้องกับงานเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว ภายใต้ดุลยพินิจของสถาบันฝึ กอบรมหลัก
วิชาเลือกอิสระ (Elective)
วิชาเลือกอิสระมีระยะเวลา 2 เดือน ราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านมีโอกาสเลือกปฏิบตั ิงาน
ในเรื่ องที่สนใจ ภายใต้ดุลพินิจของสถาบันฝึ กอบรมหลัก
ประสบการณ์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุ มชน (Community hospital experience)
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวกาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน (แผนการฝึ กอบรมที่ใช้
โรงพยาบาลเป็ นฐาน) ต้องมีการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้มีประสบการณ์และ
เข้าใจระบบการทางานของโรงพยาบาลชุมชน
9.1.3 การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน
มีการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจาบ้านมีการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และเพียงพอที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมีกิจกรรมวิชาการด้านเวชศาตร์
ครอบครัวครึ่ งวันต่อสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี (Thursday Conference) เวลา 12.15-16.00 น.
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การเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการ หรือประชุ มปรึกษาผู้ป่วย ได้ แก่
กิจกรรมการนาเสนอผลงานของแพทย์ประจาบ้ าน
1.Tip advisor/News
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน
1. ติดตามหัวข้อข่าวสารความคืบหน้าของความรู ้ทางการแพทย์ โดยอ่านและนาเสนอ
บทความสั้นๆ หรื อข่าวสารที่น่าสนใจจากวารสารหรื ออินเตอร์ เน็ตที่มีแหล่งที่มา
น่าเชื่อถือ
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างแพทย์ประจาบ้าน และอาจารย์ฝึกถ่ายทอดความรู ้อย่าง
เหมาะสม
วิธีการนาเสนอ
แพทย์ประจาบ้าน เตรี ยมนาเสนอข่าวสารหรื อบทความสั้นๆ ที่น่าสนใจด้านการแพทย์และอาจารย์ผู ้
ควบคุมพิจารณา
วันและเวลา
วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 12.15 - 12.30 น.
2.Topic Discussion- Knowledge
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน
1. ติดตามหัวข้อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยอ่านและนาเสนอ Topic ที่น่าสนใจจากวารสารหรื อ
ตาราด้าน Family Medicine
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างแพทย์ประจาบ้าน และอาจารย์ฝึกถ่ายทอดความรู ้อย่างเหมาะสม
วิธีการนาเสนอ
แพทย์ประจาบ้าน เตรี ยมนาเสนอ Topic ที่สนใจด้าน Family Medicine และอาจารย์ผคู้ วบคุมพิจารณา
วันและเวลา
วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 12.30 - 13.30 น.
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3. กิจกรรมศึกษาเวชศาสตร์ ครอบครัว 1 ครั้ง/สั ปดาห์ (Thursday conference)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้างแนวคิดในการให้บริ การเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สามารถนามโนทัศ น์ ปรั ช ญาของเวชปฏิ บตั ิ ครอบครั วและความรู้ ด้านโรค/ความผิดปกติ ของ
สุ ขภาพ ด้านแพทย์และระบบบริ การ และด้านประชาชน ครอบครัว และสังคม มาประยุกต์ใช้ในการให้บริ การ
สุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
เนือ้ หา
ตามรายละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหาหลักสู ตร โดยเน้นประเด็นการเชื่อมโยงและแนวปฏิบตั ิจริ ง
วิธีการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในช่วงครึ่ งวันต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสู ตร 3 ปี โดยให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ในลักษณะที่เป็ น Problem based และจัดระบบให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ อาจจัดในลักษณะการให้บริ การจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์พี่เลี้ ยง
และมี อภิ ป ราย วิจารณ์ หลัง การให้บ ริ การ หรื อการดาเนิ นการในห้องเรี ย นในลัก ษณะที่ เป็ น Small group
discussion, case conference, Journal club หรื อการบรรยาย การอภิปรายโดยบุคลากรหลายวิชาชีพ ทั้งนี้มีท้ งั การ
จัดกิจกรรมเพื่อติดตามการดาเนิ นงานด้านงานวิจยั โครงการและเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้ อหา
และความเหมาะสมในการจัดการกาหนดกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าของวิจยั โครงการ และการเยีย่ มบ้าน
สัปดาห์ที่ 2 Topic of family medicine
สัปดาห์ที่ 3 รายงานเคสเยีย่ มบ้าน
สัปดาห์ที่ 4 Interesting case (ปี การศึกษาที่ 1 จะนาเสนอเคสจาก minor rotation)
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Topic of family medicine
Basic concepts of human growth and
development
Health promotion and disease prevention
Practicing bio-psycho-social medicine
Mind-body medicine
The basic concepts of an effective doctorpatient relationship
Family’s influence on health
Human behavior, beliefs and psychosocial
influence on health
The patient-centered clinical method
The common ethical issues confronting
physicians in the day-to-day care of patients,
including patient rights
Domestic violence

