หลักสูตรและเกณฑ์การฝกอบรม
แพทย์ประจําบ้าน
เพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับ พ.ศ. 2561
1. ชือหลักสูตร
หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
Residency Training in Emergency Medicine

2. ชือวุฒบ
ิ ต
ั ร
ชือเต็ม:
วุฒบ
ิ ต
ั รเพือแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
ชือย่อภาษาไทย:
วว. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ภาษาอังกฤษ:
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
คําแสดงวุฒก
ิ ารฝกอบรมท้ายชือ:
วว. สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine

3. หน่วยงานทีรับผิดชอบ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทย
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1. ชือหลักสูตร
2. ชือวุฒบ
ิ ต
ั ร
3. หน่วยงานทีรับผิดชอบ
1. พันธกิจและผลลัพธ์ของการฝกอบรม
1.1 พันธกิจของแผนงานการฝกอบรม
1.2 ผลสัมฤทธิของแผนงานฝกอบรม
1.2.1 การดูแลรักษาผูป
้ วย (Patient care)
1.2.2 ความรูแ
้ ละทักษะเวชกรรม (Medical knowledge and skills)
1.2.3 ทักษะระหว่างบุคคลและการสือสาร (Interpersonal skills and communication)
1.2.4 การเรียนรูจ
้ ากการปฏิบต
ั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-base learning and
improvement)
1.2.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
1.2.6 การปฏิบต
ั ิบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)
2. แผนการฝกอบรม
2.1 กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks)
2.1.1 กรอบโครงสร้างของการฝกอบรม
2.1.2 กรอบโครงสร้างหลักสูตร
2.2 เนือหาการฝกอบรม/หลักสูตร
2.2.1 โรคหรือภาวะของผูป
้ วย
2.2.2 ความรูแ
้ ละทักษะการอํานวยการและการสังการปฏิบต
ั ิการฉุกเฉินการแพทย์
2.2.3 ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
2.2.4 ความรูแ
้ ละทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิการเวชกรรม
ฉุกเฉิน
2.2.5 ความรูแ
้ ละทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
2.3 วิธก
ี ารให้การฝกอบรม
2.3.1 การจัดประสบการเรียนรู้
2.3.2 ภาคทฤษฎี (Cognitive)
2.3.3 ภาคปฏิบต
ั ิ (Practical)
2.3.3.1 ทักษะการปฏิบต
ั ิงานทางคลินก
ิ
2.3.3.2 ทักษะระหว่างบุคคลและการสือสาร
2.3.3.3 ทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2.3.3.4 ทักษะการบริหารและจัดการงานทัวไป และการดําเนินงานภาครัฐ
2.3.3.5 ความเปนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย์
2.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)
2.3.5 กิจกรรมแพทย์ประจําบ้าน
2.3.6 การวิจัย (Research)
2.3.6.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
2.3.6.2 คุณลักษณะของงานวิจัย
2.3.6.3 การรับรอง วุฒบ
ิ ต
ั ร สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ให้มค
ี ณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
2.4 ระยะเวลาในการฝกอบรม
2.5 โครงสร้าง และองค์ประกอบของการฝกอบรม
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2.5.1 โครงสร้างการปฏิบต
ั ิงานและการฝกอบรม
2.5.2 กิจกรรมวิชาการ
2.5.3. การฝกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชพ
ี ขันสูง
2.6 กรอบโครงสร้างองค์กร และการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
3.1 นโยบายการวัดและประเมินผล
3.2 การเลือนระดับชัน
3.3 การวัดประเมินผลระหว่างการฝกอบรม
3.4 การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก และประเมินแพทย์ประจําบ้าน
4. ผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.1 การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.1.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.1.1.1 ลักษณะต้องห้าม
4.2 จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.3 คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
4.4 หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารคัดเลือกผูส
้ มัครเข้ารับการฝกอบรม
4.4.1 การสอบสัมภาษณ์
4.4.2 การสอบข้อเขียนความรูท
้ างวิชาการ
4.4.3 การประเมินการปฏิบต
ั ิงานในห้องฉุกเฉิน
4.5 การตัดสินผลการคัดเลือก
4.6 หน้าทีของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.6.1 ด้านการปฏิบต
ั ิงาน
4.6.2 หลักในการปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
4.6.3 ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ความประพฤติ มารยาท
4.6.4 ด้านการมีสว
่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารความเสียง
4.6.5 การบันทึกเวชระเบียน
4.7 สิทธิของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.7.1 สิทธิในการลา
4.8 การพิจารณาโทษ
4.9 การโอนย้ายผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
ขันตอนการโอนย้ายผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
5. อาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.1 คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการฝกอบรม
5.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.3 เกณฑ์การรับสมัครอาจารย์
5.4 จํานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.5 นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
แผนการรับอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.5 หน้าทีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
ด้านการบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน และการปฏิบต
ั ิงานในห้องฉุกเฉิน
ด้านการฝกอบรม
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ภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.6 การประเมินอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.7 การพัฒนาอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.7.1 การพัฒนาสมรรถนะทัวไปจากการประเมิน
5.7.2 การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด
6. ทรัพยากรทางการศึกษา
6.1 สิงอํานวยความสะดวกด้านกายภาพ (Physical facilities)
6.2 การจัดการการเรียนรูใ้ นการฝกอบรม (Learning setting)
6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
6.4 ทีมการดูแลผูป
้ วย (Clinical team)
6.5 การวิจัยและความเปนนักวิชาการทางการแพทย์ (Medical research and scholarship)
6.6 ความเชียวชาญทางการศึกษา (Educational expertise)
7. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
7.1 คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
7.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร
7.3 หัวข้อในการประเมินหลักสูตร
7.4 กระบวนการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
8. การบริหารกิจการและธุรการ
8.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
8.2 กระบวนการจัดการงบประมาณ
8.3 งานธุรการ
8.4 แผนงานฝกอบรมต้องจัดให้มส
ี าขาความเชียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อืนๆ
9. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
9.1 วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
9.2 กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
9.3 วาระในการประชุม
9.4 การแจ้งผลการทบทวน และพัฒนา
9.5 การประกันคุณภาพการฝกอบรม
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1. พันธกิจและผลลัพธ์ของการฝกอบรม
1.1 พันธกิจของแผนงานการฝกอบรม
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินเปนแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึงทีอาศัยการบูรณาการองค์ความ
รูเ้ วชวิทยาการสาขาต่างๆและวิทยาการบริหารจัดการ ประกอบกับทักษะในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน
ได้แก่ การประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสือสาร การลําเลียงผูป
้ วย การ
ตรวจ การแปลผล การวินจ
ิ ฉัย การกู้ชพ
ี การรักษาเสถียรภาพ และการบําบัดรักษาพยาบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน
ทังในและนอกสถานพยาบาล ทังในสภาวะปกติและสภาวะทีมีเหตุภัยพิบต
ั ิรวมถึงการปองกันการเจ็บปวย
ทีอาจจะเกิดขึนฉุกเฉิน
เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผป
ู้ วยในบริบทของความจํากัดด้านทรัพยากรและ
ข้อมูล อันเปนองค์ความรูท
้ ีเปนเอกลักษณ์
นอกจากนีแพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีความเปนมืออาชีพมีความสามารถและเจตคติในด้านต่างๆ อาทิเช่น
การเรียนรูอ
้ ย่างต่อเนือง การวิจัยเพือสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสือสารและปฏิสม
ั พันธ์
การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการ ความรูค
้ วามเข้าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพและ
ความปลอดภัยเพือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ทังตนเอง ต่อสถานทีปฏิบต
ั ิงาน และต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มองผูป
้ วยเปนศูนย์กลางและเปนองค์รวม มี
จริยธรรมทัศนคติทีดีต่อผูป
้ วย ต่อผูร้ ว
่ มงานและต่อองค์กร
ในสภาวะปกติระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉิน (Emergency medical services: EMS) ถือเปนส่วนหนึง
ของระบบบริบาลทางสาธารณสุขทีมีความสําคัญ
เนืองจากเปนจุดเริมต้นของการดูแลรักษาผูป
้ วยทีมี
ภาวะฉุกเฉินให้ได้รบ
ั การดูแลทีทันท่วงที ลดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบบริบาลสาธารณสุขก่อนมาโรง
พยาบาล ในสภาวะทีมีภัยพิบต
ั ิทีมีความรุนแรงมากขึนในปจจุบน
ั การพัฒนาระบบการวางแผนและตอบโต้
ภาวะเหตุภัยพิบต
ั ิทางการแพทย์ การประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ล้วนเปนองค์ความรูแ
้ ละทักษะ
ทีจําเปนต่อการเปนแพทย์ฉก
ุ เฉินทังสิน
ตามยุทธศาสตร์ที 3 และ 4 แห่งแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปของรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบต
ั ิ และการพัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
โดยคณะรัฐมนตรีมม
ี ติในการประชุมคณะกรรมการการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครังที 7/2560 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกําหนดให้
สร้างแรงจูงใจให้แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (เพือรองรับการดําเนินโครงการการดูแลผูป
้ วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน) โดยการออกระเบียบเงินเพิมเติมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพเิ ศษของผูป
้ ฏิบต
ั ิงานด้านสาธารณสุข
ฉบับใหม่
และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ด้วยเหตุนแพทย์
ี
ฉก
ุ เฉินจึงอยูใ่ นตําแหน่งทีเปน
เอกลักษณ์ซงมี
ึ บทบาทหน้าทีหลักในการวางแผน การพัฒนา การดําเนินงานและการประเมินผลของระบบ
การบริการสาธารณสุขทีทรงสมรรถภาพและมีประสิทธิผล
ช่วยสร้างเสริมงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินให้เข้ม
แข็งซึงจะช่วยลดงบประมาณในระบบการบริการสุขภาพโดยไม่จําเปนลงไปได้
ในปจจุบน
ั ยังมีความต้องการแพทย์ฉก
ุ เฉินเพือไปปฏิบต
ั ิงานในระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉินทังในโรง
พยาบาลและระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉินเพือดูแลผูป
้ วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลทังในสถานการณ์ปกติและกรณี
ภัยพิบต
ั ิต่างๆอีกเปนจํานวนมาก ทังนีในปพ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายของ
กระทรวงไว้ดังนีคือ ต้องการให้มแ
ี พทย์ฉก
ุ เฉิน 2.4 คนต่อประชากร 100,000 คน (โดยในปพ.ศ.2560 มี
ประชากรทังหมด 65,933,000 คน ดังนันจึงต้องการแพทย์ฉก
ุ เฉินประมาณ 1,580 คน) ในปจจุบน
ั มีแพทย์
ฉุกเฉินประมาณ 700 คนทัวประเทศ ซึงรับราชการอยูใ่ นระบบสาธารณสุขประมาณ 170 คน ดังนันการ
เพิมการผลิตแพทย์ฉก
ุ เฉิน
และธํารงรักษาแพทย์ฉก
ุ เฉินให้รบ
ั ราชการเพือตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขก็เปนเรืองทีมีความสําคัญไม่ยงหย่
ิ
อนไปกว่ากัน
โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาลศูนย์วิชาการ และเปนโรงพยาบาลระดับสูงกว่าตติยภูมข
ิ องรัฐ
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึงจัดเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ่จํานวน 1,200 เตียง ซึงถือว่า
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เปนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุด โดยเริมเปดให้บริการตังแต่ปพ.ศ. 2494 ในชือว่า
โรงพยาบาลหญิง ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพือให้เปนโรงพยาบาล
เฉพาะสตรีและเด็ก โรงพยาบาลหญิงได้รบ
ั ความนิยมและเปนทีไว้วางใจของประชาชนเปนอย่างมาก โดย
เฉพาะอย่างยิงเมือมีการผ่าตัดแยกแฝดสยาม วันดี ศรีวัน ออกจากกันสําเร็จเปนครังแรกของประเทศไทย
และเมือปพ.ศ. 2518 คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติให้โรงพยาบาลหญิงเปลียนไปรับรักษาผูป
้ วยชายด้วย ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชได้ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรง
พยาบาลราชวิถี” ในวันที 2 พฤษภาคม 2519
ในปจจุบน
ั โรงพยาบาลราชวิถีมแ
ี พทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา
วิสย
ั ทัศน์ของโรง
พยาบาลราชวิถีคือเปนองค์กรชันนําด้านสุขภาพทีสําคัญของชาติและมุง่ มันสูก
่ ารเปนศูนย์การแพทย์ชน
ั
นําระดับนานาชาติ โดยมีพน
ั ธกิจทีจะมุง่ มันสูก
่ ารเปนผูน
้ าํ ทางวิชาการเพือเปนศูนย์การแพทย์ชนนํ
ั าระดับ
นานาชาติ และให้บริการดูแลรักษาสร้างเสริมสุขภาพตามมาตราฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมแ
ิ ละสูงกว่า
รวมทังระบบการรับส่งต่อการรักษาทีมีคณ
ุ ภาพ
และบุคลากรทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยภารกิจด้านการบริบาลผูป
้ วยประกอบด้วยการ
ให้บริบาลทางการแพทย์แก่ประชาชนในพืนทีเขต 10 กรุงเทพมหานคร รวมทังพืนทีข้างเคียง และยังเปน
โรงพยาบาลรับส่งต่อผูป
้ วยทีมีความซับซ้อนของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และสังกัดอืนๆของ
กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน
สําหรับภารกิจทางด้านวิชาการและการศึกษาโรงพยาบาลราชวิถีมศ
ี น
ู ย์แพทยศาสตร์ศก
ึ ษาชันคลี
นิก ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิตในการผลิตแพทย์เพิมเติม ดํา
เนินการเปดการเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญาในชันคลินก
ิ (ป 4 – 6) สําหรับการฝกอบรมหลัง
ปริญญา โรงพยาบาลราชวิถีเปนสถาบันหลักในการเปดการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยแพทย์ประจํา
บ้านทีผ่านการรับรองจากแพทยสภาจํานวน 14 สาขา แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาทีผ่านการรับรอง
จากแพทยสภาจํานวน 10 สาขา และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาทีได้รบ
ั การรับรองจากราช
วิทยาลัย จํานวน 12 สาขา สําหรับการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาล
ราชวิถีถือว่าเปนโรงพยาบาลแรกทีมีการเปดอบรมแพทย์ประจําบ้านในสาขานีตังแต่ปพ.ศ. 2547 การฝก
อบรมแพทย์ประจําบ้านของโรงพยาบาลราชวิถีนนมี
ั จุดมุง่ หมายในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการดูแลรักษาผูป
้ วยทีอยูใ่ นภาวะฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุม
รวมถึงมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมตามมาตราฐานวิชาชีพ อีกทังยังมีความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบการเเพทย์ฉก
ุ เฉินของประเทศและท้องถิน
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีเปนแผนกทีมีผเู้ ข้ารับการบริบาลจํานวนมาก (ประมาณ 70,000
รายต่อป) ลักษณะของผูป
้ วยมีความหลากหลายมีทังผูป
้ วยภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม
และอุบต
ั ิเหตุ ทังในพืนทีรับผิดชอบและผูป
้ วยวิกฤติฉก
ุ เฉินทีรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอืนและมีความ
ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินใี นการฝกอบรมให้การดูแลผูป
้ วยเด็กทีมีภาวะฉุกเฉิน โรง
พยาบาลราชวิถีจึงจัดเปนสถานทีฝกอบรมทีมีความครอบคลุมในภาวะฉุกเฉินทุกๆด้าน เพือทําให้มนใจว่
ั
า
แพทย์ประจําบ้านทีผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลราชวิถีเปนผูท
้ ีมีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเปน
แพทย์ฉก
ุ เฉินทีเต็มเปยมไปด้วยคุณภาพและสมรรถภาพ
ในการนีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้กําหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝก
อบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินในการผลิตแพทย์ฉก
ุ เฉินทีมีคณ
ุ ภาพและสมรรถภาพทีเหมาะสมต่อความต้องการของทัง
ประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพทีอาจมีโอกาสเปลียนแปลงในอนาคต ดังนี
ุ เฉินทีมีคณ
ุ ภาพและจริยธรรมตามมาตราฐานวิชาชีพ
มีเจตนารมณ์และเตรียม
1. ผลิตแพทย์ฉก
พร้อมทีจะเรียนรูต
้ ลอดชีวิต โดยถือประโยชน์ของเพือมนุษย์เปนกิจทีหนึง เพือให้บริบาลทาง
เวชกรรมฉุกเฉินและระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉินอย่างครอบคลุมมีคณ
ุ ภาพตามมาตราฐานสากลใน
ภาวะปกติ และสามารถจัดระบบและบริหารทรัพยากร การบริการทางการแพทย์ฉก
ุ เฉินได้อย่าง
เหมาะสมทังในและนอกโรงพยาบาลในภาวะภัยพิบต
ั ิ หรือสถานการณ์เฉพาะต่างๆ
ุ เฉินเข้าสูร่ ะบบบริบาลสุขภาพของรัฐโดยมีความรูค
้ วามชํานาญ และมีความเข้าใจ
2. ผลิตแพทย์ฉก
ในระบบบริบาลสุขภาพและระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉินของท้องถินและประเทศอย่างลึกซึง
และ
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ปฏิบต
ั ิงานร่วมกันเปนทีมร่วมกับบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เช่น พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้า
พนักงานฉุกเฉิน เปนต้น รวมไปถึงเปนแพทย์ฉก
ุ เฉินทีสามารถปฏิบต
ั ิงานในระบบบริบาลสุขภาพ
ภาครัฐได้อย่างมีความสุข
3. ผลิตแพทย์ฉก
ุ เฉินทีให้บริการทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดฝกอบรมองค์ความรูด
้ ้านแวชศาสตร์
ฉุกเฉินให้กับบุคลากรสาธารณสุขระดับต่างๆในหน่วยงานทีเกียวข้องได้อย่างถูกต้อง
รวมถึง
สามารถเผยแผ่ความรูด
้ ้านการแพทย์ฉก
ุ เฉินให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม อีกทังยังสามารถ
พัฒนาตนเองต่อยอดองค์ความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทีมีคณ
ุ ภาพ และสาขาทีเกียวข้องได้อย่าง
ต่อเนือง รวมถึงสามารถคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทีมีคณ
ุ ภาพและเปน
ประโยชน์ต่อการแก้ปญหาเวชกรรมฉุกเฉินของชุมชนและประเทศได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถีใช้หลักการของการกํากับดูแล (supervision) การ
ประเมินค่า (appraisal) และการให้ขอ
้ มูลปอนกลับ (feedback) รวมทังเปดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการฝกอบรม
ได้แสดงความคิดเห็น มีสว
่ นร่วมต่อการจัดการ เรียนการสอน แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้
และได้สะท้อนการเรียนรู้ (self-reﬂection) อย่างเปนระบบ

1.2 ผลสัมฤทธิของแผนงานฝกอบรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถีกําหนดรายละเอียดผลลัพธ์ของการฝกอบรม โดย
อ้างอิงตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับปรับปรุงครังที 4 ป 2561 เปาประสงค์หลักในแต่ละระดับ
(Milestone) ตามแนวทางของ Accreditation consil for graduated medical education (ACGME) และ
พันธกิจของการฝกอบรมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
โรงพยาบาลราชวิถี
โดยแพทย์ประจําบ้าน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทีผ่านการอบรมต้องมีคณ
ุ สมบัติและความรูค
้ วามสามารถขันตาตามสมรรถนะหลักที
วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ รวมถึงรายละเอียดทัง 6 สมรรถนะดังต่อไปนี