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
1.5

Being a Family Physician

1.5

Primary care and Practice Management

1.5

Human Behavior

1.5

Lecture / Power point /
E-learning
Lecture / Power point /
E-learning
Lecture / Power point /
E-learning
Lecture / Power point /
E-learning

คณาจารย์ในแผนก
คณาจารย์ในแผนก
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จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
What is a home health care?
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Nutrition
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Personal and Professional Responsibilities
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Care of Couple
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Care of Adolescent Health
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Care of Elderly
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Geriatric Health Examination
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Gender-Specific Health Issues (Female, Male) 1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Sexual Health
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Palliative Care
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Complementary and Alternative Medicine
1.5 Lecture / Power point /
(CAM)
E-learning
Care of Specific Populations
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Disaster Medicine
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
International Health
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Topic of family medicine

คณาจารย์ในแผนก
คณาจารย์ในแผนก
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จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
Drug and Alcohol Problem
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Smoking Cessation
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Medical Lows and Ethics
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Patient Safety
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Financial Management and Health Economics 1.5 Lecture / Power point /
E-learning
LGBT
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Mental Health
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Home Health Care
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Mental Health
1.5 Lecture / Power point /
E-learning
Basic Occupational Medicine
3 Lecture / Power point /
E-learning
วันและเวลา
วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 13.45 -16.00 น.
Topic of family medicine