1.2.1 การดูแลรักษาผูป
้ วย (Patient care)
้ จากภาวะวิกฤตหรือฉุกเฉิน
เพือให้ผู้
1. สามารถจัดลําดับความสําคัญในการตรวจรักษาเพือให้พน
ปวยมีเสถียรภาพ (Stabilization) รวมถึงทักษะการช่วยฟนคืนชีพในทุกกลุ่มอายุในด้านต่างๆ
อย่างครบถ้วน รวมถึงการจัดทรัพยากรต่างๆในการกู้ชพ
ี ผูท
้ ีมีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต และ
จัดการประเมินอาการซาหลังการรักษาเสถียรภาพเสร็จสิน
้ มูลทีสําคัญในบริบททีมี
2. มีทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายทีตรงประเด็น เพือให้ได้ขอ
ความจํากัดต่างๆในการรวบรวมข้อมูล เช่นผูป
้ วยทีมีปริมาณมาก ผูป
้ วยทีไม่สามารถให้ประวัติได้
เปนต้น รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบต
ั ิการ การวินจ
ิ ฉัย วินจ
ิ ฉัยแยกโรค และการ
วางแผนรักษาทีเหมาะสม
3. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซา
รวมถึงการปรับเปลียนการวินจ
ิ ฉัยและการรักษาตาม
ข้อมูลทีได้มาใหม่ สามารถตัดสินใจจําหน่ายผูป
้ วยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
ึ
กในการจัดการการทํางานใน
4. สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได้ซงเปนสมรรถนะหลั
แผนกฉุกเฉิน
5. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปดหลอดเลือด (Vascular access) การ
ตรวจคลืนความถึสูงในการวินจ
ิ ฉัยแบบตรงเปา (Goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดิน
หายใจในผูป
้ วยกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม รวมถึงผูป
้ วยทีไม่ให้ความร่วมมือ ผูป
้ วยทีมีความเสียงสูง
มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที เปนต้น โดยหลีกเลียงโอกาสทีจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และ
ตระหนักถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
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1.2.2 ความรูแ
้ ละทักษะเวชกรรม (Medical knowledge and skills)
1. มีความรูว
้ ิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐานที
ื
เกียวข้องกับเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
เช่นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แพทย์พนฐานของร่
ื
างกายและจิตใจ
2. มีความรูท
้ างคลินก
ิ เกียวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา
ของการเกิดโรค ธรรมชาติของโรค การดูแลรักษา หัตถการ ยาทีใช้รก
ั ษา รวมถึงการจําหน่ายผู้
ปวยออกจากแผนกฉุกเฉิน
3. ความเชียวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินต่อยอด เช่น ความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ภัยพิบต
ั ิ เวชศาสตร์
การลําเลียง พิษวิทยา ความรูด
้ ้านโรคและภาวะทีเกิดจากสิงแวดล้อม การจัดการการบาดเจ็บ
ความรูด
้ ้านกุมารเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
เพือทีแพทย์ฉก
ุ เฉินสามารถพัฒนาตนเองต่อยอดต่อไปใน
อนาคต

ทักษะระหว่างบุคคลและการสือสาร
1.2.3
communication)

(Interpersonal

skills

and

1. มีทักษะการสือสาร ปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างบุคคล (ผูร้ ว
่ มงาน ผูป
้ วยและญาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะในการนําเสนอทางวิชาการต่างๆและการถ่ายทอดความรูไ้ ปยังผูอ
้ ืน
้ าํ ทีมในการให้การบริบาลโดยมีผป
ู้ วยเปนจุดศูนย์กลาง
3. เปนผูน

้ ากการปฏิบต
ั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-base learning
1.2.4 การเรียนรูจ
and improvement)
แพทย์ประจําบ้านทีผ่านการอบรมสามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเองในด้านต่อไปนี
1. ระบบในแผนกฉุกเฉิน
้ ้วยตนเอง
2. การเรียนรูด
้ วย
3. การดูแลผูป
4. การทําวิจัย
5. การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์

1.2.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
1. มีความเมตตา กรุณา เคารพผูอ
้ ืน รวมถึงยึดมันในหลักการทางเวชจริยศาสตร์
้ วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง
2. มีความรับผิดชอบต่อผูป

1.2.6 การปฏิบต
ั ิบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)
1. มีความรูเ้ กียวกับบทบาทของการแพทย์ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของ
ชาติ
2. มีความรูเ้ กียวกับระบบประกันสุขภาพเช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เปนต้น ความรูเ้ กียวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแล
รักษา และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
3. ความรูเ้ กียวกับ cost consciousness medicine เช่นนโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก
แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เปนต้น
4. ความรูเ้ กียวกับกฏหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการต่างๆ
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2. แผนการฝกอบรม
2.1 กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks)
2.1.1 กรอบโครงสร้างของการฝกอบรม
การฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เปนไปตามเกณฑ์การ
ฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านทีแพทยสภา และวิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทยประกาศ
ผูส
้ มัครเข้ารับการฝกอบรมต้องมีความรูด
้ ้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐานและความรู
ื
พ
้ นฐานด้
ื
าน
เวชกรรมฉุกเฉิน
รวมถึงทักษะและเจตคติทีดีต่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับก่อน
ปริญญา รวมถึงผ่านการเพิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างน้อย 1 ป
แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะทัง 6 ด้านในระดับที 3 ก่อนจบการฝก
อบรม เพือเข้ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน รวมถึงปลูกฝงทัศนคติทีดีต่อการ
ศึกษาต่อเนือง การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย เพือให้เปนแพทย์ฉก
ุ เฉินทีมีสมรรถนะในระดับที
4 ต่อไป
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แผนภูมท
ิ ี 1 แสดงกรอบโครงสร้างของการฝกอบรม
โครงสร้างการฝกอบรม

โครงสร้างสายบังคับบัญชา
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2.1.2 กรอบโครงสร้างหลักสูตร
กรอบโครงสร้างหลักสูตร
ใช้หลักการของเกณฑ์หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือ
วุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับปรับปรุง
ครังที 4 พ.ศ. 2561 ซึงผ่านการจัดทําโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โดย
กําหนดคุณลักษณะทีเชือถือได้ (Entrustable performance activity) ของแพทย์ฉก
ุ เฉินจํานวน 4 เรือง
และจําแนกเปนระดับของความสําเร็จ (Milestones) ตามสมรรถนะทัง 6 ด้าน
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แผนภูมท
ิ ี 2 แสดงกรอบโครงสร้างหลักสูตรการฝกอบรมโรงพยาบาลราชวิถี
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2.2 เนือหาการฝกอบรม/หลักสูตร
วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทย ได้กําหนดเนือหาของการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั ร
แสดงความรูค
้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
ดังนี ระดับความรูแ
้ ละทักษะด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน แบ่งเนือหาความรูแ
้ ละทักษะออกเปน 3 ระดับ ดังนี
1. ระดับที 1 เชียวชาญ (mastery) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนือหาทางวิชาการทีต้องมีความรูค
้ วาม
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเกียวข้องอย่างลึกซึง ต้องทําได้ด้วยตนเอง
2. ระดับที 2 ชํานาญ (proﬁciency) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนือหาทางวิชาการทีต้องมีความรูค
้ วาม
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเกียวข้องกับเรืองดังกล่าวเปนอย่างดี ควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแล
ของผูเ้ ชียวชาญ)
้ วาม
3. ระดับที 3 คุ้นเคย (familiarity) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนือหาทางวิชาการทีควรมีความรูค
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเกียวกับเรืองดังกล่าวพอสมควร อาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
โดยแบ่งขอบเขตเนือหาของการฝกอบรมโดยสังเขป ดังนี

● 2.2.1 โรคหรือภาวะของผู้ปวย
เมือสําเร็จการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว
แพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีความรูค
้ วามชํานาญในการ
ให้การบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉินตามระดับความรูท
้ ีกําหนดในเกณฑ์หลักสูตร เริมตังแต่ ความสามารถ
ในการให้การวินจ
ิ ฉัยแยกโรคตามอาการวิทยาและอาการแสดง ความรูด
้ ้านพยาธิสรีระวิทยาของ
โรคและภาวะต่างๆตามระบบการทํางานของร่างกาย
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทาง
คลินก
ิ ทังจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจเพิมเติมทางห้องปฏิบต
ั ิการ การแปลผล การ
ให้การกู้ชพ
ี และการให้การดูแลรักษาจําเพาะทีสามารถทําได้ในบริบทของการเปนแพทย์ฉก
ุ เฉิน
การตัดสินใจในการจําหน่ายผูป
้ วยออกจากแผนกฉุกเฉิน

● 2.2.2 ความรู้และทักษะการอํานวยการและการสังการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เมือสําเร็จการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว
แพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางเวชกรรมและวิทยาการจัดการ เพือประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสือสารในการอํานวย
การ ทังการอํานวยการตรง การอํานวยการทัวไป และให้คําสังการแพทย์แก่ผช
ู้ ว
่ ยเวชกรรมและผู้
ช่วยอํานวยการ
ซึงเปนผูป
้ ฏิบต
ั ิการทีไม่ใช่ผป
ู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
แพทย์ฉก
ุ เฉินและกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ในระดับท้องถินหรือพืนทีได้

● 2.2.3 ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรม
ฉุกเฉิน
เมือสําเร็จการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว
แพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางศิลปศาสตร์ในเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉินได้

● 2.2.4 ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรม
ฉุกเฉิน
เมือสําเร็จ การฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางเวชกรรมเพือการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิการ รังสีวินจ
ิ ฉัย และการ
ตรวจพิเศษอืนๆได้
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● 2.2.5 ความรู้และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
เมือสําเร็จการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉก
ุ เฉินต้องมีความรู้ ความสามารถระบุขอ
้ บ่ง
ชี ขันตอนวิธท
ี ํา ภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน และได้มป
ี ระสบการณ์ในการปฏิบต
ั ิเวชหัตถการ
ตามระดับที วฉท. กําหนด โดยอาจเปนการฝกปฏิบต
ั ิกับหุน
่ จําลอง หรือ การสังเกตการปฏิบต
ั ิเวช
หัตถการโดยผูเ้ ชียวชาญ หรือ การช่วยปฏิบต
ั ิเวชหัตถการ หรือ สามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินได้
ด้วยตนเอง หรือ สอนให้ผอ
ู้ ืนทําได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างน้อยตามจํานวนครังที วฉท. กําหนด ราย
ละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก 2

2.3 วิธก
ี ารให้การฝกอบรม
2.3.1 การจัดประสบการเรียนรู้
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี ได้ออกแบบหลักสูตรบนพืนฐานการเรียนรูร้ ว
่ มกับ
การปฏิบต
ั ิงานจริง (experiental learning) มีแพทย์ประจําบ้านเปนศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Trainee
ั ิงานภายใต้หลักความเท่าเทียม (Principle of equality) ภายใต้คําแนะนําและการ
center) และปฏิบต
กํากับดูแลของอาจารย์ตามแผนการฝกอบรม กระบวนการจัดฝกอบรมประกอบด้วยการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
ต่าง ๆ ทังภาคทฤษฎี (Cognitive) ภาคปฏิบต
ั ิ (Pratical) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self directed
learning) ตามกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี

2.3.2 ภาคทฤษฎี (Cognitive)
ก. ความรูว
้ ิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐาน
ื
(Basic medical science)
โรงพยาบาลราชวิถี มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐาน
ื
ในรูปแบบการ
บรรยาย โดยคณาจารย์จากกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาล ซึงมีการจัดตารางการเรียนการสอน ตอนเริมต้น
การศึกษาของชันปที 1
แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินชันปที 1 ต้องผ่านการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐานทุ
ื
กคน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจําบ้านสามารถนําความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐานมาประยุ
ื
กต์ใช้ในความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทัวไปและต่อยอดได้
ข. ความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทัวไป (General emergency medicine) มีการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอน ดังนี
(1) การฟงบรรยาย จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทุกคน เข้าฟงบรรยายความรู้
ด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ณ ภาควิชาสาขาต่างๆ
(2) การนําเสนอทางวิชาการ จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทุกคน เตรียมการ
และนําเสนอทางวิชาการในหัวข้อทีกําหนดให้ตามความสนใจของแพทย์ประจําบ้าน โดยอาจใช้ผป
ู้ วยทีน่า
สนใจเปนฐาน (Interesting cases) หัวข้อทีน่าสนใจหรือเนือหาทีมีการเปลียนแปลงไป (Topic review)
การถามตอบ (Question and answer) การฝกการวินจ
ิ ฉัยจําเพาะ (Spot diagnosis) หรือ การทบทวน
และนําเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ ซึงรวมถึงภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต (adverse
medical events, morbidity and mortality conferences) หรือ การทําวารสารสัมมนา (Journal club)
โดยการนําเสนอดังกล่าว มีอาจารย์ประจําหน่วยงานให้คําปรึกษาและตรวจสอบเนือหาให้มค
ี วามถูกต้อง
(3) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินในสถาบันต่างๆตามความสนใจของแพทย์ประจําบ้าน หรือการเข้า
อบรมหลักสูตรกู้ชพ
ี ขันสูงต่างๆและหลักสูตรสังการและอํานวยการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน หรือเข้าร่วมฟงการ
บรรยายพิเศษ โดยคํานึงถึงการจัดการเวลาการให้บริบาลทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินตามความเหมาะสม
้ วยทีดูแลในแผนกฉุกเฉิน อาจารย์ทีปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน มีหน้า
(4) การอภิปรายเกียวกับผูป
ทีให้คําปรึกษารวมถึงร่วมอภิปรายเกียวกับผูป
้ วยทีดูแลในแผนกฉุกเฉิน และเสริมความรูด
้ ้านเวชศาสตร์
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ฉุกเฉินทัวไปให้แก่แพทย์ประจําบ้าน เพือให้แพทย์ประจําบ้านสามารถนําเนือหาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผูป
้ วยได้อย่างเหมาะสม
(5) กิจกรรมอืนๆทีแพทย์ประจําบ้านดําเนินการ แพทย์ประจําบ้านอาจดําเนินกิจกรรมอืนๆเพิม
เติมเพือเพิมความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทัวไป เช่น จัดกิจกรรมกลุ่มในการเสริมความรู้ โดยกลุ่มงาน
มีหน้าทีให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆตามความเหมาะสม
ค. ความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินต่อยอด (Subspecialties emergency medicine) มีการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน
โดยการจัดให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกหัวข้อการฝกปฏิบต
ั ิงานเสริม
ประสบการณ์ (Elective) เพือเสริมความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินต่อยอดในด้านทีตนเองสนใจ ซึงอาจเปน
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทังในและต่างประเทศก็ได้
โดยกลุ่มงานมีหน้าทีให้ความสนับสนุนในด้าน
ต่างๆตามความเหมาะสม ประเมินโดยการอภิปรายระหว่างปฏิบต
ั ิงาน การสอบประเมินระหว่างการฝก
อบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.3.3 ภาคปฏิบต
ั ิ (Practical)
2.3.3.1 ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก
แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องผ่านการปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน ทังในโรงพยาบาลราชวิถี และ
สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความ
รูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับปรับปรุงครังที 4 พ.ศ. 2561
เพือให้แน่ใจว่า แพทย์ประจําบ้านทีผ่านการฝกอบรม ได้ฝกประสบการณ์การให้การบริบาลผูป
้ วยในแผนก
ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ อาทิเช่น ทังการสังการและอํานวยการทางการแพทย์ฉก
ุ เฉิน การดูแลผูป
้ วยนอกโรง
พยาบาล การคัดแยกผูป
้ วย การรวบรวมข้อมูลบนพืนฐานความจํากัดด้านข้อมูล การให้การวินจ
ิ ฉัย การสัง
การตรวจวินจ
ิ ฉัยเพิมเติม การสังการรักษาเบืองต้นหรือจําเพาะ การทําหัตถการฉุกเฉิน การสังเกตอาการ
การติดตามอาการ การจําหน่ายผูป
้ วยออกจากแผนกฉุกเฉิน การดําเนินการทางนิติเวชศาสตร์ และอืนๆ
โดยการจัดกระบวนการในการปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินเปนให้เปนไปตามประกาศกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน(หรือโรงพยาบาลอืนๆ)กําหนด
โดยมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในด้านปริมาณงานระหว่าง
แพทย์ประจําบ้านแต่ละคน
แพทย์ประจําบ้านทีปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินต้องให้การบริบาลและรับผิดชอบผูป
้ วยด้วยตัวเอง
ในฐานะแพทย์ปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน การให้การบริบาลผูป
้ วยและการทําหัตถการทีมีความซับซ้อนจะ
ได้รบ
ั คําแนะนําและการกํากับดูแลจากอาจารย์ทีปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินตามระดับความสําเร็จของ
แพทย์ประจําบ้านทีระบุไว้ใน Milestones หากมีหต
ั ถการทีพบได้ยาก หรือไม่สามารถปฏิบต
ั ิกับผูป
้ วยได้
โดยตรง แผนกฉุกเฉินมีหน้าทีอํานวยการให้เกิดการฝกอบรมโดยใช้หน
ุ่ จําลอง และสถานการณ์จําลองเพือ
ให้แพทย์ประจําบ้านผ่านประสบการณ์การทําหัตถการทีจําเปนครบถ้วน
นอกจากนี หากแพทย์ประจําบ้านมีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการต่างๆ โดยไม่สง่ ผลกระ
ทบการจัดการเวลาการให้บริบาลทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินมีหน้าทีอํานวย
การ
ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจําบ้านตามความเหมาะสม
การประเมินการฝกปฏิบต
ั ิใช้
กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการทําหัตถการโดยตรง (Direct observation) ประเมินการสอบ
ประเมินระหว่างการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.3.3.2 ทักษะระหว่างบุคคลและการสือสาร
การฝกทักษะระหว่างบุคคลและการสือสาร
ใช้กระบวนการปฏิบต
ั ิการให้เปนแบบอย่าง
(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉก
ุ เฉินทีปฏิบต
ั ิงานในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความเห็นสะท้อนกลับ
(Reflexive feedback) แก่แพทย์ประจําบ้าน อาจารย์แพทย์ฉก
ุ เฉินและแพทย์ประจําบ้านจะได้รบ
ั การ
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สนับสนุนให้ผา่ นการฝกอบรมเรืองการสือสารความเสียง (Risk communication) หรือ การฝกอบรมเกียว
กับการสือสารอืนๆ
ในระหว่างการปฎิบต
ั ิงาน แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีสือสารกับผูป
้ วยและญาติทีตนเองดูแล รวม
ถึงสือสารกับผูร้ ว
่ มงานทีปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน
โดยแพทย์ประจําบ้านจะได้รบ
ั การประเมินทักษะ
ระหว่างบุคคลและการสือสารเปนรายเดือน โดยอาจารย์ทีดูแล อาจารย์ทีปรึกษา อาจารย์จากต่างแผนก
พยาบาลแผนกฉุกเฉิน แพทย์เพิมพูนทักษะ แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน แพทย์ประจําบ้าน
สาขาอืน เจ้าหน้าทีอืนๆ รวมถึง ผูป
้ วยและญาติ หากพบปญหาระหว่างการฝกอบรม เช่น การร้องเรียน
จากผูป
้ วยหรือผูร้ ว
่ มงานเรืองการสือสาร ได้รบ
ั การประเมินในระดับควรปรับปรุง อาจารย์ทีปรึกษามีหน้าที
สืบค้นปญหา และพูดคุยเพือหาแนวทางแก้ไข ในขณะทีกลุ่มงานอาจมีการพิจารณาให้รางวัลหรือการ
ประกาศชมเชย แพทย์ประจําบ้านทีได้รบ
ั การประเมินจากผูม
้ ส
ี ว
่ นเกียวข้องในระดับดีเลิศ นอกจากนี การ
ประเมินการฝกปฏิบต
ั ิใช้ประเมินการสอบประเมินระหว่างการฝกอบรม (In-training examination) และ
การสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกด้วย

2.3.3.3 ทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
การฝกทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้กระบวนการนําเสนอทางวิชาการผ่านการทําวารสาร
สัมมนา โดยอาจารย์ทีปรึกษามีหน้าทีช่วยเหลือกระบวนการประเมินความน่าเชือถือของงานวิจัย (Critical
appraisal) การประเมินนัยสําคัญของผลการศึกษา (Statistical significants) การประเมินนัยสําคัญทาง
คลินก
ิ (Clinical significants) เพือฝกฝนให้แพทย์ประจําบ้านมีทักษะในการนําความรูจ
้ ากวารสารทีมี
ความทันสมัยมาใช้ในการปฏิบต
ั ิงาน
ในระหว่างปฏิบต
ั ิงานแพทย์ประจําบ้านต้องได้รบ
ั การส่งเสริมให้มี
ทัศนคติทีดี
มีความเข้าใจในหลักการของหลักฐานเชิงประจักษ์
และสามารถนํามาใช้ในกระบวนการ
บริบาลผูป
้ วยได้อย่างถูกต้อง
โดยอาจารย์ทีปฏิบต
ั ิงานมีหน้าทีอภิปรายผูป
้ วยร่วมกับแพทย์ประจําบ้าน
รวมถึงร่วมประเมินผลจากการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินก
ิ
มาใช้กับผูป
้ วยอย่างเหมาะสม การ
ประเมินการฝกปฏิบต
ั ิใช้กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการอภิปรายผูป
้ วย ประเมินการสอบประเมิน
ระหว่างการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.3.3.4 ทักษะการบริหารและจัดการงานทัวไป และการดําเนินงานภาครัฐ
แพทย์ประจําบ้านจะได้รบ
ั การฝกอบรมหลักการทัวไปในการบริหารจัดการงานและการดําเนิน
งานภาครัฐ โดยอาจารย์ประจําแผนก โดยอาจเปนการบรรยาย หรือการอภิปรายกลุ่ม ในระหว่า
งการปฎิบต
ั ิงาน แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีช่วยเหลืออาจารย์ประจําแผนกในการดําเนินโครงการต่างๆของ
กลุ่มงาน ทังการเขียนโครงการ การออกแบบการดําเนินโครงการ การร่างงบประมาณ เปดโอกาสให้เข้า
ร่วมสังเกตกระบวนการประชุม การจัดซือจัดจ้าง ตลอดจนมีสว
่ นร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผน
ปฏิบต
ั ิการของหน่วยงานตามความเหมาะสม
แพทย์ประจําบ้านอาจได้รบ
ั โอกาสให้ดําเนินโครงการเพือ
สังคม หรือโครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เปนฝกประสบการณ์และทักษะการบริหาร
จัดการงาน การประเมินการฝกปฏิบต
ั ิใช้ประเมินกระบวนการมีสว
่ นร่วมในการดําเนินโครงการ ประเมินผล
การให้ความเห็นสะท้อนกลับของแพทย์ประจําบ้านต่อการดําเนินโครงการ
โดยอาจารย์ผรู้ บ
ั ผิดชอบ
โครงการ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของการฝกอบรมจากโรงพยาบาลผูร้ บ
ั ผลงานหลังแพทย์ประจําบ้าน
จบการฝกอบรม

2.3.3.5 ความเปนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย์
ความเปนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย์ ใช้กระบวนการปฏิบต
ั ิการให้เปนแบบอย่าง
(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉก
ุ เฉินทีปฏิบต
ั ิงานในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความเห็นสะท้อนกลับ
้ ืน ความซือสัตย์ ความ
(Reflexive feedback) แก่แพทย์ประจําบ้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ
เมตตากรุณา การรักษาความลับของผูป
้ วย จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประกาศแพทยสภา เปนต้น ใน
ระหว่างการปฎิบต
ั ิงาน แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีให้การดูแลผูป
้ วยอย่างมีความเปนมืออาชีพ โดยแพทย์
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ประจําบ้านจะได้รบ
ั การประเมินทักษะดังกล่าวเปนรายเดือน โดยอาจารย์ทีดูแลและอาจารย์ทีปรึกษา หาก
พบปญหาระหว่างการฝกอบรม เช่น การมาทํางานสาย ไม่มค
ี วามรับผิดชอบ ไม่ซอสั
ื ตย์ ไม่รก
ั ษาความลับ
ของผูป
้ วย หรือได้รบ
ั การประเมินในระดับควรปรับปรุง อาจารย์ทีปรึกษามีหน้าทีสืบค้นปญหา และพูดคุย
เพือหาแนวทางแก้ไข
การประเมินการฝกปฏิบต
ั ิใช้ประเมินระหว่างการปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน
การสอบประเมิน
ระหว่างการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยสรุปผลการประเมินส่วนบุคคลทังในภาคทฤษฎีและปฏิบต
ั ิใน
ภาพรวม ต้องมีการประเมินเปนรายไตรมาส และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน แสดงแนวโน้มของพัฒนาของแพทย์ประจําบ้าน หากมีปญหาจากการ
ประเมิน อาจารย์ทีปรึกษามีหน้าทีค้นหาปญหาและพูดคุยเพือหาทางแก้ไขต่อไป

2.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)
แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีดําเนินการศึกษาด้วยตนเอง (Self directed learning) ตามเนือหาที
กําหนดไว้ในหลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน จากตํารามาตรฐานทีกําหนดให้
ประเมินโดยการอภิปรายระหว่างปฏิบต
ั ิงาน การสอบประเมินระหว่างการฝกอบรม (In-training
และการสอบประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
examination)
เวชกรรม

2.3.5 กิจกรรมแพทย์ประจําบ้าน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี จัดให้มก
ี ารปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านชันปที 1
ก่อนการเปดการฝกอบรมทุกป
เพือให้ผเู้ ข้ารับการฝกอบรมรับทราบข้อมูลเกียวกับแผนการฝกอบรม/
หลักสูตร สิทธิและหน้าทีของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม รวมถึงอธิบายคู่มอ
ื การปฏิบต
ั ิงาน บทบาทหน้าทีพันธ
สัญญาของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม แนวปฏิบต
ั ิของสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึง
สิทธิของผูป
้ วย
● จัดประชุมกลุ่มงานและประชุมแพทย์ประจําบ้านเปนประจําอย่างน้อยเดือนละหนึงครัง
ุ เฉินอย่างน้อยปละหนึง
● จัดประชุมสัมมนาหลักสูตรฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉก
ครัง เพือปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือรับฟงความเห็นจากแพทย์ประจําบ้านผูร้ บ
ั การฝกอบรม
● จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และทีมพยาบาล เพือเสริมสร้างความ
สามัคคีในกลุ่มงาน อย่างน้อยปละหนึงครัง

2.3.6 การวิจัย (Research)
แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องได้รบ
ั การอบรมเรืองการวิจัยโดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือโดย
อาจารย์ประจําแผนก ในเรืองพืนฐานและวิธก
ิ ารศึกษาวิจัย ทังการวิจัยทางคลินก
ิ และคลินก
ิ การวิจัยด้าน
ระบาดวิทยาคลินก
ิ แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเปนผูว
้ ิจัย
หลัก หรือผูน
้ พ
ิ นธ์หลัก อย่างน้อย 1 ฉบับ ซึงอาจเปนการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทาง
วิทยาการระบาด การศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉิน ทังนีงานวิจัย ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่
1. การทบทวนวรรณกรรม
2. จุดประสงค์ของการวิจัย
ี ารวิจัย
3. วิธก
4. ผลการวิจัย
5. การวิจารณ์ผลการวิจัย
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6. บทคัดย่อ รวมทังนําเสนอผลงานดังกล่าวเปนลายลักษณ์อักษรให้คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ พิจารณา

2.3.6.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลราชวิถี ดําเนินการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิจัย
ความพร้อมให้กับแพทย์ประจําบ้าน ตังแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย
ทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพือนําส่ง วฉท. ทังนีโรงพยาบาลราชวิถี
ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาทีกําหนดไปยัง
ทัวถึง

โดยมีหน้าทีรับผิดชอบการเตรียม
ไปจนสินสุดการทํางานวิจัยและจัด
จะรายงานชืองานวิจัย อาจารย์ที
วฉท. เพือให้มก
ี ารกํากับดูแลอย่าง

2.3.6.2 คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เปนผลงานทีริเริมใหม่ หรือเปนงานวิจัยทีใช้แนวคิดทีมีการศึกษามาก่อนทังในและต่างประเทศ
แต่นาํ มาดัดแปลงหรือทําซาในบริบทของสถาบันก็ได้
2. กรณีมอ
ี าจารย์ทีปรึกษาเปนผูว
้ ิจัยหลัก (Corresponding author) แพทย์ประจําบ้านทีร่วมทําวิจัย
ต้องมีการประกาศสัดส่วนการทําวิจัยเปนลายลักษณ์อักษรในเอกสารขออนุมต
ั ิจากคณะกรรมกา
รวิจัยฯของโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีสด
ั ส่วนการทําวิจัยไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 40
ู้ ําเนินงานวิจัยทุกคน
จะได้รบ
ั การสนับสนุนให้ผา่ นการอบรม
3. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผด
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)
ั การอนุมต
ั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของโรงพยาบาล
4. งานวิจัยทุกเรืองต้องได้รบ
ราชวิถี
5. งานวิจัยทุกเรือง ควรดําเนินภายใต้ขอ
้ กําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยทีถูกต้องและเหมาะสม
กับคําถามวิจัย
6. สามารถใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ในบทคัดย่อ
ต้องมีทังสองภาษา
กรอบการดําเนินงานวิจัย 3 ป (144 สัปดาห์ ของการฝกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดังนี
เดือนที

ประเภทกิจกรรม

6

จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ทีปรึกษา

9

จัดทําโครงร่างงานวิจัย

12

สอบโครงร่างงานวิจัย

13

ขออนุมต
ั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทังภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)

30

ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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2.3.6.3 การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒห
ิ รือวุฒก
ิ ารศึกษา วุฒบ
ิ ต
ั ร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นัน ถือ เปนสิทธิสว
่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันทีให้การฝกอบรม โดยให้เปนไปตามความ
สมัครใจของแต่ละสถาบันทีให้การฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้านแต่ละรายด้วย
หากแพทย์ประจําบ้านมีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝกอบรมทราบเปนลายลักษณ์
อักษรก่อนว่าจะรับการฝกอบรมทีมีโอกาสได้รบ
ั ทัง ว.ว.และการรับรองวุฒด
ิ ังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” กรณีนผู
ี เ้ ข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยทีเปนผูว
้ ิจัยคนแรก(First author) และมีการประกาศ
สัดส่วนการทํางานวิจัยเปนลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ร้อยละ 60
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี
จะแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทีต้องการฝกอบรมเพือการ
รับรองคุณวุฒห
ิ รือวุฒก
ิ ารศึกษา วุฒบ
ิ ต
ั ร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ดําเนินการติดต่ออาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยหลัก จํานวน 1 ท่าน และอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยร่วม จํานวน
ไม่เกิน 2 ท่าน โดยไม่จําเปนต้องเปนอาจารย์ในโรงพยาบาลราชวิถี ซึงมีคณ
ุ สมบัติดังนี
ั วุฒบ
ิ ต
ั ิหรืออนุมต
ั ิบต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
1. เปนอาจารย์แพทย์ทีได้รบ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน จากคณะแพทยศาสตร์ทีมีคณ
ุ วุฒริ ะดับ ป.เอก หรือรอง
ศาสตราจารย์ หรือนายแพทย์เชียวชาญ (C9) ขึนไป
2. เปนนายแพทย์ทีได้รบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั ิหรืออนุมต
ั ิบต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินสังกัดหน่วยงานของรัฐ ทีมีคณ
ุ วุฒริ ะดับ ป.เอก หรือรอง
ศาสตราจารย์พเิ ศษ หรือ นายแพทย์ระดับเชียวชาญ ขึนไป
แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินงานวิจัยตามกรอบเวลาทีกําหนดและต้องตีพม
ิ พ์ผลงานวิจัยอย่างน้อยใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติทีมีคณ
ุ ภาพตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง หลักเกณฑ์
การพิจารณา วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว.ว. ผ่านการรับรองว่า “เทียบ
เท่าปริญญาเอก” แพทย์ทีจบการฝกอบรมห้ามมิให้ ใช้คําว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชือในคุณวุฒห
ิ รือวุฒิ
การศึกษา และห้ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้าชือตนเอง แต่สามารถใช้ ว.ว. ที “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี มา
ใช้เปนคุณวุฒท
ิ างการศึกษาเพือเทียบเปนอาจารย์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการเปนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรการศึกษา หรือ อาจารย์ผรู้ บ
ั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา หรือ อาจารย์คม
ุ วิทยานิพนธ์ หรือเปน
วุฒก
ิ ารศึกษาประจําสถานศึกษาได้ ดังนัน วุฒบ
ิ ต
ั รฯ หรือ หนังสืออนุมต
ั ิฯ ทีได้รบ
ั การรับรองวุฒก
ิ ารศึกษา
นี อาจจะมีคําว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน

2.4 ระยะเวลาในการฝกอบรม
ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 - 4 ป
ระยะเวลาในการฝกอบรมโดยทัวไปใช้เวลาในการฝกอบรมอย่างน้อย 3 ป แต่หากแพทย์ประจําบ้านมี
ปญหาด้านสมรรถนะทียังไม่ผา่ นคุณลักษณะทีเชือถือได้ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับ
ที 4 พ.ศ. 2561 หรือโดนภาคทัณฑ์ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรง
พยาบาลราชวิถี อาจมีมติขยายระยะเวลาการฝกอบรมได้อีก 2 ครัง ครังละไม่เกิน 6 เดือน ตามระเบียบ
กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ

2.5 โครงสร้าง และองค์ประกอบของการฝกอบรม
โครงสร้างและองค์ประกอบของการฝกอบรมเปนไปตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ฉบับ
ที 4 พ.ศ. 2561 ดังนี
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2.5.1 โครงสร้างการปฏิบต
ั ิงานและการฝกอบรม
ก. ระยะเวลาในฝกอบรมตลอดหลักสูตร
เมือหักลบระยะเวลาในการลาทุกประเภท (ลาปวย ลากิจ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอ
บพิธฮ
ี ัจย์ การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร)
ต้องมีระยะเวลาการฝกอบรม/ปฏิบต
ั ิงานรวมกันไม่นอ
้ ยกว่า 144 สัปดาห์ จึงจะมีสท
ิ ธิได้รบ
ั การพิจารณา
ประเมินเพือเลือนระดับชันและการประเมินเพือวุฒบ
ิ ต
ั รฯ ในกรณีลาเกินกว่าทีกําหนด จะต้องมีการขยาย
เวลาการฝกอบรมให้มรี ะยะเวลาการฝกอบรมทังสินไม่นอ
้ ยกว่า 144 สัปดาห์
ข. รายละเอียดระยะเวลาปฏิบต
ั ิงาน แสดงดังตาราง
ตารางที 1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาปฏิบต
ั ิงาน
หัวข้อ

ระยะเวลาอย่างน้อย (สัปดาห์)

ั ิฉก
ุ เฉิน (ทังโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพ 80
1. การฝกอบรมเวชปฏิบต
เด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลอืนตามทีได้รบ
ั อนุมต
ั ิ) โดยปฏิบต
ั ิ
งานดูแลรักษาผูป
้ วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ในความควบคุมของอาจารย์ผู้
ให้การฝกอบรม เฉลียไม่นอ
้ ยกว่า 128 ชัวโมงต่อเดือน และไม่เกิน 192
ชัวโมงต่อเดือน ทังนี ขณะปฏิบต
ั ิงานทีแผนกฉุกเฉินผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
ไม่ควรมีการทํางานในแต่ละวันติดต่อกันเกินกว่า 12 ชัวโมง และในแต่ละ
วันต้องมีเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาปฏิบต
ั ิงาน รวมทังจัดให้มว
ี ันพัก
อย่างน้อยเฉลีย 4 วันต่อเดือน
2. การฝกอบรมเวชบําบัดวิกฤติ (แผนกเวชบําบัดวิกฤติด้านอายุรกรรม, 16
แผนกเวชบําบัดวิกฤติด้านศัลยกรรม,
แผนกเวชบําบัดวิกฤติด้านกุมาร
เวชกรรม, แผนกเวชบําบัดวิกฤติด้านทารกแรกเกิด, แผนกเวชบําบัด
วิกฤติด้านหัวใจและหลอดเลือด)
3. การฝกอบรมรายวิชาบังคับเลือก (Selective)
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4. การฝกอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective)

12

รวม

144

หมายเหตุ: การฝกอบรมหมุนเวียนในแต่ละแผนกต้องมีการปฏิบต
ั ิงานในแผนกไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาปฏิบต
ั ิงาน
ค. การจัดหมุนเวียนการปฏิบต
ั ิงาน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี มีการจัดให้มก
ี ารการหมุนเวียนปฏิบต
ั ิงาน ปละ 1
ครัง
แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 1:
เน้นการปฏิบต
ั ิงานในแผนกและสาขาหลักต่างๆ
และเวชบําบัดวิกฤติ
เพือฝกการใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐานในการประยุ
ื
กต์กับผูป
้ วยสาขาต่างๆ
และมีความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ที
เกียวข้องในสาขาหลักต่างๆภายได้การดูแลของแพทย์ประจําบ้านรุน
่ พี อาจารย์แพทย์ เพือเสริมความรู้
ด้วยวิชาบังคับก่อนมาปฏิบต
ั ิงาน ทีกลุ่มงานเวชศาสตร์ก่อน
แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 2:
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ให้เริมฝกปฏิบต
ั ิในผูป
้ วยทีมีความซับซ้อนขึนในแผนกเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินประกอบกับการเสริม
ความรูด
้ ้วยวิชาบังคับเลือก
แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 3:
หลังจากฝกปฏิบต
ั ิในส่วนของเวชบําบัดวิกฤติและวิชาบังคับเลือกเกือบทังหมด ให้มห
ี น้าทีปฏิบต
ั ิ
งานเปนแพทย์หว
ั หน้าเวร และดูแลแพทย์ประจําบ้านรุน
่ น้อง รวมถึงเปดโอกาสให้ได้เลือกศึกษาในเนือหา
ทีตนเองสนใจมากขึนจากรายวิชาเลือกเสรี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 1 แสดงการหมุนเวียนของแพทย์ประจําบ้านตามหัวข้อในหลักสูตรฯ 144 สัปดาห์
ระดับชันปที

เวชปฏิบต
ั ิ
ฉุกเฉิน

บังคับเลือก

เลือกเสรี

เวชบําบัดวิกฤต

รวม (สัปดาห์)

1

16

16

0

16

48

2

32

16

0

0

48

3

32

4

12

0

48

รวม

80

36

12

16

144

การขึนปฏิบต
ั ิงานเวชปฏิบต
ั ิฉก
ุ เฉิน กําหนดให้ขนปฏิ
ึ
บต
ั ิงานที:
1. ห้องอุบต
ั ิเหตุฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
2. ห้องอุบต
ั ิเหตุฉก
ุ เฉิน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เพือเพิมประสบการณ์การดูแล
ภาวะฉุกเฉินในผูป
้ วยเด็ก จากการปฏิบต
ั ิงานหลักในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยให้ขน
ึ
ปฏิบต
ั ิงานชันปละ 4 สัปดาห์ในระหว่างฝกอบรมระดับชันปที 2 และ 3
3. โรงพยาบาลอืนตามทีได้รบ
ั อนุมต
ั ิ
โดยปฏิบต
ั ิงานดูแลรักษาผูป
้ วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน
ในความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้การฝก
อบรม เฉลียไม่นอ
้ ยกว่า 128 ชัวโมงต่อเดือน และไม่เกิน 192 ชัวโมงต่อเดือน ทังนี ขณะปฏิบต
ั ิงานทีแผนก
ฉุกเฉินผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม ไม่ควรมีการทํางานในแต่ละวันติดต่อกันเกินกว่า 12 ชัวโมง และในแต่ละวัน
ต้องมีเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาปฏิบต
ั ิงาน รวมทังจัดให้มว
ี ันพักอย่างน้อยเฉลีย 4 วันต่อเดือน
ง. การฝกอบรมรายวิชาบังคับเลือก (Selective)
หมายถึง รายวิชาเสริมทีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี พิจารณาว่า มีความสําคัญ
ควรให้แพทย์ประจําบ้านได้มโี อกาสฝกประสบการณ์ โดยให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกการฝกอบรม
ในรายวิชาทีตนเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย 7 หัวข้อ (36 สัปดาห์) โดยอาจเลือกผสมผสานการฝกอบรม
หลายรายวิชา (ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อ 1 เดือน) โดยไม่แยกช่วงเวลาปฏิบต
ั ิงานแต่ละสาขาจากกัน จากหัวข้อ
ดังต่อไปนี
1. อายุรศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (internal emergency medicine)
2. ศัลยศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (Surgical emergency medicine)
3. สูติศาสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
4. ออร์โธปดิกส์ฉก
ุ เฉิน (orthopedics emergency medicine)
5. วิสญ
ั ญีวิทยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
6. กุมารเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (pediatric emergency medicine)
7. จักษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine)
8. โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)