คณาจารย์ภาควิชา
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4. VDO Discussion
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน
1. สามารถนาแนวคิด กระบวนการ วิธีการของเวชศาสตร์ ครอบครัวมาประยุกต์ในการให้การดู แล
ผูป้ ่ วยได้
2. พัฒนาทักษะในการสื่ อสาร (Communication skills) ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยและครอบครัว
วิธีการนาเสนอ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่โสตฯ ของภาควิชาฯ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการอัด Video
2. อัด Video ที่ ห้ อ งตรวจโรคทั่ว ไป คลิ นิ ก หมอครอบครั ว เขตเมื อ งสงขลา และจะมี อ าจารย์ที่
รับผิดชอบพิจารณา Case
3. แจ้งและขออนุญาตผูป้ ่ วยเพื่อดาเนินการอัด Video (20-30 นาที/Case)
วันและเวลา
วันพฤหัสบดี เวลา 12.30-13.30 น. (ประมาณปี ละ 1-2 เคส/คน/ปี )
5.Chart Review (CSR)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจผูป้ ่ วยร่ วมกับอาจารย์แพทย์
2. ตรวจสอบมาตรฐานเวชระเบียน
วิธีการนาเสนอ
กิ จกรรมที่มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง แพทย์ประจาบ้าน กับอาจารย์แพทย์ที่ออกตรวจในวันนั้น
โดยเลือกผูป้ ่ วยที่มีปัญหาซับซ้อน (ตามตารางการออกตรวจบริ การผูป้ ่ วยนอก)
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ชุ ดการเรียนรู้ (Learning modules) ของแพทย์ประจาบ้ านเวชศาสตร์ ครอบครัว
ราชวิทยาลัยฯกาหนดชุดการเรี ยนรู ้ ตาม EPAs และเพิ่ม 1 ชุดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวิจยั รวมเป็ น
ทั้งหมด 8 ชุดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. การดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวที่บา้ น (Home care for patient and family)
2. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
3. การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (Care for patients with chronic diseases)
4. การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and
disease prevention for individual, family and community)
5. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่ งเสริ ม ป้ องกัน และฟื้ นฟู
สุ ขภาพ (Comprehensive care in all age groups: treatment, health promotion, disease prevention,
rehabilitation)
6. การให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ (Health education for patient and relatives)
7. การทาโครงการในชุมชน (Implement of community project)
8. การทาโครงการวิจยั (Research project)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop: WS) ประจาปี ของแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ราชวิทยาลัยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านเข้าร่ วมประชุมเชิ งปฏิบตั ิการซึ่ งจัดโดยราชวิทยาลัย รวม 3
ครั้ง
ระดับชั้นปี ที่ 1
การดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับปั จเจกบุคคลโดยให้หลักการเวชศาสตร์
ครอบครัวของประเทศไทย
ระดับชั้นปี ที่ 2
การดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ ครอบครัวในระดับครอบครัว/กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อน
ระดับชั้นปี ที่ 3
การดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับชุมชน และการจัดการบริ การปฐมภูมิ
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9.1.4 การเรียนรู้ แบบอื่น
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านมีความรู ้และเกิดทักษะในเรื่ องต่อไปนี้
● จรรยาบรรณทางการแพทย์
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย การรักษาความลับของผูป้ ่ วย การอนุญาตหรื อยินยอม
รับการตรวจรักษา การรักษาผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายของชีวติ
2. การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมวิชาชี พและสังคมโดยส่ วนรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ที่บกพร่ องต่อ
หน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุ งวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ข้อขัดแย้งในเรื่ อง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุม้ ค่า และ
ข้อพิจารณาด้านจริ ยธรรมในการทางานทางการแพทย์
● Clinical Teaching Skills
● Communication Skills
● การประเมินคุณภาพ การปรับปรุ งคุณภาพ การป้ องกันความเสี่ ยง และความคุม้ ค่าของการ
รักษาพยาบาล
● องค์กรเพื่อสุ ขภาพ การบริ หารด้านการเงินในงานการรักษาพยาบาล
● การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
1. ทักษะและวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช้ internet
2. การประเมินการศึกษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และการใช้วจิ ารณญาณในการยอมรับผลการ
ศึกษาวิจยั ต่างๆ
3. การตัดสิ นใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ และการนามาปฏิบตั ิในงานดูแลผูป้ ่ วย
9.1.5 การฝึ กฝนหัตถการ
สถาบันฝึ กอบรมมีหน้าที่สอนและแนะนาแพทย์ประจาบ้านให้เกิดทักษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น
โดยมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
9.1.6 การวิจัยทางการแพทย์ และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ทางด้านทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจยั ขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทางการ
แพทย์ ทางคลินิก หรื อทางสังคม และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง สถาบันฝึ กอบรมกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านมีผลงานการ
วิจยั ทางการแพทย์ในรู ปของวิทยานิพนธ์ และบันทึกการศึกษาผูป้ ่ วยจากการดูแลที่บา้ นอย่างต่อเนื่อง
การวิจัยทางการแพทย์
แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวต้องทาการศึกษาวิจยั คนละ 1 เรื่ อง ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์แพทย์ผคู้ วบคุม
สถาบันฝึ กอบรมกาหนดให้ แพทย์ประจาบ้าน นาเสนอโครงการต่อที่ประชุ มภาควิชาในชั้นปี ที่ 1 หรื อ
ปี ที่ 2 และเสนอผลงานในชั้นปี ที่ 3
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การดาเนินการวิจัย
แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ประจาบ้ าน
แพทย์ประจาบ้ าน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
วันที่
6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
- ศึกษาหัวข้อวิจยั
/
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
////
- เขียนโครงการวิจยั
/////
- นาเสนอโครงการต่อที่
/------->/
ประชุม ภาควิชา*
- นาเสนอ Ethics Committee
///
- ดาเนินการวิจยั
//////
//////
- วิเคราะห์ขอ้ มูล, สรุ ปผล
- นาเสนอผลงานวิจยั
- เขียนรายงานวิจยั

แพทย์ประจาบ้ าน
ชั้นปี ที่ 3
6 เดือน 6 เดือน

////
// //
/
/////

บันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
ผูร้ ับการฝึ กอบรมต้องมีบนั ทึกรายงานการศึกษาผูป้ ่ วยจากการดูแลที่บา้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอาจารย์แพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัวให้คาแนะนาและติดตามอย่างสม่าเสมอ
9.2 กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
9.2.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลือ่ นชั้นปี
เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆได้สมบูรณ์ข้ ึนสถาบันฝึ กอบรม จึง
ได้จดั ให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 การประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้ (Entrustable Professional Activities: EPAs) ตามที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร (ภาคผนวกที่ 4)
มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผา่ น)
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้ผปู้ ่ วยจากการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
มิติที่ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั และโครงการชุมชน
มิติที่ 5 การร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
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มิติที่ 6 การเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวซึ่ งจัดโดยราชวิทยาลัยฯ
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills โดย
อาจารย์และผูร้ ่ วมงาน
การบันทึกข้ อมูลการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทาโดย
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/ กลุ่ มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลาทาการบันทึ กข้อมูลในส่ วนที่
เกี่ยวข้องลงใน logbook/portfolio (ภาคผนวก 5) ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนดในแต่ละปี การศึกษา
- สถาบันฝึ กอบรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน
มิติที่ 1-6 ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่ตามที่ราช
วิทยาลัยฯ กาหนด
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
การประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
• เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเพื่อนร่ วมงาน (360 องศา) ระหว่าง
ช่วงเวลาของการฝึ กอบรม โดยเฉลี่ยปี ละ 2 ครั้ง
แบ่งเป็ น
ก. ประเมินผลจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และหน่วยงานต่างๆ ที่แพทย์ประจาบ้านเวียนไป โดยยึดถือ
ตามวัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมของกิ จกรรมนั้นๆ รวมทั้งสิ่ งที่ตอ้ งการทาได้ และน่ าจะทาได้ ที่ได้กาหนด
ร่ วมกันระหว่างแผนกเวชกรรมสังคม และหัวหน้าแผนกหรื อผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรมหลักในแต่ละแผนก/
หน่วยงานที่แพทย์ประจาบ้านหมุนเวียนไป
ข. ประเมินผลโดยคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และ
หน่วยบริ การปฐมภูมิที่ส่งแพทย์ประจาบ้านเข้าร่ วมปฏิบตั ิงาน
ค. ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อใช้แนะนาการปรับปรุ งพัฒนาต่อแพทย์ประจาบ้าน (Formative)
และพิจารณาการผ่านการฝึ กอบรมประจาปี นั้นๆ (Summative)
• สถานที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- OPD fammed/ PCU
- OPD minor/ elective /selective/ รพช / CCR
 ประเมินการนาเสนอ Tips advisor/ Topic discussion/ Thursday conference
การประเมินผลเพือ่ เลือ่ นระดับชั้นปี
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เป็ นการประเมินผลที่เป็ นทั้ง Formative และ Summative โดย
ก. การติดตามศึกษาครอบครัวต่อเนื่ องปี ละ 2 ครอบครัว เพื่อการทารายงานการดูแลผูป้ ่ วยเป็ น
ครอบครัว (Family study report)
ข. ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการวิจยั การดาเนิ นการวิจยั ตามแผนที่กาหนดร่ วมกันระหว่าง
แพทย์ประจาบ้าน อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการฝึ กอบรมของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สงขลา ดังนี้
การทางานส่ งราชวิทยาลัย
• Hospital Based (Formal training)
- วิจยั 1 ฉบับ
- โครงการ 1 ฉบับ
- เยีย่ มบ้าน 2 ฉบับ - chronic case 1 ฉบับ + palliative case 1 ฉบับ
• Hospital Based(In-service training)
- รายงาน intern 5 ฉบับ
- วิจยั 1 ฉบับ -> อาจารย์ที่รพ หาดใหญ่
- โครงการ 1 ฉบับ
- เยีย่ มบ้าน 2 ฉบับ - chronic case 1 ฉบับ + palliative case 1 ฉบับ
คาแนะนาการส่ งงานของราชวิทยาลัย
• Hospital Based (Formal training)
-วิจยั : เริ่ มปลายปี 1 -> ส่ งให้อาจารย์เซ็น ก่อนมีค 2565
(เลยกาหนดจะไม่ส่งสอบวุฒิบตั ร)
- โครงการ: เริ่ มปลายปี 1 หรื อ ปี 2 ให้เสร็ จสิ้ นก่อนปี 2
- เยีย่ มบ้าน : เคสที่ 1 ปี 1 และเคสที่ 2 ปี 2
• Hospital Based(In-service training)
- วิจยั : เริ่ มกลางปี หรื อ ปลายปี 1 -> ควรให้เสร็ จก่อน มี.ค. 2562
- โครงการ: เริ่ มปลายปี 1 หรื อ ปี 2 ให้เสร็ จสิ้ นก่อนปี 2
- เยีย่ มบ้าน : เคสที่ 1 ปี 1 และเคสที่ 2 ปี 2

36

ค. การสอบปลายภาค ทั้งข้อเขียนแบบ MCQ หรื อ MEQ หรื อ OSCE และ/หรื อการสัมภาษณ์/สอบ
ปฏิบตั ิ เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ในแต่ละปี ตามที่กาหนดในตารางการหมุนเวียนปฏิบตั ิงานดังนี้