21

9. จิตเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (psychiatric emergency medicine)
10. นิติเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
11. ภาพวินจ
ิ ฉัยเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
12. เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)
13. การดูแลผูป
้ วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล แพทย์สงการปฏิ
ั
บต
ั ิการฉุกเฉิน และแพทย์อํานวยการ
ปฏิบต
ั ิการฉุกเฉิน (EMS commander and EMS director)
14. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)
15. เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
16. เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)
จ. การฝกอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective)
หมายถึง รายวิชาเสริมที วฉท. กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกการฝกอบรมในรายวิชา
ทีตนเองสนใจ โดยให้แพทย์ประจําบ้านเลือกรายวิชาทีตนเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย 2 หัวข้อ (2 เดือน)
โดยอาจเลือกผสมผสานการฝกอบรมหลายรายวิชา (ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อ 1 เดือน) โดยไม่แยกช่วงเวลา
ปฏิบต
ั ิงานแต่ละสาขาจากกัน จากหัวข้อดังต่อไปนี
1. วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
2. วิทยาการควบคุมความเจ็บปวยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
3. วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
4. วิทยาการจัดการแพทย์ฉก
ุ เฉินในพืนทีทุรกันดาร (frontier area emergency medical
management)
5. วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
6. เวชวิจัยฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
7. เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)
8. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
9. เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
10. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินการทหาร (military emergency medicine)
11. เวชศาสตร์การอาชีพและสิงแวดล้อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency
medicine)
12. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency
medicine)
13. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินผูส
้ งู อายุ (geriatric emergency medicine)
14. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)
15. เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
ุ เฉินศึกษา (educational emergency medicine)
16. เวชศาสตร์ฉก
17. เวชศาสตร์ภัยพิบต
ั ิและกลุ่มชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
18. เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
แพทย์ประจําบ้านมีสท
ิ ธิในการเลือกฝกอบรมในหัวข้อทีตนเองสนใจ นอกเหนือจากรายวิชาเลือก
ตามที วฉท. กําหนด (ระยะเวลา 4 สัปดาห์) โดยต้องเปนหัวข้อทีเกียวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
เท่านัน โดยแพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการ
1. กําหนดหัวข้อ ระยะเวลาและสถานทีทีจะเข้ารับการฝกอบรม
2. กําหนดแผนการฝกอบรมอย่างน้อยประกอบด้วย เปาหมาย วัตถุประสงค์ วิธก
ี ารฝกอบรม และผล
ทีคาดว่าจะได้รบ
ั จากการฝกอบรม
3. จัดทําเอกสาร พร้อมทังขออนุมต
ั ิการฝกอบรมเช่นเดียวกับการขออนุมต
ั ิการฝกอบรมในรายวิชา
บังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี
ฉ. กระบวนการขออนุมต
ั ิการฝกอบรมในรายวิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี
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แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการขออนุมต
ั ิรายวิชาทีเลือกฝกอบรมผ่านอาจารย์ทีปรึกษา
และ
ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะอาจารย์ในกลุ่มงาน เมือได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ
1. กรณีเปนการฝกอบรมในโรงพยาบาลราชวิถี สํานักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินจะดําเนินการ
ติดต่อประสานงานเปนการภายในให้
2. กรณีเปนการฝกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ประจําบ้านต้องเปนผูร้ บ
ั ผิดชอบ
ดําเนินการติดต่อสถาบันทีจะขอเข้ารับการฝกอบรม โดยต้องดําเนินการติดต่อทางวาจาก่อนแล้ว
ประสานงานกับสํานักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินเพือดําเนินการทางเอกสารในการขออนุมต
ั ิ
การเดินทาง
3. กรณีเปนการฝกอบรมนอกประเทศ
แพทย์ประจําบ้านต้องเปนผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการติดต่อ
สถาบันทีจะขอเข้ารับการฝกอบรมด้วยตนเองทังหมด ทังกรณีมท
ี น
ุ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเอง กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน และโรงพยาบาลราชวิถี จะสนับสนุนกระบวนการต่างๆเท่าที
สามารถดําเนินการได้โดยให้ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนของทุกป
กรณีมค
ี วามผิดพลาดหรือประสบเหตุไม่คาดคิด แพทย์ประจําบ้านต้องรีบดําเนินการแก้ไข และต้อง
ดําเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเดินทาง
หลังจบการปฎิบต
ั ิงาน แพทย์ประจําบ้านต้องส่งรายงานการปฏิบต
ั ิงาน ให้อาจารย์ทีปรึกษาภายใน
30 วัน หลังจบการปฏิบต
ั ิงาน เพือเสนอให้คณะอาจารย์รบ
ั รองผลต่อไป

2.5.2 กิจกรรมวิชาการ
แพทย์ประจําบ้านต้องทํากิจกรรมวิชาการทีเกียวข้องกับการฝกอบรม โดยเฉลียไม่นอ
้ ยกว่า 16
ชัวโมงต่อเดือน (ไม่รวมการรายงานระหว่างการเปลียนเวร) โดยเข้าร่วมประชุมทางวิชาการกับกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน เดือนละ 16 ชัวโมง และเข้าประชุมทางวิชาการ ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทีร่วมกับ
กลุ่มงานอืนๆของโรงพยาบาลราชวิถี เดือนละ 2-2 ชัวโมง ประกอบด้วยกิจกรรมทีต้องทําคนละอย่างน้อย
ดังต่อไปนี
อังคาร (2 hr)
สัปดาห์ Ⅰ

MM conference
(อ.ณัฐชยา)

สัปดาห์ Ⅱ

Neuro conference
X-ray conference
(อ.สุมต
ิ ษิตรา)

สัปดาห์ Ⅲ

6 Hos
(อ.ทุกท่าน)

สัปดาห์ Ⅳ

Simulation
(อ.ทุกท่าน)
Trauma conference

พฤหัสบดี (2.30 hr)

ศุกร์ Topic ละ 40 min

(อ.กิตติยาพร/อ.ฌาโน/
อ.ดวงกมล)
1.Topic
2.Topic
3.Topic
4.Journal.

EMS

1.Topic
2.Topic
3.Topic
4.Staff lecture.

EMS

1.Topic
2.Topic
3.Topic
4.10 min procedure.

EMS

1.Topic
2.Topic
3.Topic
4.Spot Dx, EKG

EMS
CPR review

(อ.ไพโรจน์/อ.จิรพงษ์/
อ.ณธิดา/อ.รุจาพร)

(อ.ไพโรจน์/อ.จิรพงษ์/
อ.ณธิดา/อ.รุจาพร)

(อ.ไพโรจน์/อ.จิรพงษ์/
อ.ณธิดา/อ.รุจาพร)

(อ.ไพโรจน์/อ.จิรพงษ์/
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(อ.นพมณี)

อ.ณธิดา/อ.รุจาพร)

เข้าร่วม 80 % ของแต่ละกิจกรรมในช่วงเวลาทีปฏิบต
ั ิงานภายในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ตารางที 1 แสดงกิจกรรมวิชาการและความถีของการจัดกิจกรรมของแพทย์ประจําบ้าน
หัวข้อ

จํานวนครัง

การฝกอบรมครังละ/นาที

เข้าร่วมฟงการบรรยาย 1 / เดือน
1.
(Lecture)

60 นาที

2.
การนําเสนอหัวข้อวิชาการ 4 / เดือน
(Topic review)

60 นาที

3. การนําเสนอตัวอย่างผูป
้ วยทีน่า 1 / เดือน
สนใจ (Interesting case)

60 นาที

4. การประชุมทบทวนวารสารทาง 1 / เดือน
วิชาการ Journal club)

60 นาที

5.
การประชุมทบทวนการกู้ชพ
ี 1 / เดือน
(cardiopulmonary resuscitation
review)

60 นาที

6.
การฝกปฏิบต
ั ิหต
ั ถการ 4 / เดือน
(10-minute
procedure
workshop)

10 นาที

7.
การถามตอบทางวิชาการ 4 / เดือน
(Question and answer/Spot
diagnosis)

30 นาที

8. การทบทวนเคสการออกปฏิบต
ั ิ 4 / เดือน
การนอกโรงพยาบาล ( นเรนทร )

60 นาที

9. การประชุมเสนอเหตุการณ์เวช 1 / เดือน
กรมมอันไม่พงึ ประสงค์ ซึงรวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต
(adverse
medical
events,
morbidity
and
mortality
conferences)

60 นาที

10. การประชุมวิจัย (research 1 / เดือน
progression and meeting)

60 นาที

11. การทบทวนเคสสหสาขา
1 / เดือน
( Neuro Sx-ER - CT conference)

60 นาที

12. การประชุม 6 สถาบัน
( 6 Hospital Conference )

1 / เดือน

180 นาที

13. การทบทวน ฟลม์ X-ray

1 / เดือน

120 นาที
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( X-ray conference )
ฌ. การบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการพิเศษ อย่างน้อย 1 ครัง/3 ป ในหัวข้อ
(1) บทบาทของวิทยาศาสตร์สงั คมและพฤติกรรมกับเวชกรรมฉุกเฉิน
(2) เวชศาสตร์ปองกันกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Preventive emergency medicine)
(3) การตัดสินใจทางคลินก
ิ (Emergency medicine decision making)
(4) ระบบการบริบาลฉุกเฉิน (Emergency care service system/Service plan)
(6) กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา (Medical legislation and forensic emergency
medicine)
(7) หลักการบริหารจัดการ (Basic administration and management)
(8) ความปลอดภัยของผูป
้ วย (Patient safety)
(9) การดูแลตนเองของแพทย์ (Physician wellbeing)
(10) การแพทย์ทางเลือกกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Complementary emergency medicine)
* ประมาณการจากการมีแพทย์ประจําบ้านระดับชันละ 8 คน รวม 24 คน เฉลียทํา conference เดือนละ 1
ครัง รวมการนําเสนอทังหมด 32 ครัง/คน ตลอดการฝกอบรม แพทย์ประจําบ้านทีมีหน้าทีรับผิดชอบใน
หัวข้อใด ต้องมีการดําเนินการนําเสนอตามเวลาทีกําหนด โดยควรประสานงานกับอาจารย์ทีปรึกษาทีรับ
ผิดชอบเนือหาก่อนวันนําเสนอจริง การนําเสนอทางวิชาการ จะได้รบ
ั การประเมินโดยอาจารย์ทีปรึกษา
และแพทย์ประจําบ้านทีเข้าร่วมการนําเสนอ เพือใช้ในการให้ความเห็นสะท้อนกลับ (feed back) และ
พัฒนาการนําเสนอทางวิชาการตามระดับความสําเร็จ (Milestones)

2.5.3. การฝกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชพ
ี ขันสูง
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน มีหน้าทีสนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้านได้รบ
ั การฝกอบรมตามหลักสูตร
ประมวลการกู้ชพ
ี ขันสูง ได้แก่
1. การกู้ชพ
ี ขันสูงในด้านหัวใจ (Advanced cardiac life support)
ี ขันสูงด้านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support)
2. การกู้ชพ
3. การกู้ชพ
ี ขันสูงด้านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support)
ี ขันสูงได้ด้านการได้รบ
ั พิษ (Emergency medical toxicology)
4. การกู้ชพ
5. การทําเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทย์ฉก
(TCEP:
ุ เฉินแห่งประเทศไทย
Resuscitative procedure course)
ทังนีอาจนําประสบการณ์ฝกอบรมการกู้ชพ
ี ขันสูงเฉพาะด้านต่างๆ
หรือหลักสูตรอืนทีเทียบเท่า
หลักสูตรดังกล่าวจากสถาบันที วฉท. พิจารณาแล้วให้การรับรองมาทดแทนการฝกอบรมบางส่วนได้

2.6 กรอบโครงสร้างองค์กร และการบริหารหลักสูตร
1. หน่วยงานกํากับดูแล (Training Regulator) ได้แก่ แพทยสภา วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่ง
ประเทศไทย และ สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิมเพือชาวชนบท (สบพช.)
แพทยสภา มีหน้าทีกําหนดนโยบายการฝกอบรม รับรองสถาบันฝกอบรมและประเมินคุณภาพ
ของสถาบันฝกอบรมให้สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางทีมีคณ
ุ ภาพเพือตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงออกวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาชาต่างๆ วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) เปนหน่วยงานทีมีหน้าที
กําหนดเกณฑ์หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน และควบคุมการฝกอบรม ให้มค
ี วาม
สอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภา
เพือให้เชือมันได้ว่า
แพทย์ฉก
ุ เฉินทีจบการฝกอบรมมี
สมรรถนะตามทีคาดวัง กระทรวงสาธารณสุข มีสาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
สาธารณสุข ซึงเปนหน่วยงานระดับกรม มีหน้าทีบริหารจัดการและให้การกํากับดูแลด้านการ
บริบาลเวชกรรม ผ่านระบบบริหารงานตามเขตสุขภาพ ลงมายังโรงพยาบาลในส่วนภูมภ
ิ าค โดย
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โรงพยาบาลราชวิถี เปนโรงพยาบาลในพืนทีเขตสุขภาพที 10 อย่างไรก็ดี ในด้านการศึกษาและฝก
อบรม กระทรวงสาธารณสุข มีสาํ นักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิมเพือชาวชนบท (สบพช.)
เปนหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีมีหน้าทีรับผิดชอบการศึกษาและฝกอมรม
ของแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทังการผลิตแพทย์ และการฝกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ดังนัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและโรงพยาบาลราชวิถี จึงมีหน้าทีดําเนินการจัดทําหนังสือเปน
ลายลักษณ์อักษรแจ้งผูบ
้ งั คับบัญชา เมือมีแพทย์ประจําบ้านซึงเปนแพทย์จากต้นสังกัดอืนเข้ามา
ปฏิบต
ั ิงานในโรงพยาบาล
และเมือแพทย์ประจําบ้านสินสุดการฝกอบรม
ในด้านการบริบาล
เวชกรรม แพทย์ประจําบ้านทีปฏิบต
ั ิงาในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต้อง
ปฏิบต
ั ิตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด
2. หน่วยงานกํากับการฝกอบรมและจัดการสอบ (Training Director and Evaluator) ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
เปนคณะอนุกรรมการในแพทยสภา
มีหน้าทีประสานงานการจัดการฝกอบรม รวมถึงการประเมินผล และสอบประเมินแพทย์ประจํา
บ้าน ตามเกณฑ์หลักสูตรฯ มีหน้าทีประสานกับหน่วยงานทีทําหน้าทีฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินในสถาบันฝกอบรมต่างๆ
3. หน่วยงานบริหารและจัดการการฝกอบรม (Training Administaration and Operator) ได้แก่ โรง
พยาบาลราชวิถี สถาบันเด็กแห่งชาติ และกลุ่มงานเวขศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี เปน
สถาบันฝกอบรม มีหน้าทีดูแลการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาต่างๆ ให้การอํานวยการและ
รับรองให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบต
ั ิงานในโรงพยาบาลเพือฝกประสบการณ์ ผ่านกลุ่มงานพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ผูด
้ แ
ู ลจํานวนแพทย์ประจําบ้านและการบริหารจัดการทัวไป ในส่วนของการ
ศึกษาและฝกอบรม ใช้กลไกของศูนย์แพทยศาตรศึกษาชันคลินก
ิ โรงพยาบาลราชวิถีในการดูแล
การศึกษาทังในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญาในโรงพยาบาลราชวิถี
เพือให้คําปรึกษา
อํานวยความสะดวกในด้านทรัพยากรการศึกษา (ห้องสมุด, ห้องบรรยาย, หุน
่ จําลองการฝกปฏิบต
ั ิ
หัตถการ, ทรัพยากรในการประเมินผลการศึกษาฝกอบรม เปนต้น)
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3. การประเมินผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
3.1 นโยบายการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 การวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม แบ่งออกตามระดับสมรรถนะ (Competency based) โดยแบ่งแพทย์
ประจําบ้านออกเปนระดับชัน 3 ระดับชัน
ระดับชัน หมายถึง ระดับของระดับความสําเร็จของของตัวชีวัดแพทย์ประจําบ้าน (Milestones)
แบ่งออกเปน 6 มิติ ตามผลลัพธ์ของการฝกอบรม แสดงดังตาราง รายละเอียดตามภาคผนวก 3
ระดับชันของแพทย์ประจําบ้าน
● แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 1 หมายถึง แพทย์ทีผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝกอบรม
เปนแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าทีศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้
มีสมรรถนะตามระดับความสําเร็จของตัวชีวัดในระดับที 1
● แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 2 หมายถึง แพทย์ประจําบ้านทีผ่านระดับความสําเร็จของ
ตัวชีวัดอย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับที 1 ทัง 6 มิติ มีหน้าทีศึกษาค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะตามระดับความสําเร็จของตัวชีวัดในระดับที 2
● แพทย์ประจําบ้านระดับชันที 3 หมายถึง แพทย์ประจําบ้านทีผ่านระดับความสําเร็จของ
ตัวชีวัดอย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับที 2 ทัง 6 มิติ มีหน้าทีศึกษาค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะตามระดับความสําเร็จของตัวชีวัดในระดับที 3 เพือให้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินเพือวุฒิบ้ตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา แต่ละระดับชัน มีระยะเวลาในการฝกอบรมอย่างน้อย 1
ปการฝกอบรม ซึงแพทย์ประจําบ้านแต่ละคน อาจมีระดับชันสูงกว่าปการฝกอบรมได้ แต่
ถ้าในช่วงเวลา 1 ปการฝกอบรมพบว่า ไม่ผา่ นการประเมินตามระดับความสําเร็จของตัวชี
วัดครบทัง 6 มิติ คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อาจมีมติพิจารณาให้ไม่เลือนระดับชันทีสูงขึน
แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวจําเปนต้อง
พัฒนาสมรรถนะของตนให้สูงขึน จึงจะผ่านระดับชัน และได้รับสิทธิในการรับการฝก
อบรมทีสูงขึนในระดับถัดไป

3.2 การเลือนระดับชัน
กระบวนการเลือนระดับชัน
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับความสําเร็จของตัวชีวัด
(Milestone) โดยจะมีการประเมินหลายวิธี และ มีห้วงระยะเวลาการประเมินตาม
อาจารย์ทีปรึกษามีหน้าทีสรุปผลการประเมินระดับความสําเร็จของตัวชีวัดทัง 6 มิติ นําเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินก่อนวันที 31 พฤษภาคม
ของทุกป เมือคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีมติเห็นชอบ
ให้แพทย์ประจําบ้านผ่านการประเมินครบทัง 6 มิติ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
จะดําเนินการทําหนังสือแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือ
แจ้งแพทยสภาต่อไป
กรณีมีมติให้แพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการฝกอบรมไม่ผา่ นระดับชัน จะส่งผลดังต่อไปนี
แพทย์ประจําบ้านระดับทียังไม่ผา่ นระดับชัน(ไม่ว่าระดับชันใด) จะต้องชะลอการเลือนระดับชัน
และปฏิบัติงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินต่อไปก่อนเปนระยะเวลาไม่ตากว่า 12 สัปดาห์ แต่ยังถือ
เปนส่วนหนึงของระยะเวลาฝกอบรม เพือให้ได้รับการดูแลของคณาจารย์ประจํากลุ่มงานอย่าง
ใกล้ชิด และต้องกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวชีวัดการประเมินตามสมรรถนะทียังไม่ผา่ นตามระดับที
กําหนดไว้เปนลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถข้ามไปเลือกหมุนเวียนในรายวิชาอืนทีเกียวข้องตามที
กําหนดไว้ในแต่ละระดับชัน
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● แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันที 1 จึงจะมีสิทธิในการเลือกการหมุนเวียนในการ
ปฏิบัติเวชบําบัดวิกฤติ รายวิชาบังคับเลือกทีเหลือ การปฏิบัติการฝกอบรมด้านอํานวยการ
และสังการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
● แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันที 2 จึงจะมีสิทธิในการเลือกการหมุนเวียน และได้รับ
การส่งเข้ารับการสอบเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในภาคทฤษฎี หากไม่สามารถผ่านระดับได้ทันเวลา
สอบ แพทย์ประจําบ้านคนนัน ต้องรอเข้ารับการสอบประเมินในปถัดไป
● แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันที 3 ก่อนจึงถือว่า ผ่านการฝกอบรมตามหลักสูตร
และได้รับการส่งเข้ารับการสอบเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉินในภาคปฏิบัติ
หากแพทย์ประจําบ้าน ถูกประเมินให้ชะลอการเลือนระดับชัน และส่งผลให้ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและฝกอบรมตามหลักสูตรนานกว่าระยะเวลาขันตาของการฝกอบรม (3 ป) คณะ
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี อาจมีมติให้ขยายระยะ
เวลาการฝกอบรมของแพทย์ประจําบ้านคนดังกล่าวออกได้อีก 2 ครัง ครังละไม่เกิน 26 สัปดาห์
เพือให้แพทย์ประจําบ้านมีคุณลักษณะทีเชือถือได้ ตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร

3.3 การวัดประเมินผลระหว่างการฝกอบรม
โรงพยาบาลราชวิถี
จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝกอบรมระหว่างการฝกอบรม
ครอบคลุมทังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ อย่างน้อย ดังนี
ก. การทดสอบภาคทฤษฏีโดยใช้ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ)
วัตถุประสงค์ เพือทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของ
แพทย์ประจําบ้าน อันเปนสมรรถนะสําคัญของการเปนแพทย์ฉุกเฉิน
วิธีการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) โดยมี
เนือหาครอบคลุมความรู้ทังด้านความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐานประยุกต์
ความรู้ด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป และความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด
(In-training
วิธีการปฏิบัติ
แพทย์ประจําบ้านต้องมีการสอบประเมินระหว่างการฝกอบรม
examination) โดยมีการสอบประเมินปละ 2 ครัง ซึงจัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรง
พยาบาลราชวิถี และจัดโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เกณฑ์การประเมิน
● แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชันที 1 ต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 55
● แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชันที 2 ต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 60
● แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชันที 3 ต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 65
หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการสอบตามทีกําหนดไว้
ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าว
ดําเนินการสอบแก้อีก 1 ครัง หลังทราบผลคะแนนภายใน 15 วัน โดยให้อาจารย์ทีปรึกษา
สอบถามปญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากยังไม่ผา่ นซา ให้อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาให้ชะลอการเลือนระดับชัน
และจัดสอบแก้อีกครัง
ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์
แนวทางในการพัฒนา กระบวนการประเมินวิธีนี อาจเปลียนเปนการประเมินโดยใช้ Progress
่ สอบเปนระยะๆ มีการคํานวณความยาก
test โดยการนําข้อสอบปริมาณมากพอ มาใช้ในการสุม
ง่ายของข้อสอบให้ตรงกัน เพือให้แพทย์ประจําบ้านสามารถพิจารณาผลการฝกอบรมด้านความรู้
ของตนเองได้
ข. การทดสอบภาคทฤษฏีโดยใช้ข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modiﬁed essays question : MEQ)
การสอบทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE)
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วัตถุประสงค์: เพือทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของ
แพทย์ประจําบ้าน อันเปนสมรรถนะสําคัญของการเปนแพทย์ฉุกเฉิน
วิธีการ: ทดสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified essays question : MEQ) 5 ข้อ โดยมี
เนือหาครอบคลุมความรู้ทังด้านความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐานประยุกต์
ความรู้ด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป และความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด แต่ละข้อมีการกําหนดค่าความ
ยากง่ายและเกณฑ์ผา่ นระดับขันตา โดยอิงตามระดับชันของแพทย์ประจําบ้าน
(In-training
วิธีการปฏิบัติ:
แพทย์ประจําบ้านต้องมีการสอบประเมินระหว่างการฝกอบรม
examination) โดยมีการสอบประเมินปละ 1 ครัง ซึงจัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรง
พยาบาลราชวิถี
เกณฑ์การประเมิน: เกณฑ์ผา่ นระดับขันตา Minimal passing level ของแต่ระดับชัน อย่างน้อย 4
ใน 5 ข้อ
หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการสอบตามทีกําหนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการ
สอบแก้อีก 1 ครัง หลังทราบผลคะแนนภายใน 15 วัน โดยให้อาจารย์ทีปรึกษาสอบถามปญหา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากยังไม่ผา่ นซา ให้อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาให้ชะลอการเลือนระดับชัน และจัดสอบแก้อีกครังภายในระยะเวลา
12 สัปดาห์
ค. การนําเสนอทางวิชาการ
วัตถุประสงค์: เปนกลวิธีในการประเมินความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (SDL)
ประเมินทักษะการอ่านงานวิจัย ท้กษะการตัดสินใจทางคลินิก และฝกการสือสารให้บริการทาง
วิชาการต่อบุคคลอืน
วิธีการ: โดยอาจารย์ผู้ควบคุมการนําเสนอทางวิชาการ
วิธีการปฏิบัติ: แพทย์ประจําบ้านทีมีความรับผิดชอบในการนําเสนอทางวิชาการ ไม่ว่าในหัวข้อใด
จะต้องได้รับการประเมินการนําเสนอผลงานทางวิขาการตามเกณฑ์ทีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กําหนด เพือให้คําแนะนําในจุดทีต้องการการพัฒนาและเสริมเนือหาด้านความรู้
เกณฑ์การประเมิน: แพทย์ประจําบ้านแต่ละคนต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้ควบคุมการนํา
เสนอโดยเฉลียอยูใ่ นระดับดีขึนไป (มากกว่าร้อยละ 70) หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการ
ประเมินตามทีกําหนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการเตรียมการนําเสนอทางวิชาการ
แก้ อย่างน้อย 3 เรือง ในหัวข้อทีแตกต่างกัน (Interesting case, Topic review, Journal club,
MM conference เปนต้น) หลังทราบผลการประเมินคะแนนภายใน 30 วัน โดยให้อาจารย์ที
ปรึกษาสอบถามปญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากยังไม่ผา่ นซา ให้อนุกรรมการฝกอบรม
แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการเลือนระดับชัน
ง. การประเมินจากการสังเกตในสถานการณ์จริง (DOPS: Direct Observation of Procedural
Skills)
วัตถุประสงค์: เพือประเมินการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง บนพืนฐานของการเรียนรู้รว
่ มกับ
การปฏิบัติงานจริง (experiental learning)
วิธีการ: โดยอาจารย์ผู้สังเกตและประเมิน
วิธีการปฏิบัติ:
ขณะปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านจะได้รับการประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์ผู้ดูแลประจําเวร ในหัวข้อ อย่างน้อยดังต่อไปนี
1. การประเมินการทําหัตถการ สังเกตการทําหัตถการตามเกณฑ์หลักสูตรฯ โดยดูจากขัน
ตอนการประเมินผู้ปวย การระบุข้อบ่งชี ข้อบ่งห้าม ในการทําหัตถการ การเตรียมผู้ปวย
การเตรียมอุปกรณ์ การปฏิบัติการทําหัตถการ การติดตามและการประเมินผลหลังทํา
หัตถการ ตลอดจนการสอนให้แพทย์ประจําบ้านรุน
่ หลักปฏิบัติหัตถการได้
เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดของหัตถการแสดงในการประเมินตามระดับความสําเร็จ
ของตัวชีวัด (Milestone) โดยแพทย์ประจําบ้านในแต่ละระดับ ต้องบรรลุระดับความ
สําเร็จตามระดับทีกําหนดไว้ จึงจะผ่านการประเมินในแต่ละระดับ หากมีแพทย์ประจํา
บ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกําหนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการเตรียม
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การซักซ้อมการฝกปฏิบัติ และดําเนินการปฏิบัติซาให้อาจารย์ผู้ประเมินทําการประเมิน
ก่อนการประเมินเลือนระดับชัน (31 พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ นซา ให้อนุกรรมการฝก
อบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการเลือนระดับชัน
2. การประเมินการปฏิบัติงานดูแลผู้ปวยในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการสังเกตการดูแลผู้
ปวยอย่างเบ็ดเสร็จ (Comprehensive emergency care) มีกระบวนการโดยสังเขป ดังนี
a. อาจารย์ผู้ดูแลแจ้งต่อแพทย์ประจําบ้านทีจะทําการประเมินก่อนเริมการประเมิน
b. ให้เวลาในการดูแลผู้ปวยในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินประมาณ 1 - 2 ชัวโมง โดยให้
แพทย์ประจําบ้านตัดสินใจให้การดูแลผู้ปวยในแผนกฉุกเฉินในขณะนันด้วย
ตนเอง โดยไม่ให้อาจารย์ทีปรึกษาให้ความเห็นหรือเข้าไปมีสว
่ นในการตัดสินใจใน
ระหว่างการประเมิน
โดยแพทย์ประจําบ้านอาจเลือกดูแลผู้ปวยวิกฤติทีมีด้วย
หลายภาวะ หรือ เลือกดูแลผู้ปวยหลายรายพร้อมกันก็ได้
c. สังเกตกระบวนการคิด ทัศนคติในการเลือกดูแลผู้ปวย การคัดแยกผู้ปวย การ
บริหารจัดการแผนกฉุกเฉิน ทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ปวย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การสือสาร การสังการ การช่วยเหลือดูแลเพือน
ร่วมงาน การจําหน่ายผู้ปวยออกจากแผนกฉุกเฉิน ตลอดจนทักษะความเปนมือ
อาชีพ
d. หลังหมดเวลา ใช้เวลาในการอภิปรายปญหา ให้ความเห็นสะท้อนกลับ โดย
อาจารย์ผู้ดูแล และความเห็นของแพทย์ประจําบ้าน หากเปนส่วนของความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปวยให้พิจารณาถึงความถูกต้องบนหลักการณ์ของการแพทย์
เชิงประจักษ์
หากเปนส่วนของการตัดสินใจให้อภิปรายสอบถามความเห็นจาก
แพทย์ประจําบ้านโดยไม่ใช้ความคิดส่วนตัวของอาจารย์ผู้ดูแลเปนเกณฑ์ตัดสิน
e. อาจารย์ผู้ประเมิน ส่งรายงานการสังเกตการดูแลผู้ปวยอย่างเบ็ดเสร็จ มายังคณะ
อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล
ราชวิถี เดือนละ 1 ครัง
เกณฑ์การประเมิน: เพือพิจารณาและประเมินสมรรถนะของแพทย์ประจําบ้าน ว่าเปนไป
ตามระดับความสําเร็จของตัวชีวัด (Milestone) หรือไม่โดยแพทย์ประจําบ้านในแต่ละ
ระดับ ต้องบรรลุระดับความสําเร็จตามระดับทีกําหนดไว้ จึงจะผ่านการประเมินในแต่ละ
ระดับ หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกําหนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้าน
ดังกล่าวดําเนินการเตรียมการซักซ้อมการฝกปฏิบัติ และดําเนินการปฏิบัติซาให้อาจารย์ผู้
ประเมินทําการประเมินก่อนการประเมินเลือนระดับชัน (31 พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ น
ซา ให้อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการ
เลือนระดับชัน
ฉ. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพือประเมินความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้าน
วิธีการ แพทย์ประจําบ้านต้องลงนามเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกครัง หากเข้าร่วมแต่ไม่ลงนาม
ถือว่าไม่ได้เข้าร่วม
วิธีการปฏิบัติ: แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทีจัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และที โรงพยาบาลราชวิถี กําหนดจัดขึน
เกณฑ์การประเมิน: อัตราส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ มากกว่าร้อยละ 80 หากมี
แพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกําหนดไว้
ให้ดําเนินการตามบทลงโทษเรืองการ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ
ช. การบันทึกหัตถการ (Logbook)
วัตถุประสงค์: เพือบันทึกการทําหัตถการของแพทย์ประจําบ้าน เปนการประเมินว่า แพทย์ประจํา
บ้านได้ทําหัตถการทีสําคัญครบถ้วน
E-logbook
วิธีการ:
ลงข้อมูลผ่านระบบ
ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
http://www.tcep.or.th
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แพทย์ประจําบ้านทํารายงานการลงข้อมูลผ่านระบบ E-logbook ส่งอาจารย์ทีปรึกษาทุกๆ 6
เดือน
วิธีการปฏิบัติ: แพทย์ประจําบ้านทุกคน ต้องรับผิดชอบบันทึกหัตถการลงใน e-logbook ตามที
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา กําหนด เนืองจากเปนส่วน
หนึงของการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ โดยต้องมีจํานวนการทําหัตถการอย่างน้อยตามทีหลักสูตร
กําหนด
ถ้าไม่ครบอาจส่งผลต่อการพิจารณาตกผ่านในการประเมินเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ซ. การบันทึกผลงาน Portfolio
วัตถุประสงค์: เพือรวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน และใช้
ในการประเมินขอบเขตความรู้ทีแพทย์ประจําบ้านได้ดําเนินการศึกษามา
วิธีการ: แพทย์ประจําบ้านจะไดัรับแฟมบันทึกผลงาน (Portfolio) ของแต่ละคน เพือบันทึกผล
การปฏิบัติงาน รายงานทีจัดทํา ผลการประเมินสะท้อนกลับ เปนต้น
เกณฑ์การประเมิน:
รายงานการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรง
พยาบาลราชวิถี ถือเปนส่วนหนึงของการประเมินความรู้ด้านเวชกรรมฉุกเฉินต่อยอด (Specialty
emergency medicine) แพทย์ประจําบ้านต้องเขียนรายงานแสดงความรู้ทีได้รับระหว่างการฝก
ปฏิบัติงานในแผนกอืนๆในวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี อย่างเหมาะสม หากมีแพทย์ประจํา
บ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกําหนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการจัดทํารายงาน
ฉบับใหม่ หรือค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อตามรายงานทีส่ง และดําเนินการส่งให้อาจารย์ผู้ประเมิน
ทําการประเมินก่อนการประเมินเลือนระดับชัน (31 พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ นซา ให้
อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการเลือนระดับชัน
ฌ. การทํางานวิจัยและผลงานวิจัย การประมินการทํางานวิจัยและผลงานวิจัย แสดงไว้ในภาค
ผนวก (วิจัย)
ตารางที 2 แสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์ของการฝกอบรมและวิธีการประเมิน
โรงพยาบาลราชวิถี กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเข้ารับการฝกอบรมให้มีความสอดคล้องกับ
พันธกิจ และผลลัพธ์ของการฝกอบรม สรุปได้ดังนี
สมรรถนะที

ผลลัพธ์ของการ
ฝกอบรม

สมรรถนะที 1 PC1 - 14
Patient care

สมรรถนะที 2
Medical
knowledge

MK1

วิธีการประเมิน

ห้วงเวลาที
ประเมิน

ผลการปฏิบัติ
งานการดูแลผู้
ปวย

อย่างน้อย 1 ครัง การประเมิน 360
ใน 3 เดือน
องศาเฉลียอย่าง
น้อยร้อยละ 70

การประเมินจาก
การสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อยเดือนละ ระดับความสําเร็จ
1 ครัง
ของตัวชีวัด
(Milestone)

การบันทึก
หัตถการ
(E-Logbook)

ประเมินเอกสาร 6 จํานวนการทําหัต
เดือน/ครัง
ถารครบตาม
เกณฑ์

การประเมินผล
ปแรกของการฝก
การเรียน
อบรม
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์พืนฐาน
ประยุกต์ จัดโดย

เกณฑ์ผา่ น

ผ่านการสอบ
ประเมิน
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โรงพยาบาล
ราชวิถี
MK 2 - 3

ผลการปฏิบัติ
งานการดูแลผู้
ปวย

อย่างน้อย 1 ครัง การประเมิน 360
ใน 3 เดือน
องศาเฉลียอย่าง
น้อยร้อยละ 70

การประเมินจาก
การสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อยเดือนละ ระดับความสําเร็จ
1 ครัง
ของตัวชีวัด
(Milestone)

แฟมบันทึกผล
ทุกครังทีมีเสร็จ
ระดับความสําเร็จ
งาน
โดยดูจาก สินการปฏิบัติงาน ของตัวชีวัด
(Milestone)
รายงานการปฏิบัติ นอกแผนก
งานในวิชาบังคับ
เลือก
และวิชา
เลือกเสรี
3 ICS 1 - 4
สมรรถนะที
(Interpersonal
and
Communication
Skills)

การประเมินจาก
การสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อยเดือนละ ระดับความสําเร็จ
1 ครัง
ของตัวชีวัด
(Milestone)

ผลการปฏิบัติ
งานการดูแลผู้
ปวย

อย่างน้อย 1 ครัง การประเมิน 360
ใน 3 เดือน
องศาเฉลียอย่าง
น้อยร้อยละ 70

แฟมบันทึกผล
ประเมินเอกสาร
งาน
โดยดูจาก ปละ 1 ครัง
รายงานการปฏิบัติ
งาน
ICS 5

สมรรถนะที
4
(Practice-based
learning
and
improvement)

PBLI1, PBLI3

ระดับความสําเร็จ
ของตัวชีวัด
(Milestone)

การนําเสนอทาง
วิชาการ

ทุกครังทีมีการนํา ได้รับการประเมิน
เสนอทางวิชาการ เฉลียอย่างน้อย
ร้อยละ 70

การเขียนและ
ดําเนินโครงการ

โครงการ 1 ครัง/ ระดับความสําเร็จ
การฝกอบรม
ของตัวชีวัด
(Milestone)

การประเมินจาก อย่างน้อยเดือนละ ระดับความสําเร็จ
การสังเกตใน
1 ครัง
ของตัวชีวัด
สถานการณ์จริง
(Milestone)

ผลการปฏิบัติ
งานการดูแลผู้
ปวย

อย่างน้อย 1 ครัง การประเมิน 360
ใน 3 เดือน
องศาเฉลียอย่าง
น้อยร้อยละ 70
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แฟมบันทึกผล
ประเมินเอกสาร
งาน
โดยดูจาก ปละ 1 ครัง
รายงานการปฏิบัติ
งาน
PBLI2

5 PROF1, PROF2
สมรรถนะที
(Professionalism
)

การทํางานวิจัย
และผลงานวิจัย

งานวิจัย 1 เรือง/ งานวิจัยผ่านการ
การฝกอบรม
ประเมินจาก อฝส.
ตามกําหนด เวลา

ผลลัทธ์ของการ
ฝกอบรม

วิธีการประเมิน

เกณฑ์ผา่ น

การประเมินจาก อย่างน้อยเดือนละ ระดับความสําเร็จ
การสังเกตใน
1 ครัง
ของตัวชีวัด
สถานการณ์จริง
(Milestone)
ผลการปฏิบัติ
งานการดูแลผู้
ปวย

6 SBM1-5
สมรรถนะที
(System-based
practice
:
System
improvement)

ระดับความสําเร็จ
ของตัวชีวัด
(Milestone)

อย่างน้อย 1 ครัง การประเมิน 360
ใน 3 เดือน
องศาเฉลียอย่าง
น้อยร้อยละ 70

แฟมบันทึกผล
ประเมินเอกสาร
งาน
โดยดูจาก ปละ 1 ครัง
รายงานการปฏิบัติ
งาน

ระดับความสําเร็จ
ของตัวชีวัด
(Milestone)

การร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการ

เข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
มากกว่าร้อยละ
80

ประเมินรายไตร
มาศ

แฟมบันทึกผล
ประเมินเอกสาร
งาน
โดยดูจาก ปละ 1 ครัง
รายงานการปฏิบัติ
งาน
การเขียนและ
ดําเนินโครงการ

ระดับความสําเร็จ
ของตัวชีวัด
(Milestone)

โครงการ 1 ครัง/ ระดับความสําเร็จ
การฝกอบรม
ของตัวชีวัด
(Milestone)

3.4 การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก และประเมินแพทย์ประจําบ้าน
ขันตอนในการดําเนินการอุทธรณ์
1. ผูอ
้ ุทธรณ์ต้องขออุทธรณ์ตามข้อบ่งชีภายใน 30 วันหลังการประกาศ และทราบผลการคัดเลือก
ประกาศโทษ ประกาศผลการประเมิน ประกาศการเลือนระดับชัน หากไม่ดําเนินการใดๆภายใน
ระยะเวลา ถือว่า ยอมรับผลการประกาศดังกล่าวของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวขศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
2. เขียนแบบบันทึกการขออุทธรณ์สง่ ทีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี ต้องดําเนินการชีแจงเหตุผลการตัดสินดังกล่าว ภายใน 15
วันหลังได้รบ
ั เอกสาร ทังนี หากผูข
้ ออุทธรณ์ยงั ไม่ยอมรับเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานเวชศาสตร์
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3.

4.

5.

6.

ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
ต้องส่งเรืองสูค
่ ณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาล
ราชวิถีภายใน 30 วันหลังการยืนเอกสาร
คณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี ต้องพิจารณาการอุทธรณ์ดังกล่าว
ภายใน
30 วันหลังได้รบ
ั เอกสาร โดยอาจขยายเวลาได้หนึงครังไม่เกิน 15 วัน โดย:
ั เรืองอุทธรณ์ หากหลักฐานการอุทธรณ์มค
ี วามชัดเจนเพียงพอ
1. อาจพิจารณาไม่รบ
2. หากหลักฐานไม่ชด
ั เจน จําเปนต้องมีการตัดสินผลใหม่ ต้องแต่งตังคณะกรรมาธิการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์
เพือตัดสินผลดังกล่าว จากเอกสารและหลักฐานทีมี หรืออาจเรียกผูเ้ กียวข้องมาให้ความเห็นใน
กรณีดังกล่าว
หากคณะกรรมาธิการมีความเห็นแย้ง
ให้คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ดําเนินตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
หากการตัดสินผลยังตัดสินผลตามมติของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ผูอ
้ ุทธรณ์สามารถยืนอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขา
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของแพทยสภา
ตามขันตอนของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯกําหนด
คําตัดสินของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของแพทยสภาถือเปน
ทีสินสุด
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4. ผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.1 การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
4.1.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
ุ สมบัติดังต่อไปนี
1. ผูเ้ ข้ารับการฝกอบรมจะต้องมีคณ
a. ได้รบ
ั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าทีแพทยสภารับรอง
ั การขึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
b. ได้รบ
c. ผ่านการอบรมแพทย์เพิมพูนทักษะเปนเวลา 1 ป หรืออยูร่ ะหว่างการปฏิบต
ั ิงานตาม
โครงการเพิมพูนทักษะและมีหนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบต
ั ิงานและได้รบ
ั
ประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิมพูนทักษะก่อนวันเปดการฝกอบรม
2. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ู้ ต
ี ้นสังกัดอืน เมือได้รบ
ั คัดเลือกเข้าฝกอบรม
3. แพทย์ซงึ เปนข้าราชการกรมการแพทย์ หรือแพทย์ผม
แพทย์ประจําบ้าน จะต้องทําสัญญาลาศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการฝก
อบรม และมีหนังสือรับรองการรับเปนต้นสังกัดจากสถานพยาบาลทีเปนหน่วยงานของรัฐ

4.1.1.1 ลักษณะต้องห้าม
1. เปนคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม่สมประกอบ
หรือเปนโรคติดต่อร้ายแรงทีอาจส่งผลกระทบต่อการฝกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ 2553
้ ยูใ่ นระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสังให้ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
2. เปนผูอ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอืน
้ พ
ี ฤติกรรมเสือมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเปนทีรังเกียจของสังคม
3. เปนผูม
4. เปนบุคคลมทีศาลมีคําสังให้เปนบุคคลล้มละลาย
เว้นแต่เปนโทษสําหรับความผิดทีได้กระทํา
5. เปนผูเ้ คยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุก
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ั ร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก
6. เปนผูเ้ คยถูกสังลงโทษวินย
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินย
ั หรือจรรยาบรรณ
7. เปนผูเ้ คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบต
ั ิงานหรือฝกอบรม

4.2 จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
วิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทย ได้กําหนดให้สถาบันฝกอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝกอบรมได้
ในสัดส่วนปละชันละ 2 คน ต่ออาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรมเต็มเวลา 3 คนสําหรับตําแหน่งแรก และปละชัน
ละ 1 คนสําหรับตําแหน่งต่อจากนันไม่เกิน 8 ตําแหน่ง และปละชันละ 2 คน สําหรับตําแหน่งต่อจากนัน
กรณีสถาบันฝกอบรมจําเปนต้องจัดให้มอ
ี าจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรมปฏิบต
ั ิงานแบบบางเวลาด้วย ให้
ใช้หลักเกณฑ์ในการคํานวณอาจารย์เทียบเท่าเต็มเวลา รวมทังต้องมีปริมาณงานบริการของสาขาทีให้การ
ฝกอบรมตามทีระบุไว้ในเกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม
โดยคํานวณศักยภาพในการอบรมตาม
ตาราง
กรณีสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันร่วมฝกอบรม หรือสถาบันฝกอบรมสมทบให้กับ
หลาย
หลักสูตรในสาขาเดียวกัน
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝกอบรมทีจะปฏิบต
ั ิงานในสถาบันฝอบรมแห่งนันในเวลา
หนึงๆ ต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมนัน

35

โดยในป พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้าน ได้
ไม่เกิน 8 คน ต่อปการฝกอบรม

4.3 คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน ประกอบด้วย
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
1. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
2. อาจารย์แพทย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
3. พยาบาลหัวหน้าฝายการพยาบาลห้องอุบต
ั ิเหตุฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
ั ิเหตุฉก
ุ เฉิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4. หัวหน้ากลุ่มงานอุบต
5. จิตแพทย์

4.4 หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารคัดเลือกผูส
้ มัครเข้ารับการฝกอบรม
วิธก
ี ารคัดเลือกดําเนินการโดยใช้วิธอ
ี ย่างน้อย 2 วิธด
ี ังต่อไปนี:

4.4.1 การสอบสัมภาษณ์
สัดส่วนคะแนน: 75%
1. ด้านลักษณะทัวไป: บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจ ภาวะผูน
้ าํ และการทํางานเปนทีม
ั ฑิต
2. ด้านผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บณ
a. เกรดเฉลีย
b. เกรดวิชาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ุ เฉิน
3. ด้านเจตคติ และความมุง่ มันต่อการเปนแพทย์ฉก
เกณฑ์:
้ มูลและเหตุผลทีบ่งบอกได้ชด
ั แจ้ง
a. มีขอ
b. มีประสบการณ์ทีมีความเกียวข้องกับงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ั ทุนหลังสําเร็จการฝกอบรม
4. การได้รบ
เกณฑ์:
a. สถานทีอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพืนทีทุรกันดาร
b. อยูใ่ นภาคราชการ
c. อยูใ่ นภาคเอกชน
5. ระยะเวลาการชดใช้ทน
ุ นับจนถึงเวลาเริมการฝกอบรม
a. >= 3 ป
b. 2-3 ป
c. 1-2 ป
d. <1 ป
6. หนังสือรับรองผลงานและ/หรือความประพฤติ

4.4.2 การสอบข้อเขียนความรูท
้ างวิชาการ
สัดส่วนคะแนน: (20%)

4.4.3 การประเมินการปฏิบต
ั ิงานในห้องฉุกเฉิน
สัดส่วนคะแนน: 5%
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4.5 การตัดสินผลการคัดเลือก
การตัดสินผลการคัดเลือกเปนการดําเนินงานตามเกณฑ์ทีผ่านมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี
โดยตังอยูบ
่ นพืนฐานของความ
เสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้ และถือเปนทีสินสุด

4.6 หน้าทีของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม มีหน้าทีและบทบาทในด้านต่างๆดังต่อไปนี

4.6.1 ด้านการปฏิบต
ั ิงาน
ั การจัดให้ฝกอบรม และปฏิบต
ั ิงาน ณ โรงพยาบาล หรือสถาบัน หรือ
1. เมือแพทย์ประจําบ้านได้รบ
กลุ่มงานใด แพทย์ประจําบ้านผูน
้ นจะอยู
ั
ใ่ นความรับผิดชอบของนายแพทย์ ผูอ
้ ํานวยการโรง
พยาบาลหรือสถาบันนัน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการฝกอบรม/หรือหัวหน้ากลุ่มงาน
และแพทย์ประจํากลุ่มงานนันๆ
2. แพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการฝกอบรม และปฏิบต
ั ิงานในโรงพยาบาล สถาบัน หรือกลุ่มงานใด
ต้องปฏิบต
ั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงพยาบาล หรือสถาบัน และกลุ่มงานนันๆ ปฏิบต
ั ิงาน
ตามระเบียบ วิธป
ี ฏิบต
ั ิ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของแผนกทีปฏิบต
้ ิงาน
ั ิงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดําเนินการรายงานตัว พร้อม
3. เมือต้องปฏิบต
มอบเอกสารการประเมินการปฏิบต
ั ิงานต่อผูร้ บ
ั ผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันแรกของการปฏิบต
ั ิงาน
ั ิงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
ขอให้คํานึงถึง
ชือเสียงและ
4. การปฏิบต
ประโยชน์สว
่ นรวมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี ทังนี เพือให้แพทย์ประจํา
บ้านรุน
่ ถัดไปสามารถปฏิบต
ั ิงานต่อไปได้อย่างราบรืน
ั ิงานในหน่วยงานต่างๆนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาล
5. หากมีปญหาในระหว่างการปฏิบต
ราชวิถีให้รบ
ี ดําเนินการแจ้งอาจารย์ทีปรึกษาโดยเร็ว เพือดําเนินการจัดการแก้ไข
6. แพทย์ประจําบ้านต้องเข้ารับการประเมินผลการฝกอบรมตามทีแผนกวิชาดําเนินการประเมิน
a. เมือเสร็จสินการปฏิบต
ั ิงานในหน่วยงานต่างๆนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาล
ราชวิถี แล้ว ให้ดําเนินการรายงานตัวกลับต่อผูร้ บ
ั ผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันสุดท้ายของ
การปฏิบต
ั ิงาน
ั ิงานคืน
เพือส่งให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรง
b. ขอรับเอกสารการประเมินการปฏิบต
พยาบาลราชวิถี ประเมินต่อไป
c. จัดทํารายงานการปฏิบต
ั ิงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
ตามแบบ
ฟอร์มทีกําหนดส่งให้อาจารย์ทีปรึกษาภายใน 7 วันหลังเสร็จสินการปฏิบต
้ ิงาน
7. ต้องปฏิบต
ั ิงานในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาปฏิบต
ั ิงานในแต่ละห้วงเวลาของ
การปฏิบต
ั ิงานตามทีหน่วยงานต่างๆกําหนดไว้
8. แพทย์ประจําบ้านต้องให้ความสําคัญต่อการรักษาความลับของผูป
้ วย และปฏิบต
ั ิตามระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร ในการใช้งานระบบเวชสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด
้ วยทีได้รบ
ั มอบหมายให้ดีทีสุด ตามหลักวิชาภายใต้
9. แพทย์ประจําบ้านจะต้องมีหน้าทีดูแลรักษาผูป
ความควบคุมของหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์อาวุโส
ถ้ามีเหตุการณ์ทีสําคัญเกิดขึน
10. แพทย์ประจําบ้านจะต้องรายงานแพทย์อาวุโสทีปรึกษาทุกครัง
หรือมีผป
ู้ วยรับใหม่ทก
ุ ราย
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ั ิงานต่างๆทีได้รบ
ั มอบหมายให้เรียบร้อยตามหลัก
11. แพทย์ประจําบ้านต้องรับผิดชอบในการปฏิบต
วิชา มีศล
ี ธรรม และมนุษยสัมพันธ์ทีดี เปนตัวอย่างทีดี และปฏิบต
ั ิงานให้เปนทีน่านับถือแก่ผรู้ ว
่ ม
งานอืนๆ
12. แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีปฏิบต
ั ิตามคําสังของแพทย์ประจําบ้านรุน
่ อาวุโสกว่า
รวมทังหัวหน้า
แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์อาวุโสผูค
้ วบคุมรับผิดชอบ ถ้าคําสังนันถูกต้องตามหลักวิชา และ
ทํานองคลองธรรม
13. แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่วมอภิปราย บรรยาย และประชุมทางวิชาการทีเกียวข้องของงานฝาย
หรือของโรงพยาบาลทุกครังทีมีการกําหนดให้เข้าร่วม
14. แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีแนะนําและฝกสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝกหัด และแพทย์ประจํา
บ้านรุน
่ น้อง ทังนีรวมถึงความประพฤติ วิธป
ี ฏิบต
ั ิงาน และด้านวิชาการ
15. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบต
ั ิงานของผูร้ ว
่ มงานทังแพทย์ประจําบ้านด้วยกัน นักศึกษา
แพทย์ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบต
ั ิ ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานในสหสาขาวิชาชีพ ทังพยาบาล นักปฏิบต
ั ิการ
ฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีอืนๆ
ั การจัดเปนแพทย์เวร ต้องอยูใ่ นบริเวณโรงพยาบาลพอทีจะติดตามเรียก
16. แพทย์ประจําบ้านผูไ้ ด้รบ
ตัวได้ทันท่วงที และมีหน้าทีดูแลช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ในการปฏิบต
ั ิงานนอกเวลาราชการ
17. แพทย์ประจําบ้านจะได้รบ
ั การมอบหมายให้ฝกปฏิบต
ั ิงานและรับผิดชอบจากหัวหน้าแผนกวิชาที
เข้าทําการฝกอบรม งานทีมอบหมายให้ทังวาจา ลายลักษณ์อักษร ต้องถือเปนเรืองทีจะต้องปฏิบต
ั ิ
โดยไม่มข
ี อ
้ ยกเว้น
ั ิตามตารางปฏิบต
ั ิงานทีได้รบ
ั มอบหมายทังในเวลาและนอกเวลา
18. แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีปฏิบต
ในการดูแลตรวจรักษาผูป
้ วยในโรงพยาบาลผลัดเปลียนกันปฏิบต
ั ิหน้าทีแพทย์เวร ตามทีงานหรือ
ฝายมอบหมาย
19. แพทย์ประจําบ้านจะต้องปฏิบต
ั ิงานในระหว่างการอบรมอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เห็นแก่
ความเหนือยยาก ในเวลาราชการแพทย์ประจําบ้าน จะออกนอกโรงพยาบาลได้ต่อเมือได้ปฏิบต
ั ิ
หน้าทีทีได้รบ
ั มอบหมายเรียบร้อยแล้ว หรือได้มอบหมายให้แพทย์ประจําบ้านท่านอืนปฏิบต
ั ิแทน
และได้รบ
ั อนุญาตจากอาจารย์ประจําสาย หรือแพทย์หว
ั หน้างานหรือหัวหน้างาน
ุ เฉิน
20. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมใิ จในการเปนแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก

4.6.2 หลักในการปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
1. ในการปฏิบต
ั ิงานให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อนุญาตให้สวมเครืองแบบทีได้รบ
ั การอนุมต
ั ิจาก
อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือปฏิบต
ั ิงานให้แผนกฉุกเฉินได้
ไม่อนุญาตให้สวม
รองเท้าแตะปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน
2. การปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉินของแพทย์ประจําบ้าน ถือเปนการปฏิบต
ั ิงานพร้อมกับการฝกอบรม
ั ิงานในช่วงทีมีอาจารย์ประจําแผนก
(On-the-Job
training) โดยแพทย์ประจําบ้านจะปฏิบต
ฉุกเฉินปฏิบต
ั ิงานอยูเ่ ปนส่วนใหญ่ หากมีปญหาเกิดขึนในระหว่างการปฏิบต
ั ิงาน แพทย์ประจํา
บ้านสามารถติดต่ออาจารย์ประจําแผนกเพือขอความเห็นได้อย่างเต็มที
3. มีความรับผิดชอบในงานทีได้รบ
ั มอบหมายอย่างสุดความสามารถ
4. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมันเพียร และมีความซือสัตย์
5. ปฏิบต
ั ิงานตามระเบียบ วิธป
ี ฏิบต
ั ิ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของกลุ่มงานเวขศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
6. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจํากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและแผนกต่างๆ
ั ิงานของผูร้ ว
่ มงานทังแพทย์ประจําบ้านด้วยกัน นักศึกษา
7. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบต
แพทย์ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบต
ั ิ ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานในสหสาขาวิชาชีพ ทังพยาบาล นักปฏิบต
ั ิการ
ฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีอืนๆ
้ วยและเพือนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
8. ควรสือสารกับผูป
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้ วย ให้การบริบาลโดยถือผูป
้ วยเปนศูนย์การ และคํานึงถึงความปลอดภัยของ
9. เคารพในสิทธิของผูป
ผูป
้ วยตามหลักความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขด
ั ต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ุ เฉิน
10. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมใิ จในการเปนแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
11. หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในการให้การดูแลด้านเวชกรรมแก่ผป
ู้ วย ควรขอความช่วยเหลือจากผูม
้ ี
ประสบการณ์สงู กว่าเพือเรียนรูก
้ ระบวนการดูแลผูป
้ วย
12. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ไม่หก
ั โหมทํางานหนักจนเกิดความเจ็บปวย หรือส่งผลก
ระทบต่อกระบวนการเรียนรูแ
้ ละฝกอบรม
ั ิงานในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาปฏิบต
ั ิงานในแต่ละห้วงเวลาของ
13. ต้องปฏิบต
การปฏิบต
ั ิงานตามทีกําหนดไว้
ั ิงานให้รบ
ี ดําเนินการแจ้งอาจารย์ทีปรึกษาโดยเร็ว เพือดําเนิน
14. หากมีปญหาในระหว่างการปฏิบต
การจัดการแก้ไข
ั ิงานโดยสังเขป ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ แพทย์ประจําบ้าน ต้อง
15. สัดส่วนของการปฏิบต
a. ปฏิบต
ั ิงานกลางวันในเวลาราชการอย่างน้อย 10 วัน ให้วันกิจกรรมวิชาการ (ทุกวัน
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 และ ทุกวันพุธที 2 ของเดือน ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 และ ทุก
วันอังคารที 3 ของเดือน ช่วงเวลา 12.00-14.00) นับเปนการปฏิบต
ั ิงานในเวลากลางวัน
หากขาดกิจกรรมดังกล่าว ถือว่า เปนการขาดการปฏิบต
ั ิงาน
b. ปฏิบต
ั ิงานเวรบ่ายหรือดึกอย่างน้อย 10 วันทําการ เนืองจากเปนช่วงเวลาทีมีผป
ู้ วย
ปริมาณมาก ทําให้มโี อกาสได้พบผูป
้ วยทีมาด้วยโรคทีพบไม่บอ
่ ย และโรคทีมีความน่า
สนใจ ปฏิบต
ั ิงานนอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ถือเปนการปฏิบต
ั ิงานนอกเวลา ให้ดําเนิน
การจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลราชวิถี

4.6.3 ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ความประพฤติ มารยาท
1. แพทย์ประจําบ้านต้องมีมารยาท และความประพฤติอันเหมาะสม มีความตรงต่อเวลา ขยันหมัน
เพียร และมีความซือสัตย์ ไม่กระทําการใดๆ อันจะเปนทีเสือมเสียของวงการแพทย์ เกียรติคณ
ุ
ของโรงพยาบาล หรือสถาบัน และกลุ่มงานทีให้การฝกอบรม และปฏิบต
ั ิงาน
้ วยหรือญาติผป
ู้ วยจะต้องกระทําด้วยท่าทีทีเปนมิตร และสุภาพ ต้อง
2. ในการติดต่อสือสารกับผูป
อธิบายให้เข้าใจถึงโรค การดําเนินการของโรค แผนการรักษา พยากรณ์โรค และความเสียงต่างๆ
ทีอาจเกิดขึนได้จากเหตุต่างๆ เพือให้ผป
ู้ วยและญาติเข้าใจทังก่อนและหลังทําการรักษา
3. การปรึกษากับแพทย์ต่างแผนก ถ้าเปนไปได้นอกจากเขียนใบปรึกษาให้ละเอียดและสมบูรณ์แล้ว
ควรติดต่อปรึกษากับแพทย์ทีปรึกษาโดยตรง อธบายให้ทราบถึงสาเหตุทีต้องปรึกษา และสภาพ
ของผุป
้ วยในขณะนัน ขอความเห็นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน เพือประโยชน์แก่ผป
ู้ วยและการเรียนรู้
ของแพทย์ประจําบ้านเอง
4. ปฏิบต
ั ิตามแนวทางการควบคุมการติดเชือทีมาตรฐานของวิชาชีพ และโรงพยาบาล เช่น aseptic
technique, standard precaution การล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผูป
้ วย การใส่/ถอดสายสวน
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. แพทย์ประจําบ้านจะต้องสวมเครืองแบบในเวลาฝกอบรมและปฏิบต
ั ิงานเสมอ
แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย สวมรองเท้าสุภาพ

4.6.4 ด้านการมีสว
่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารความเสียง
แพทย์ประจําบ้านเปนสมาชิกของทีมในการดูแลผูป
้ วยทีมีสว
่ นสําคัญทีจะทําให้โรงพยาบาล
ราชวิถีเปนโรงพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ โดยแพทย์ประจําบ้านมีบทบาทเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพหลาย
ประการ
1. เน้นผูป
้ วยเปนศูนย์กลาง
2. ทบทวนการประกอบอาชีพของตนเองภายในองค์กรตลอดเวลา
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ู้ วยและร่วมพิทักษ์สท
ิ ธิผป
ู้ วย เช่น สิทธิในการรับรูค
้ วามเจ็บปวย สิทธิในการรับ
3. ทราบถึงสิทธิผป
ทราบข้อมูลก่อนการทําหัตถการ/การตรวจต่างๆ สิทธิทีจะปฏิเสธการรักษา
4. ปฏิบต
ั ิหน้าที
ทีได้รบ
ั มอบหมายในส่วนทีกเียวข้องกับการดูแลผุป
้ วยอย่างเหมาะสมในขอบเขต
ของแพทย์ทีเหมาะสม
5. การแต่งกายทีเหมาะสม
้ วย และการแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
6. การสือสารทีเหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงออกต่อหน้าผูป
ผูป
้ วยนอกหอผูป
้ วย
7. มีความรับผิดชอบในการปฏิบต
ั ิงาน สนใจนโยบายของโรงพยาบาล
8. บันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสมในเวชระเบียน ตามทีได้รบ
ั มอบหมายภายใต้คําแนะนําของ
แพทย์
้ างวิทยาศาสตร์
9. ฝกทักษะการประยุกต์ความรูท
10. เข้ากิจกรรมวิชาการเพือพัฒนาทักษะทางการแพทย์อย่างสมาเสมอ
11. มีสว
่ นร่วมเฝาระวังต่างๆ เช่นการควบคุมการติดเชือตามมาตรฐาน ทิงขยะถูกประเภท ใช้เข็ม และ
ทิงเข็มให้ถก
ู ต้อง และเมือพบเห็นความผิดปกติของอุปกรณ์การแพทย์ ต้องแจ้งให้ผเุ้ กียวข้อง
ทราบ
12. ทราบและสามารถปฏิบต
ั ิตามแผนอัคคีภัยได้
13. มีทัศนคติทีดีต่อการบริการ และต่อวิชาชีพ
14. รายงานความเสียงเมือพบจุดอ่อน หรือช่องโหว่ในระบบการทํางาน ตามช่องทางทีโรงพยาบาล
กําหนด