ปี 1 : ข้อสอบ MCQ minor + MEQ fammed
ปี 2 : ข้อสอบ MEQ fammed + osce รวม เขต 12
ปี 3 : ข้อสอบ MEQ fammed + osce รวม เขต 12
9.2.2 การวัดและประเมินผลเพือ่ วุฒิบัตร
การสอบเพื่อวุฒิบตั รและหนังสื ออนุมตั ิให้เป็ นไปตาม ประกาศการสอบเพื่อวุฒิบตั รและหนังสื อ
อนุมตั ิ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ที่จะประกาศ
ในแต่ละปี ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสื ออนุ มตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552 (ภาคผนวก 6) และ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสื ออนุ มตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ภาคผนวก 7)
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุ มตั ิ ราชวิทยาลัยฯกาหนดให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 8
1) คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
- สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
2) เอกสารประกอบ
2.1 เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
2.2 ประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (IL 01-06, WS 07-36)
2.3 ผลงานวิจยั
2.3.1 ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูว้ จิ ยั /ผูน้ ิพนธ์หลัก
2.3.2 บทความงานวิ จ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ (Full paper) พร้ อ ม Manuscript และ ใบรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อ
2.3.3 บทความงานวิจยั ฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ หรื อ Manuscript พร้อมหลักฐานที่แสดงว่างานวิจยั
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติที่เป็ นที่ยอมรับ หรื อ Thai Citation Index (TCI) ตั้งแต่
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กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรื อวารสารทางการแพทยที่มี peer review ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันสอบ ที่ตีพิมพ์แล้ว หรื อ
อยู่ระหว่างรอตี พิมพ์ (แนบใบตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิ การ) และ หนังสื อรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยนาไปใช้ในการประเมินวิทยฐานะของ คณะผูว้ ิจยั คน
ใดคนหนึ่งมาก่อน รวมทั้งไม่เคยใช้ในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั ร / ปริ ญญาบัตร / ขอเลื่อนขั้นตาแหน่ง
2.4 รายงานเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยฉบับสมบูรณ์จานวน 2 ฉบับ
2.5 รายงานโครงการชุมชน
2.6 เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงาน/ แฟ้ มสะสมงาน
3) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
3.1 การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั 2 ส่ วน คือ
3.1.1 ปรนัย (multiple choice question; MCQ) **สามารถสอบได้ต้ งั แต่ปี 2 แต่ตอ้ งยืน่ หลักฐาน
3.1.2 อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ)
3.2 ประเมินภาคปฏิบตั ิประกอบด้วย
3.2.1 การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
3.2.2 ผลการปฏิ บตั ิ งานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่ น สมุ ดบันทึ กการปฏิ บตั ิ งาน (Logbook) แฟ้ ม
สะสมผลงาน (portfolio) และแบบบันทึ ก สรุ ปรายงานการดู แลโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศู นย์ก ลางส าหรั บแพทย์
ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบฯ
3.3 การสอบปากเปล่า
3.4 การประเมินผลงานวิจยั โครงการชุมชน และรายงานเยี่ยมบ้าน
หมายเหตุ
- เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาตัด สิ น ผลการประเมิ น ใช้ เ กณฑ์ ร้ อ ยละ 60 หรื อ โดยอยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- แพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ที่เข้ารับการฝึ กอบรมตั้งแต่ 23 เดือนเป็ นต้นไป และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อ
การสอบวุฒิบตั ร (แผน ข) ที่ผา่ นการเพิ่มพูนทักษะ 12 เดือน และเข้ารับการฝึ กอบรมตั้งแต่ 23 เดือนเป็ นต้นไป
สามารถเข้าสอบ ปรนัย (multiple choice question; MCQ) และ อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay,
short answer question; SAQ)
- แพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ที่เข้ารับการฝึ กอบรมครบ 36 เดือน และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบ
วุฒิบตั ร (แผน ข) ที่ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ 12 เดือน และเข้ารับการฝึ กอบรมครบ 36 เดือน สามารถเข้าสอบ
ภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
9.3 การทาวิจยั และการรับรองวุฒิบตั รฯ สาขานั้นให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
9.3.1 การทาวิจัย
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แพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบตั ิงาน ต้องทางานวิจยั เช่น งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ cross sectional
อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อทา systematic review หรื อ meta-analysis 1 เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 3 ปี โดยเป็ น
ผูว้ จิ ยั หลักหรื อผูน้ ิพนธ์หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. ชื่อเรื่ อง
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
3. จุดประสงค์ของการวิจยั
4. วิธีการวิจยั
5. ผลการวิจยั
6. การวิจารณ์ผลการวิจยั
7. เอกสารอ้างอิง
8. บทคัดย่อ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากการมีความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์
ครอบครัวต้องบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ฉบับ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของ
ผูท้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้น สถาบันฝึ กอบรมจะรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้อมให้กบั
แพทย์ประจาบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และจัดทา
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่ งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษา
และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นามาคัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู ้ าเนิ นงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน / หรื อ Good Clinical Practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุ กเรื่ อง ควรดาเนิ นงานวิจยั ภายใต้ขอ้ ก าหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่ งทีต่ ้ องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
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1. เมื่อได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนิ นการทาวิจยั ตามข้อตกลง
โดยเคร่ งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อให้ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั ต้องให้สาเนาแก่ผปู ้ ่ วย
หรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ทาการระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยในถึงสถานการณ์เข้าร่ วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
4. การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุ มตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการดู แลรั กษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ยกเว้นได้มีการระบุและ
อนุ มตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ ิจยั หรื อคณะผูว้ ิจยั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
5. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่ เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่ งผลต่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนิ นการแจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้ รี บ ปรึ ก ษาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครงการวิ จ ัย หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณี ที่ไม่สามารถปรึ กษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อของจริ ยธรรม
ทางการแพทย์ในการตัดสิ นในคือ
6.1 การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
6.2 การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
6.3 การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริ การทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึ กอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็ นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทาได้เร็ วกว่าหรื อช้ากว่านี้ ได้บา้ ง โดยให้
แต่ละสถาบันไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเองตามความเหมาะสม
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
6
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
9
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
12
สอบโครงร่ างงานวิจยั
13
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)

15
21
30
31

เริ่ มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข

40
33

ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่ งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทา
การประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิ
และวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

9.3.2 การรับรองวุฒิบัตร หรื อหนังสื ออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญา
เอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (วว.) หรื อหนังสื ออนุมตั ิ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น ถือเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไป
ตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านและแพทย์
ปฏิบตั ิงานแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรม
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรื อ อว. และการรับรองคุณวุฒิ
ดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุ ณวุฒิ
วว. หรื อ อว. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ ให้
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตั้งแต่วนั เริ่ มเปิ ดรับสมัครการ
คัดเลือกเข้าเป็ นแพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มี
การรับรอง วว. หรื อ อว. ให้มีคุณวุฒิดงั กล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่ วมมือจาก
อาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่ แ พทย์ป ระจ าบ้า นสอบผ่ า นและมี สิ ท ธิ์ ได้รั บ วุ ฒิ บ ัต ร หรื อ หนัง สื อ อนุ ม ัติ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อ
รับรองว่า วุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุ มตั ิ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น จะต้อง
ทาให้ผลงานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรื อ อว. ใน
ครั้งนั้น มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจยั ต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
2. กรณี งานวิจยั วารสาร ในสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว หากเป็ นงานวิจยั แบบ systematic review และ
meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic review และ meta-analysis เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
การตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อนานาชาติ ที่มีคุณภาพที่ อยู่นอกเหนื อประกาศของ TCI ให้เป็ น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of Science หรื อ Google Scholar หรื อ
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ในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรื อในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้ มานานเกิ น
10 ปี (วารสารเริ่ มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรื อ ค.ศ. 2006)
ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ของท่ านได้ รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และห้าม
เขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่ อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วว. หรื อ อว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี้ มา
ใช้ให้ท่านเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์
หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก วว. หรื อ อว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริ ญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดัง นั้น วุ ฒิ บ ัต รฯ หรื อ หนัง สื อ อนุ ม ัติ ฯ ของท่ า นที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองวุ ฒิ ก ารศึ ก ษานี้ อาจจะมี ค าว่า
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของแพทย์ เฉพาะทาง
10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของแพทย์ ขณะทีก่ าลังรับการฝึ กอบรม
สถาบันมีการทวนสอบผลการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยกาหนดระบบและกลไกในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและการประเมินด้วยวิธีอื่นที่
กาหนดไว้ ตลอดจนการอุทธรณ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ของแพทย์ประจาบ้าน มีการวางแผนและรายงานผล
การทวนสอบต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทุก 3 ปี
10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากสาเร็จการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมดาเนิ นการตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ทุ กด้านตามมาตรฐาน
คุ ณวุฒิความรู ้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครั วอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
ประเมินความสาเร็ จของการผลิ ตแพทย์ประจาบ้านที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึ งการ
ประเมินโดยแหล่งฝึ ก ผูใ้ ช้บณั ฑิต บัณฑิตใหม่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อเป็ นการพิสูจน์วา่ ผูส้ าเร็ จการศึกษามี
ผลการเรี ยนรู ้ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้

11. คุณสมบัติและจานวนผู้รับการฝึ กอบรม และการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
11.1 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
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1) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
11.2 เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม รวมทั้งการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
สถาบันฝึ กอบรมมี นโยบายและประกาศของสถาบันเรื่ องหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรั บและการ
คัดเลื อกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกของสถาบันมีเกณฑ์การคัดเลื อกแพทย์
ประจาบ้านของสถาบันที่ไม่ขดั ต่อแพทยสภาเพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่ากระบวนการคัดเลื อกมี ความโปร่ งใสเท่า
เทียมและยุติธรรม
สถาบันฯไม่มีนโยบายรับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
11.3 ศักยภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วนที่กาหนดตามตารางต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อชั้นปี
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอก ในการดูแลของแพทย์
ประจาบ้านทุกชั้นปี ต่อปี
จานวนครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน (ครั้ง
ต่อปี )
จานวนกิจกรรมป้ องกันโรคและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน (ครั้งต่อปี )
จานวนอาจารย์สาขาเฉพาะทาง
อายุรแพทย์ (คน)
กุมารแพทย์ (คน)
ศัลยแพทย์ (คน)
สูตินรี แพทย์ (คน)
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ (คน)
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อชั้นปี
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอก ในการดูแลของแพทย์
ประจาบ้านทุกชั้นปี ต่อปี

1
2
900

2
3
1800

3
4
2700

4
5
3600

5
6
4500

20

30

30

30

40

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
6
8
5400

1
1
1
1
1
7
9
6300

1
1
1
1
1
8
10
7200

1
1
1
1
1
9
11
8100

1
1
1
1
1
10
12
9000
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จานวนครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน (ครั้ง
ต่อปี )
จานวนกิจกรรมป้ องกันโรคและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน (ครั้งต่อปี )
จานวนอาจารย์สาขาเฉพาะทาง
อายุรแพทย์ (คน)
กุมารแพทย์ (คน)
ศัลยแพทย์ (คน)
สูตินรี แพทย์ (คน)
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ (คน)
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อชั้นปี
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอก ในการดูแลของแพทย์
ประจาบ้านทุกชั้นปี ต่อปี
จานวนครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน (ครั้ง
ต่อปี )
จานวนกิจกรรมป้ องกันโรคและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน (ครั้งต่อปี )
จานวนอาจารย์สาขาเฉพาะทาง
อายุรแพทย์ (คน)
กุมารแพทย์ (คน)
ศัลยแพทย์ (คน)
สูตินรี แพทย์ (คน)
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ (คน)
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อชั้นปี
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอก ในการดูแลของแพทย์
ประจาบ้านทุกชั้นปี ต่อปี
จานวนครอบครัวที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน (ครั้ง
ต่อปี )
จานวนกิจกรรมป้ องกันโรคและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ในชุมชน (ครั้งต่อปี )
จานวนอาจารย์สาขาเฉพาะทาง
อายุรแพทย์ (คน)

40

60

60

60

80

6

7

8

9

10

2
2
2
2
2
11
14
9,900

2
2
2
2
2
12
15
10,800

2
2
2
2
2
13
16
11,700

2
2
2
2
2
14
17
21,600

2
2
2
2
2
15
18
13,500

80

100

100

100

120

11

12

13

14

15

3
3
3
3
3
16
20
14,400

3
3
3
3
3
17
21
15,300

3
3
3
3
3
18
22
16,200

3
3
3
3
3
19
23
17,100

3
3
3
3
3
20
24
18,000

120

140

140

140

160

16

17

18

19

20

4

4

4

4

4
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กุมารแพทย์ (คน)
ศัลยแพทย์ (คน)
สูตินรี แพทย์ (คน)
แพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ (คน)

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

หมายเหตุ
- กรณี อาจารย์มากกว่า 24 คน หากต้องการเพิม่ ศักยภาพ ให้เป็ นไปตามการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของราชวิทยาลัยฯ
- สถาบันฝึ กอบรมมีการทบทวนจานวนอาจารย์ในเครื อข่ายการฝึ กอบรมประจาปี ในช่ วงเดือนก.ค.-ส.ค.
และ รายงานแก่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเพื่อประเมินศักยภาพการฝึ กอบรม
12. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการฝึ กอบรม
12.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบแผนงานการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับ
วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
12.2 คุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ ประจาแผนงานการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และปฏิบตั ิงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังได้รับ
วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
12.3 จานวนอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
มีจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้เพียงพอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้
โดยมีขอ้ กาหนดดังนี้
12.3.1 จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์เต็มเวลา
12.3.2 ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์
เต็มเวลา
สถาบันฝึ กอบรมสมทบมีแพทย์พี่เลี้ ยงที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุ มตั ิสาขาเวชศาสตร์ ครอบครั ว
อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ อนุ โลมให้สถาบันฝึ กอบรม มีแพทย์ผไู ้ ด้รับวุฒิบตั ร/หนังสื ออนุ มตั ิ แสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาอื่น ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สู ติศาสตร์ นรี เวชวิทยา ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิ กวิทยา เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู จิตเวชศาสตร์ หรื อ
เวชศาสตร์ ป้องกัน ปฏิบตั ิงานดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ภาควิชา/กอง/ฝ่ าย เวชศาสตร์ ครอบครัว (เวชปฏิบตั ิครอบครัว)
หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในลักษณะเดียวกันกับเวชปฏิบตั ิครอบครัวเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทดแทน
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อาจารย์แพทย์ซ่ ึงได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวได้
สถาบันฯ กาหนดและดาเนิ นนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมสอดคล้องกับ
พันธกิจของแผนงานฝึ กอบรม/หลักสู ตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยครอบคลุม
ความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯ ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจยั อาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์งมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้
การฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษา และกากับดู แล นอกจากนั้นอาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องทั้งทางด้าน
การแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา
สถาบันฯ จัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
ในกรณี ที่สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมตั ิไว้ สถาบันจะพิจารณาลด
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
จานวนอาจารย์ในเครื อข่ายการฝึ กอบรมประจาปี การศึกษา 2562
- จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมสาหรับแผนการฝึ กอบรมที่ใช้โรงพยาบาลเป็ นฐาน 6 คน
- จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมสาหรับแผนการฝึ กอบรมที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน 4 คน
13. ทรัพยากรการฝึ กอบรม การบริหารกิจการ และการจัดการ
สถาบันฯ กาหนดและดาเนิ นนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการฝึ กอบรม การบริ หารกิจการ และการจัดการ
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ การเข้าถึ งแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ สาหรับฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและชนิดของผูป้ ่ วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง ทั้งการดูแลผูป้ ่ วยนอก การดูแลผูป้ ่ วยที่มารั บการ
รักษาในโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น และการดูแลประชากรในชุ มชน การเข้าถึ งสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู้
- สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับการเรี ยนรู้ ที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึ งได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- ความรู ้ และการประยุกต์ความรู ้ พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มี
การบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
- การนาความเชี่ ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนงานฝึ กอบรม การดาเนิ นการ
ฝึ กอบรม และการประเมินการฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ตลอดจนระบบการโอน

46
ผลการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ บริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึ งการสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ
หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สถาบันฯ กาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนงานฝึ กอบรม/
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ จัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และหน่ วยงานสนับสนุ นด้านอื่ นๆที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
14. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบันฝึ กอบรมมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
14.1 การปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มี ค วามรู ้ และเข้า ใจหลักสู ตรที่ เปิ ดสอน กระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา นโยบายของราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา
14.2 การส่ ง เสริ ม อาจารย์ใ ห้มี ก ารเพิ่ ม พูนความรู ้ ส ร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นสาขาที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อ
ส่ งเสริ มการฝึ กอบรม การวิจยั อย่างต่อเนื่ อง ให้การสนับสนุ นการทาวิจยั การฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ เข้าร่ วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
14.3 การเสริ ม ทัก ษะการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ท ัน สมัย ตามกระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา
14.4 สนับสนุ นให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้
14.5 สนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
15. การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสู ตร/แผนงานฝึ กอบรม และการทบทวน/พัฒนาแผนงานฝึ กอบรม
15.1 การประเมินแผนงานฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรม กากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนงานฝึ กอบรม/หลักสู ตรเป็ นประจา โดยมี
กลไกสาหรับการประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนงานฝึ กอบรม/หลักสู ตรครอบคลุม
- พันธกิจของแผนงานฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนงานฝึ กอบรม
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- ขั้นตอนการดาเนิ นงานของแผนงานฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุ ขภาพ
- สถาบันฯร่ วม
- ข้อควรปรับปรุ ง
สถาบันฯ แสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตร จากผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม นายจ้า งหรื อผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต และผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หลัก รวมถึ ง การใช้ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
15.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในปี 2561 และสถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง
ดังนี้
15.2.1 การประกัน คุ ณ ภาพการฝึ กอบรมภายใน จัด ให้ มี ร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการ
ฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี **โดยให้อาจารย์แผนกอื่นมาประเมินแผนกเวชกรรมสังคม
15.2.2 การประกันคุ ณภาพการฝึ กอบรมภายนอก ได้รับการประเมิ นคุ ณภาพจากคณะอนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี
15.3 การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรม จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่าง
น้อยทุก 5 ปี โดยปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม
รวมถึ ง การวัด และการประเมิ น ผล และสภาพแวดล้อ มในการฝึ กอบรม ให้ ท ัน สมัย อยู่เ สมอ ปรั บ ปรุ ง แก้
ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
ราชวิท ยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครั วแห่ งประเทศไทย เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบดู แลการฝึ กอบรม และ
ทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้
แพทยสภารับทราบ