4.6.5 การบันทึกเวชระเบียน
1. บันทึกเวชระเบียนให้ถก
ู ต้อง ครบถ้วน เพือให้เกิดความต่อเนืองในการดูแลรักษาผูป
้ วย สร้าง
ระบบการสือสารทีดีระหว่างทีมรักษาผูป
้ วย และใช้เปนหลักฐานกรณีเกิดการร้องเรียน
้ วยให้เกิดการรักษา
และดูแลสุขภาพอย่างต่อเนืองระหว่างทีมสหสาขา
2. วางแผนการรักษาผูป
วิชาชีพ อย่างรอบด้านครบทุกมิติ ทังระหว่างอยูใ่ นโรงพยาบาล และเมือออกจากโรงพยาบาล
เพือให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพ
3. บันทึกยา และสังยาด้วยความชัดเจน ตรวจสอบชือยา และขนาดยาทีสังทุกครัง ระมัดระวังการใช้
ตัวย่อทีอาจสร้างความสับสน
้ วย
4. ตรวจสอบประวัติการแพ้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา และ drug interaction ของผูป
5. แพทย์ประจําบ้านสังยาได้ไม่เกินคราวละ 1 เดือน ยกเว้นมีแพทย์ประจํา (staff) ลงนามกํากับใน
ใบสังยา
6. พิจารณาสังยาให้เปนไปตามหลักวิชาการ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทังจํานวนและชนิดของ
ยา
ตามแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผูป
้ วยสําหรับแพทย์ตามแพทยสภา

4.7 สิทธิของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
1. แพทย์ประจําบ้านมีสท
ิ ธิลงนามในใบสังยาและใบสังการรักษาผูป
้ วยในของโรงพยาบาล
หรือ
สถาบันทีฝกอบรมและปฏิบต
ั ิงานได้
ิ ธิออกใบรับรองแพทย์เพือรับรองการเจ็บปวยหรือพักงานได้โดยยึดข้อ
2. แพทย์ประจําบ้านมีสท
บังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ค. 2549
ี ท
ิ ธิสงยาโดยไม่
ั
คิดมูลค่า การสังจ่ายยาของแพทย์ประจํา
3. ในเวลาราชการแพทย์ประจําบ้านไม่มส
บ้านให้ถือปฏิบต
ั ิตามระเบียบของโรงพยาบาล
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือทําการฝกอบรม ปฏิบต
ั ิงาน ซึงอาจมีขนหากทางราชการไม่
ึ
สามารถ
จัดจ่ายให้ได้ แพทย์ประจําบ้านจะต้องจ่ายเอง
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5. แพทย์ประจําบ้านจะต้องแต่งเครืองแบบทีกรมการแพทย์หรือโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม
กําหนดให้ในขณะฝกอบรมและปฏิบต
ั ิงาน
6. โรงพยาบาลจะจ่ายเครืองแบบแพทย์ประจําบ้าน ปละ 2 ชุด
7. ได้รบ
ั ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบโรงพยาบาล และได้รบ
ั เงินเดือนตามระเบียบ กพ.
รวมถึงสวัสดิการต่างๆตามประกาศ ก.พ. กรณีไม่มต
ี ้นสังกัด ให้ได้รบ
ั ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างที
ทําไว้กับโรงพยาบาลราชวิถี
8. ได้รบ
ั สิทธิในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลด้านเวชกรรมของโรงพยาบาล
เพือใช้ในการปฏิบต
ั ิงาน
ด้านเวชกรรมในโรงพยาบาล
ั สิทธิให้ปฏิบต
ั ิงานไม่เกินกว่าเวลาทีระบุไว้ในเกณฑ์หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
9. ได้รบ
เพือวุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
ฉบับปรับปรุงครังที 4 พ.ศ. 2561
10. ได้รบ
ั สิทธิในการลาเพือเข้ารับการฝกอบรมระยะสันเพิมเติมตามทีตนเองสนใจ โดยไม่สง่ ผลกระ
ทบต่อการปฏิบต
ั ิงานทีตนเองรับผิดชอบ
ั สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินหรือของโรง
11. ได้รบ
พยาบาลโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบต
ั ิงานทีตนเองรับผิดชอบ
12. ได้รบ
ั สวัสดิการทีพักอาศัยของโรงพยาบาล
13. ได้รบ
ั สิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงพยาบาล เช่น ห้องสมุด การเข้าใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต การเช้าถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ

4.7.1 สิทธิในการลา
แพทย์ประจําบ้านมีสท
ิ ธิในการลาได้ โดยต้องไม่สง่ ผลต่อการปฏิบต
ั ิงานทีรับผิดชอบ และต้อง
ดําเนินการแลกเวรให้เรียบร้อยก่อนการลา การลาใดๆก็ตามรวมแล้วต้องมีเวลาการปฏิบต
ั ิงานรวมในแต่ละ
เดือนไม่นอ
้ ยกว่า 15 วันทําการ รวมเวลาลา ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาปฏิบต
ั ิงานรวม ดังนี
1. การลาปวย
a. การลาปวยเมือรวมกันแล้วจะลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการต่อปการศึกษา
b. แพทย์ประจําบ้านเมือปวยต้องยืนใบลาต่อหัวหน้าแผนกวิชาทีกําลังอบรมและปฏิบต
ั ิงาน
อยู่ ถ้าลาปวยเกิน 3 วันทําการ ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย
2. การลากิจส่วนตัว
a. แพทย์ประจําบ้านลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน 10 วันทําการต่อปการศึกษา
b. การลาทุกครัง ต้องยืนใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินทุกครังและต้องผ่านการอนุมต
ั ิ
จากอาจารย์ทีปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อน
การลา ยกเว้นกิจธุระฉุกเฉินให้ขออนุมต
ั ิเปนรายกรณี
3. การลาพักผ่อน
a. แพทย์ประจําบ้านมีสท
ิ ธิลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันทําการต่อปการศึกษา
ุ เฉินทุกครัง โดยต้องผ่านการอนุมต
ั ิ
b. การลาทุกครัง ต้องยืนใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
จากอาจารย์ทีปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อน
การลาพักผ่อน
ทังนีแพทย์ประจําบ้านมีความประสงค์จะลา ต้องส่งใบลาล่วงหน้าต่อหัวหน้าแผนกวิชาทีฝกอบรม
เมือได้รบ
ั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดการฝกอบรมหรือปฏิบต
ั ิงานได้ และการลาประเภทต่างๆ เช่น ลาคลอด
บุตร ลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธฮ
ี ัจย์ ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
เปนต้น เมือรวมกันแล้วจะลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการต่อปการศึกษา
การขอเปลียนตารางการปฏิบต
ั ิงานต้องมีเหตุอันสมควรและขออนุมต
ั ิจากอาจารย์ทีปรึกษา อย่าง
น้อย 1 เดือนก่อนปฏิบต
ั ิงานจริง และต้องเขียนใบขอเปลียนตารางการปฏิบต
ั ิงานเปนลายลักษณ์อักษร
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4.8 การพิจารณาโทษ
ในระหว่างการฝกอบรม หากปรากฏว่า แพทย์ประจําบ้านมีความประพฤติเสีอมเสียหรือขาดความ
รับผิดชอบ หรือไม่สนใจในการฝกอบรม ปฏิบต
ั ิงาน ไม่เปนไปตามกฎเกณฑ์ ทังใน และนอกเวลาราชการ
ไม่ปฏิบต
ั ิตามกฎและระเบียบทําให้เกิดความเสียหาย คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน คณะ
อนุกรรมการฝกอบรมมีสท
ิ ธิเสนอให้พจ
ิ ารณาลงโทษแล้วแต่ความผิดมากน้อย โดยระดับโทษ 5 สถาน คือ
แพทย์ประจําบ้านผูใ้ ดประพฤติไม่เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการฝกอบรมมี
สิทธิเสนอให้พจ
ิ ารณาลงโทษแล้วแต่ความผิดมากน้อย โดยระดับโทษ 5 สถาน คือ
1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2. เขียนรายงาน
3. ไม่ให้เลือนชันของการฝกอบรม
ิ ต
ั ร
4. ไม่สง่ ชือให้สอบประเมินเพือวุฒบ
5. ให้ออกจากฝกอบรม
ทังนีระดับโทษ 3-5 คณะอนุกรรมการฝกอบรม จะเสนอคณะกรรมการฝกอบรมของกรมการแพทย์เพือ
อนุมต
ั ิและดําเนินการตามระดับโทษ โดยอธิบดีกรมการแพทย์เปนผูอ
้ นุมต
ั ิ

4.9 การโอนย้ายผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
การโอนย้ายแพทย์ประจําบ้านเข้ารับการฝกอบรมในโรงพยาบาลราชวิถี
จะกระทําได้ก็ต่อเมือ
จํานวนแพทย์ประจําบ้านในระดับชันนันในปการฝกอบรมนันไม่ครบตามศักยภาพทีได้รบ
ั อนุมต
ั ิจาก
แพทยสภา

ขันตอนการโอนย้ายผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
1. แพทย์ประจําบ้าน
แจ้งความประสงค์ยา้ ยการฝกอบรมทีสถาบันปลายทาง
และตรวจสอบ
ตําแหน่งว่าง
2. แพทย์ประจําบ้าน แจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย ทีคณะอนุกรรมการฝกอบรมของสถาบันต้นทาง
ชีแจงเหตุของความต้องการย้ายสถาบันฝกอบรม ทีสถาบันต้นทาง
3. สถาบันต้นทางพิจารณาอนุมต
ั ิ ส่งหนังสือแจ้ง และเอกสารประวัติการฝกอบรม และการประเมิน
ไปทีสถาบันปลายทาง
4. คณะอนุกรรมการฝกอบรม พิจารณารับโอนย้าย และกําหนดโปรแกรมการฝกอบรมต่อเนือง และ
ทําหนังสือตอบรับกลับไปทีสถาบันต้นทาง
5. สถาบันต้นทางทําหนังสือแจ้งการโอนย้ายไปทีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแพทยสภา
6. สถาบันต้นทางแจ้งต้นสังกัดของแพทย์ประจําบ้าน
7. แพทย์ประจําบ้านรายงานตัวทีคณะอนุกรรมการฝกอบรมสถาบันปลายทาง

42

5. อาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.1 คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการฝกอบรม
ึ รบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั รหรือหนังสืออนุมต
ั ิเพือแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบ
1. เปนแพทย์ซงได้
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
2. ปฏิบต
ั ิงานด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินอย่างน้อย 5 ป ภายหลังได้รบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั รหรือหนังสืออนุมต
ั ิฯ

5.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
1. เปนแพทย์ซงได้
ึ รบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั รหรือหนังสืออนุมต
ั ิเพือแสดงความรูค
้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
้ วามสามารถทางวิชาการ และความรูด
้ ้านแพทยศาสตร์ศก
ึ ษาสามารถถ่ายทอดความรู้
2. มีความรูค
และประเมินผลการศึกษาได้
3. มีความเชียวชาญในการปฏิบต
ั ิหต
ั ถการ
และมีทักษะในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินอย่างมี
คุณภาพ
4. มีความรู้ และความเข้าใจในเวชกรรมโดยใช้เวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์ (Evidence-based
medicine)
5. มีอัธยาศัยดี มีความสามารถในการสือสาร ประสานงาน ทํางานเปนทีม
6. มีความเข้าใจและปฏิบต
ั ิตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรง
พยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข และวินย
ั ข้าราชการ
ั ิตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
7. มีจรรยาบรรณ ประพฤติตัวอยูใ่ นศีลธรรมอันดี ปฏิบต
บรรทัดฐานทางสังคม เปนแบบอย่างทีดีต่อแพทย์ประจําบ้าน
8. ปฏิบต
ั ิงานบนพืนฐานของระบบ (System-based practice) ทังงานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้
ปวย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉิน ทังภาวะปกติ และภัยพิบต
ั ิ
ุ เฉินและดํารงไว้ซงศั
ึ กดิศรีของการเปนแพทย์เฉพาะทาง
9. มีความภาคภูมใิ จในความเปนแพทย์ฉก
กรณีทีอาจารย์ยงั ขาดคุณสมบัติขอ
้ หนึงข้อใด ให้ดําเนินการเขียนแผนการพัฒนาตนเองลงในแบบ
ประเมินผลการปฏิบต
ั ิราชการประจํารอบ 6 เดือน และประเมินผลการพัฒนาตนเองทุกรอบการประเมิน

5.3 เกณฑ์การรับสมัครอาจารย์
5.4 จํานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
ในปการฝกอบรม พ.ศ. 2561 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี มีอาจารย์แพทย์ฉก
ุ เฉินเต็ม
เวลาทังสิน 11 คน
ตารางแสดงรายชืออาจารย์แพทย์
ลําดับที

ชือ - สกุล

ปทีได้รบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั ร/อนุมต
ั ิบต
ั ร

1

นายแพทย์ ไพโรจน์ เครือกาญจนา

อว.2551
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2

แพทย์หญิงสุมต
ิ ษิตรา ปยะณัตดิพูล

อว.2549

3

นายแพทย์ฌาโน เสนะวงษ์

อว.2549

4

แพทย์หญิงดวงกมล เสนะวงษ์

อว.2549

5

แพทย์หญิงกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ

อว.2549

6

แพทย์หญิงนพมณี ตันติเวทเรืองเดช

อว.2551

7

แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา

วว.2550

8

นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์

วว.2551

9

นายแพทย์ธรี ชัย เลิศอมรภัทร

วว.2557

10

แพทย์หญิงณัฐชยา ตรีศก
ั ดิศรีสกุล

วว.2557

11

แพทย์หญิงรุจาพร โคตรนรินทร์

วว.2559

ตามแผนการพัฒนาบุคลากรแพทย์ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี จําเปนต้อง
มีแพทย์ประจํากลุ่มงานจํานวน 15 คน โดยมีกระบวนการรับ ประเมิน และคัดเลือกผูท
้ ีมีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์ และคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา

5.5 นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายในการคัดเลือกดังนี

แผนการรับอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
โรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้การกํากับดูแลของกรมการแพทย์ มีภารกิจด้านการเปนการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทีจะคัดเลือกมาทําหน้าทีแพทย์ประจํากลุ่มงาน และ
ให้การฝกอบรมจึงมีภารกิจดังต่อไปนี:
1. บริบาลผูป
้ วยฉุกเฉินทีมารับการรักษาทีโรงพยาบาลราชวิถี
2. บริบาลผูป
(Emergency
้ วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ภายใต้ระบบบริการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน
medical service: EMS)
ุ เฉินในระดับต่างๆ และ
3. ฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน, นักศึกษาแพทย์ บุคลากรการแพทย์ฉก
ประชาชนทัวไป ทังในและนอกโรงพยาบาล
4. การเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน และภัยพิบต
ั ิ
้ วยฉุกเฉิน ทังในระดับโรงพยาบาล และระดับชาติ
5. พัฒนาระบบบริบาลผูป
กระบวนการรับสมัครอาจารย์
1. ผูส
้ มัคร แจ้งความประสงค์ขอรับตําแหน่งแพทย์ฉก
ุ เฉิน และส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติทีกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
2. คณะกรรมการคัดเลือกทีประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน และแพทย์ประจํากลุ่ม
งาน พิจารณาคุณสมบัติ และสัมภาษณ์
ั ิแล้ว ให้ผส
ู้ มัครดําเนินการสมัครเข้ารับตําแหน่งตามขันตอนของโรงพยาบาล
3. เมือผ่านการอนุมต
ต่อไป
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5.5 หน้าทีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
อาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม มีหน้าทีดังต่อไปนี

ด้านการบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน และการปฏิบต
ั ิงานในห้องฉุกเฉิน
1. รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินด้วยตนเองให้มค
ี วามทันสมัยอย่าง
สมาเสมอ
2. ให้บริบาลเวชกรรมโดยใช้เวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์ (Evident based medicine)
3. ฝกฝนตนเองให้มท
ี ักษะความเชียวชาญในการปฏิบต
ั ิหต
ั ถการอย่างต่อเนือง
4. การทําการศึกษาวิจัยด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
5. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามทีได้รบ
ั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
6. มีอัธยาศัยอันดี สามารถดําเนินการประสานงานกับแพทย์ต่างแผนก และทํางานเปนทีมร่วมกับผู้
ร่วมงานวิชาชีพอืนได้อย่างเหมาะสม
7. ปฏิบต
ั ิงานบนพืนฐานของระบบ (System-based practice) ทังงานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้
ปวย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉก
ุ เฉิน ทังภาวะปกติ และภัยพิบต
ั ิ รวม
ถึงการรับผิดชอบงานด้านนโยบายของกลุ่มงานตามทีได้รบ
ั มอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
8. ปฏิบต
ั ิตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่
กระทรวงสาธารณสุข และวินย
ั ข้าราชการ
9. มีจรรยาบรรณ ประพฤติตัวอยูใ่ นศีลธรรมอันดี ปฏิบต
ั ิตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
บรรทัดฐานทางสังคม เปนแบบอย่างทีดีต่อแพทย์ประจําบ้านรุน
่ หลัง แพทย์เพิมพูนทักษะ และ
นักศึกษาแพทย์

ด้านการฝกอบรม
ุ เฉิน
และ
1. เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ปฏิบต
ั ิตามหน้าทีของคณะอนุกรรมการ
และปฏิบต
ั ิตาม
2. เปนอาจารย์ทีปรึกษาของแพทย์ประจําบ้านตามทีคณะอนุกรรมการฯกําหนด
หน้าทีของอาจารย์ทีปรึกษา
3. เปนอาจารย์ประจําเวรให้ความรูแ
้ ละทักษะด้านเวชกรรมฉุกเฉินแก่แพทย์ประจําบ้าน
แพทย์
เพิมพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ทีปฏิบต
ั ิงานในแผนกฉุกเฉิน และปฏิบต
ั ิตามหน้าทีของอาจารย์
ประจําเวร
4. ประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานและฝกอบรมตามเกณฑ์ทีหลักสูตรกําหนด
5. ศึกษาและเข้าใจปรัชญา เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรม เพือใช้ในการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
้ ้านแพทยศาสตร์ศก
ึ ษา (Medical education) และนําความรูท
้ ีได้มาใช้ใน
6. ศึกษาค้นคว้าความรูด
การการจัดการศึกษาและฝกอบรม
7. ให้บริการทางวิชาการ
โดยเปนวิทยากรบรรยายหรือฝกปฏิบต
ั ิด้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินแก่แพทย์
ประจําบ้าน แพทย์เพิมพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์ฉก
ุ เฉินหรือแพทย์สาขาอืนๆ
พยาบาล นักปฏิบต
ั ิการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีด้านการแพทย์ฉก
ุ เฉิน และบุคคลทัวไป
ั ิงาน
8. ประเมินผลการฝกอบรมของแพทย์ประจําบ้าน แพทย์เพิมพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ทีปฏิบต
ในแผนกฉุกเฉิน
ตามทีคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
กําหนด
9. เปนทีปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านทังในเรืองทัวไป เรืองทีเกียวข้องกับการฝกอบรม เรืองการทํา
วิจัย เปนต้น
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ภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
จํานวนชัวโมงปฏิบต
ั ิงาน: 40 ชัวโมง/สัปดาห์
สัดส่วนการปฏิบต
ั ิงาน:
้ วยฉุกเฉิน: 50%
● ภารกิจบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน: 50% ซึงอาจประกอบไปด้วย
● ภารกิจนอกเหนืองานบริบาลผูป
○ การบริบาลผูป
้ วยตามความเชียวชาญเฉพาะด้าน
○ การปฏิบต
ั ิหน้าทีบริบาลผูป
้ วยนอกโรงพยาบาลตามได้รบ
ั มอบหมายจากโรงพยาบาล
○ การบริหารองค์กร (ทังใน และนอกกลุ่มงาน)
○ ภารกิจวิจัย บทความ และผลงานทางวิชาการ
○ ภารกิจเปนวิทยากรให้ความรูด
้ ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
○ ภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์หลักสูตรฝกอบรม
ตาราง 5.1 สัดส่วนของภาระงานสําหรับอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
สัดส่วน

จํานวนชัวโมง/สัปดาห์

งานบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน

50%

20

งานนอกเหนืองานบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน

50%

20

รวม

100%

40

ทังนีสัดส่วนอาจมีการเปลียนแปลงตามภาระงานทีนอกเหนืองานบริบาล ตามทีได้รบ
ั มอบหมาย

5.6 การประเมินอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
การประเมินอาจารย์ผใู้ ห้การอบรม
ใช้กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผลการปฎิบต
ั ิ
1
ราชการราย 6 เดือนตามพระราชบัญญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกําหนดสัดส่วนตัวชีวัด
การประเมินตามประเภทของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม

5.7 การพัฒนาอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
5.7.1 การพัฒนาสมรรถนะทัวไปจากการประเมิน
หากผลการประเมินไม่ผา่ นตัวชีวัด อาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรมมีหน้าทีเขียนรายงาน และแผนการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง แจ้งให้หว
ั หน้ากลุ่มงานทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพือขอ
งบประมาณ ในการพัฒนา เช่น การฝกอบรมระยะสัน ข้อตกลงในการพัฒนางานหรือโครงการทีรับผิด
ชอบ เปนต้น
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน มีหน้าทีสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพือบรรลุตัวชีวัดทีกําหนด
ไว้ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม รวมถึง ประเมินผลการพัฒนาของอาจารย์ ในรอบการประเมินถัดไป

1

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/25521016-pm-book-khuumuuekaarpraeminphlkaarptibatiraachkaar.pdf
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5.7.2 การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประจํากลุ่มงาน สามารถศึกษา พัฒนา
สมรรถนะต่อยอดในด้านทีตนเองสนใจ และเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริบาลผูป
้ วยฉุกเฉิน และ
การฝกอบรม เช่น:
● เวชบําบัดวิกฤติ
● พิษวิทยา
ุ เฉิน
● ระบบบริการการแพทย์ฉก
ึ ษา
● แพทยศาสตร์ศก
้ ริหารในระดับต่างๆ
● หลักสูตรสําหรับผูบ
● อบรมหลักสูตรระยะสัน และสัมนาวิชาการ
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6. ทรัพยากรทางการศึกษา
6.1 สิงอํานวยความสะดวกด้านกายภาพ (Physical facilities)
เพือให้เปนไปตามตามเกณฑ์ทัวไปสําหรับการเปนสถาบันฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านของ
แพทยสภา โรงพยาบาลราชวิถีจัดให้มส
ึ งอํ
ิ านวยควมสะดวกทางกายภาพ แสดงดังตาราง
ตารางที 6.1 สิงอํานวยความสะดวกด้านกายภาพ
รายการ

สถานที

1

ห้องเรียน/ห้องประชุม

ห้องประชุม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ชัน 2
ตึก EMS

2

ห้องเรียน/ห้องประชุม

ห้องประชุม ชัน 1 ศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี

3

ห้องเรียน/ห้องประชุม

ห้องประชุม ชัน 4 ศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี

4

ศูนย์ฝกทักษะทางคลินก
ิ

ศูนย์ฝกสถานการณ์ฉก
ุ เฉินจําลอง ชัน 2
ตึกอํานวยการเก่า

5

ห้องสมุด

ห้องสมุด ชัน 4 ตึกสิรน
ิ ธร

6

ห้องสมุด

ห้องศูนย์บญ
ั ชาการ ภายในห้องฉุกเฉิน ตึก EMS

7

หอพักแพทย์

หอพักแพทย์ประจําบ้าน 6 ชัน

8

สนามกีฬาและศูนย์สน
ั ทนาการ

อาคารโรงยิม รพ.ราชวิถี

9

สํานักงานกลุ่มงาน

ชัน 2 ตึก EMS

10

ห้องพักแพทย์ประจําบ้าน

ชัน 4 ตึก EMS

11

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี

ชัน 1 ตึก EMS

12

ห้องประชุมส่วนกลางของโรงพยาบาล 9 ห้อง:
● ขนาดจุ 1,000 คน 1 ห้อง
● ขนาดจุ 500 คน 1 ห้อง
● ขนาดจุ 120 คน 2 ห้อง
● ขนาดจุ 80 คน 4 ห้อง
● ขนาดจุ 20 คน 1 ห้อง

สําหรับภารกิจด้านวิชาการและการศึกษา โรงพยาบาลราชวิถี มีศน
ู ย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินก
ิ
ซึงเปนโครงการร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต ซึงได้ดําเนินการเปดการเรียนการ
สอนในระดับก่อนปริญญาในชันคลินก
ิ (ป 4 - 6) ชันปละ 100 คน สําหรับการฝกอบรมหลังปริญญาแพทย์
ประจําบ้านจึงได้รบ
ั โอกาส ให้ได้ฝกการให้คําปรึกษาแก่นก
ั ศึกษาแพทย์ ซึงนับเปนอีกหนึงช่องทางในการ
พัฒนาความรูแ
้ ละสมรรถนะของแพทย์ประจําบ้านในการถ่ายทอดความรู้
ในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถี มีเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการให้ดแ
ู ลรักษาผูป
้ วย ซึง
สามารถใช้งานระบบ อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ตลอด 24 ชัวโมง
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นอกจากนี โรงพยาบาลราชวิถี มีหอ
้ งสมุด และระบบสารสนเทศทางคลินก
ิ UpToDate และ
Clinical key หากแพทย์ประจําบ้านมีความต้องการข้อมูลทางวิขาการนอกเหนือจากนี สามารถติดต่อ
บรรณารักษ์ เพือขอให้ชว
่ ยสืบค้นผ่านฐานข้อมูลทางการแพทย์ทีเชือมต่อกับมหาวิทยาลัยอืนๆได้
ภายในห้องฉุกเฉิน
มีระบบในการส่งเลือดหรือสิงส่งตรวจวินจ
ิ ฉัยไปยังห้องปฏิบต
ั ิการทักษะทาง
คลินก
ิ และมีอุปกรณ์ในการตรวจด้วยตนเองเบืองต้น เช่น กล้องจุลทรรศน์ Point of care test และเครือง
ปน Hematocrit
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถีมศ
ี น
ู ย์ฝกสถานการณ์ฉก
ุ เฉินจําลอง อยูท
่ ี ชัน 2 ตึก
อํานวยการเก่าซึงเปนสถานทีใช้ในการฝกทักษะทางคลินก
ิ เสมือนจริง
และในอนาคตจะมีการสร้างศูนย์
้ ละฝก
Simulation ของโรงพยาบาลเพิมเติม ซึงจะเปนการเพิมโอกาสในการมีทรัพยากรเพือการเรียนรูแ
ทักษะให้แก่แพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการอบรมให้มป
ี ระสบการณ์ในการฝกสถานการณ์เสมือนจริง และ
ลงมือปฏิบต
ั ิได้มป
ี ระสิทธิภาพมากยิงขึน
ในช่วง พ.ศ. 2562 – 2565 ทางโรงพยาบาลราชวิถี มีแผนการในการสร้าง ตึกอุบต
ั ิเหตุและฉุกเฉิน
ใหม่ ทีจะมีความทันสมัยและความพร้อมในการรองรับผูป
้ วยฉุกเฉินทีมีความซับซ้อนได้ทก
ุ รูปแบบมากยิง
ขึน และระบบในการเชือมโยงกับทีมสหสาขาทีจะร่วมในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิมคุณภาพ
ในระบบการรักษาผูป
้ วยผูป
้ วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางที 6.2 ห้องประชุมและศักยภาพในการรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ห้องประชุม

ความจุของห้องประชุม (จํานวนคน)

ห้องประชุม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ชัน 2
ตึก EMS
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ห้องประชุม ชัน 1 ศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี

25

ห้องประชุม ชัน 4 ศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี

100

ห้องประชุม ศูนย์ฝกสถานการณ์ฉก
ุ เฉินจําลอง ชัน 2 ตึก 40
อํานวยการเก่า (ห้องสีชมพู)
ห้องประชุม ศูนย์ฝกสถานการณ์ฉก
ุ เฉินจําลอง ชัน 2 ตึก 20
อํานวยการเก่า (ห้องสีเหลือง)
ห้องประชุม ศูนย์ฝกสถานการณ์ฉก
ุ เฉินจําลอง ชัน 2 ตึก 20
อํานวยการเก่า (ห้องสีสม
้ )
ห้องประชุม โยธี ชัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

300

ห้องประชุม ปาริชาติ ชัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

80

ห้องประชุม พิบูลสงคราม ชัน 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1,200

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานทีทํางาน ทาง
เข้าห้องฉุกเฉินมีระบบควบคุมการเข้าออกจากห้องฉุกเฉิน เพือปองกันเหตุอันตรายทีอาจเข้ามาใน
ห้องฉุกเฉินทังทางด้านหน้า และด้านหลัง อีกทังยังมีการจัดเวรรักษาความปลอดภัยมาประจําที
ห้องฉุกเฉินเวรละ 2 คน การตรวจผูป
้ วยทีสงสัยว่าติดเชือทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอด หรือ ไข้
หวัด SARS, Mers Co V ได้มก
ี ารจัดห้องแยกโรคติดเชือไม่ให้ผป
ู้ วยโรคติดเชือปะปนเข้ามาในห้อง
ฉุกเฉิน และยังได้มก
ี ารบรรจุในแผนการปรับปรุงห้องฉุกเฉินด้วย
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6.2 การจัดการการเรียนรูใ้ นการฝกอบรม (Learning setting)
โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมภ
ิ ายใต้สงั กัดกรมการแพทย์
กระทรวง
สาธารณสุขเปนโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง มีการฝกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา
ตลอดจนแพทย์เฉพาะทางต่อยอดอีกหลายสาขา
งานภารกิจด้านการบริบาลผูป
้ วยประกอบด้วยการ
ให้การบริบาลทางการแพทย์ แก่ ประชาชนในกรุงเทพฯ และรองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆใน
ภูมภ
ิ าคภายใต้สงั กัดของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการปฏิบต
ั ิงานภายใต้แนวทางเชิงนโยบายทีสําคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข และอีกหนึงภารกิจสําคัญทีโรงพยาบาลราชวิถีได้มส
ี ว
่ นช่วยในการผลักดันเพือ
ให้เกิดเปนการพัฒนาระบบทีสําคัญของประเทศไทยคือ การรักษาผูป
้ วย ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-hospital
ู พ
ี “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีถือเปนจุดเริมต้นในการพัฒนาเมือป พ.ศ. 2538 และ
Care) ซึงศูนย์ก้ช
สามารถส่งผลให้เกิดการขยายผลของระบบการรักษาด้าน Pre-hospital Care ไปทัวประเทศ ดังนันแพทย์
ประจําบ้านทีเข้ารับการฝกอบรมทีโรงพยาบาลราชวิถีจึงมีโอกาสในการเรียนรูแ
้ ละมีสว
่ นร่วมในการพัฒนา
งานด้าน Pre-hospital Care ทีถือว่าเปนภารกิจทีโรงพยาบาลราชวิถีมก
ี ารดําเนินการพัฒนาต่างๆอย่างต่อ
เนืองเพือนําเสนอในระดับเชิงนโยบายอย่างเพือพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป
้ วย
ณ
จุดเกิดเหตุ
(Pre-hospital Care) ต่อไป
จํานวนของผูป
้ วยฉุกเฉินทีเข้ารับบริการทีห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี มีจํานวนประมาณ 70,000
รายต่อป โดยทีเปนผูป
้ วยฉุกเฉินทีมีความหลากหลาย ทังทางอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรมและอุบต
ั ิเหตุ
มีทังผูเ้ จ็บปวยฉุกเฉินในพืนทีรับผิดชอบ
และผูป
้ วยวิกฤติฉก
ุ เฉินต่างๆทีรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอืน
และในอนาคตเมือโรงพยาบาลราชวิถี 2 เปดทําการเพือรองรับผูป
้ วยทีประสบอุบต
ั ิเหตุเนืองจากอยูใ่ น
พืนทีทีใกล้กับทางพิเศษ และทางหลวงสายหลักทีใช้ในการคมนาคมระหว่างภูมภ
ิ าค ทางโรงพยาบาล
ราชวิถี 2 จะมีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลราชวิถีเพือส่งต่อดูแลรักษาผูป
้ วย จึงถือว่าเปนโอกาส
อันดีทีแพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการฝกอบรมทีโรงพยาบาลราชวิถีจะมีโอกาสดูแลรักษา
และติดต่อ
ประสานงานส่งต่อผูป
้ วยอุบต
ั ิเหตุเพิมมากขึน
นอกจากนีระบบการรักษาผูป
้ วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ราชวิถี มีการประสานงานเชือมโยงกับสหสาขาต่างๆผ่าน ระบบ Patient Service Team (PST ER) จึงนับ
ได้ว่าโรงพยาบาลราชวิถีเปนสถาบันฝกอบรมทีมีความหลากหลายของผูป
้ วย และยังแหล่งเรียนรูแ
้ ละฝก
ทักษะชันดีอีกแห่งหนึง ดังตารางและแผนภูมิ
ตารางที 6.3 สถิติจํานวนผูป
้ วยทีมาห้องฉุกเฉิน พ.ศ. 2558-2560
ระดับความฉุกเฉิน

2560

2559

2558

1

747

714

593

2

3553

3598

3503

3

36357

36945

35920

4

16393

15189

13798

5

6452

5943

5741

รวม

63502

62389

59555

ตารางที 6.4 สถิติจํานวนผูป
้ วยห้องฉุกเฉิน แบบ visit รายวัน โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2560 แยกตามกลุ่ม
งาน
Level 1

กลุ่มงาน

Trauma

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Non

รวม
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Trauma

Trauma

Non
Trauma

Trauma

Non
Trauma

Trauma

Non
Trauma

Trauma

Non
Trauma

Trauma

Non
Trauma

อายุรกรรม

947

40,121

31

2,708

154

13,362

415

14,526

271

3,710

68

5,182

41,068

สูติกรรม

28

1,024

-

32

-

155

18

707

8

48

2

75

1,052

ศัลยกรรม

12,968

2,542

224

81

587

315

6,068

781

5,589

369

445

124

15,710

กุมาร

148

6,711

11

253

32

2,954

64

1,577

29

736

11

1,061

6,859

กระดูก/ข้อ

2,987

262

11

1

75

22

2,341

149

528

45

26

43

3,249

ศัลย์ฯประสาท 1,934

494

237

79

357

290

1,130

106

186

12

12

4

2,428

อืนๆ

885

134

2

15

24

102

261

1,374

600

123

80

167

819

รวม

19,897

51,288

516

3,169

1,229

17,200

10,297

19,220

7,211

5,043

644

6,656

71,185

ตารางที 6.5 สถิติการดูแลผูป
้ วย out of hospital cardiac arrest

จํานวน

2560

2559

263

210

ตารางที 6.6 สถิติการทํา point of care ultrasound ในห้องฉุกเฉิน

ตารางที 6.7 สถิติปฏิบต
ั ิการของ ศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2556-2559
2556

2557

2558

2559

Emergent

565

534

556

609

Urgent

539

608

499

362

Non-urgent

99

126

82

87

รวม

1317

1320

1181

1124

ตารางที 6.8 สถิติปฏิบต
ั ิการของศูนย์ก้ช
ู พ
ี “นเรนทร” รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2560 แยกตามความรุนแรง
2560
Resuscitate

339

Emergent

321

Urgent

350

Non-urgent

56

Non-medical

2

Dead - no resuscitation

55

Unknown

69

รวม

1192

ตารางที 6.8 สถิติผป
ู้ วยงานอุบต
ั ิเหตุและฉุกเฉิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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แผนกทีมารับบริการที
ห้องฉุกเฉิน
อายุรกรรม
อุบต
ั ิเหตุ
ศัลยกรรมทัวไป
ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

21,566
2,206
1,923
283

20,041
2,483
2,254
229

22,713
2,780
2,530
250

26,466
3,098
2,883
215

28,195
2,537
2,334
203
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6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
โรงพยาบาลราชวิถี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการปฏิบต
ั ิงานตามพันธกิจ ได้แก่
1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโรง
พยาบาลราชวิถีทีพัฒนาขึน
โดยผูใ้ ช้งานสามารถทํางานต่างๆบนฐานข้อมูลผูป
้ วยด้วยระบบ
สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน
2. กระดานข่าวและเพจในการประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาล
ราชวิถี มีเว็บไซท์ https://www.narenthorn.or.th เพือเปนพืนทีในสือสารระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปนพืนทีประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และสาระน่ารูต
้ ่างๆให้แก่บุคคลภายนอกทีให้
ความสนใจ

6.4 ทีมการดูแลผูป
้ วย (Clinical team)
การรักษาผูป
้ วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีมข
ี นตอนกระบวนการรั
ั
กษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล เมือมีการพัฒนาแนวทางการทํางาน หรือนโยบายในการปฏิบต
ั ิงาน
ดูแลผูป
้ วย จะมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่ขอ
้ มูลให้แก่แพทย์ประจําบ้านได้รบ
ั ทราบ ตลอดจนถ้ามีการ
ประชุมร่วมของทีมสหวิชาชีพเพือปรับปรุงคุณภาพและมาตราฐานในการดูแลผูป
้ วย หัวหน้าแพทย์ประจํา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและแพทย์ประจําบ้านทีสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟง และนําเสนอข้อคิดเห็น
แก่ทีประชุมเพือร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผูป
้ วยให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
และนับว่าเปนโอกาสที
แพทย์ประจําบ้านจะเรียนรูร้ ะบบการทํางาน และการพัฒนาคุณภาพ และเพิมพูนประสบการณ์ในการ
พัฒนา Patient Service Team (PST) เพือเปนทักษะสําคัญในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป
้ วยต่อไป
ในอนาคต

6.5 การวิจัยและความเปนนักวิชาการทางการแพทย์ (Medical research
and scholarship)
แพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการอบรมทีโรงพยาบาลราชวิถีจะต้องเข้ารับการอบรมงานวิจัยในการ
เปนนักวิจัยทีดี และสถิติพนฐานในการทํ
ื
างานวิจัยทางการแพทย์เพือเปนพืนฐานในแพทย์ประจําบ้านมี
ความรูค
้ วามเข้าใจเกียวกับการทํางานวิจัยทางการแพทย์
เพือเปนพัฒนาความารูค
้ วามสามารถในการ
ทํางานวิจัยแพทย์ประจําบ้านทีต้องการทําวิจัยจําเปนต้องยืนขออนุญาตทํางานวิจัยกับคณะกรรมการวิจัย
โรงพยาบาล ราชวิถีระหว่างทีเข้ารับการอบรมเพือให้งานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านมีความสอดคล้องกับ
จริยธรรมทางการแพทย์ และเพือให้งานวิจัยทีแพทย์ประจําบ้านทํานันมีคณ
ุ ประโยชน์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดงานวิจัยต่อไปได้ นอกจากการอบรมงานวิจัยและสถิติทีใช้ในงานวิจัยแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถี
ยังมีนก
ั ชีวสถิติไว้คอยให้บริการ และให้คําปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านทีทํางานวิจัยหรือมีขอ
้ สงสัยในงาน
วิจัยเพือให้งานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านมีความน่าเชือถือทางสถิติ และเปนทียอมรับทางวิชาการทังใน
และต่างประเทศ
งานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านทีเข้าฝกอบรมทีโรงพยาบาลราชวิถียงั สามารถขอทุน
สนับสนุนเงินทุนการวิจัยจากทางโรงพยาบาลเพือให้งานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านสามารถทําได้โดยไม่มี
ข้อจํากัดทางด้านเงินทุนวิจัยและสามารถทีจะมีเงินทุนต่อยอดเพือพัฒนางานวิจัยของตนเพือให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการการดูและผูป
้ วยฉุกเฉินและสามารถนํางานวิจัยทีทํานีไปช่วยพัฒนาระบบการดูแล
รักษาผูป
้ วยฉุกเฉินต่อไป

6.6 ความเชียวชาญทางการศึกษา (Educational expertise)
โรงพยาบาลราชวิถีเปนสถาบันการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินตังแต่ป
2547
นับเปนเวลา
ปทีโรงพยาบาลได้เปดอบรมแพทย์ประจําบ้านและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉก
ุ ฉฺนทีมี
15
53

คุณภาพและประสิทธิภาพเข้าสูร่ ะบบสาธารณสุขของไทย ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลราชวิถีจะให้บริการผูป
้ วย
ผูใ้ หญ่เปนหลัก แต่แพทย์ประจําบ้านทีเข้ารับการฝกอบรมทีโรงพยาบาลราชวิถีนก็
ี มค
ี วามสามารถในการ
ดูแลผูป
้ วยเด็กไม่ด้อยกว่าสถาบันฝกอบรมอืน เนืองจากโรงพยาบาลราชวิถีได้รว
่ มมือกับสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพือฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านในการดูแลผู้
ปวยเด็กในภาวะฉุกเฉิน ทําให้แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของโรงพยาบาลราชวิถีสามารถให้การ
ดูแลผูป
้ วยฉุกเฉินได้ในทุกกลุ่มอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
7.1 คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี ในกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี และกรมการแพทย์ ตามคําสังกรม
การแพทย์ที 774/2559 เรืองแต่งตังคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์ สัง ณ
วันที 16 ธันวาคม 2559 มีหน้าทีดําเนินการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร อย่างน้อยปละ 1 ครัง ใน
ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง มิถน
ุ ายน โดยดําเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
้ ํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ทีปรึกษา
1. ผูอ
2. ผูอ
้ ํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทีปรึกษา
3. รองผูอ
้ ํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
ทีปรึกษา
4. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
5. หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
6. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์
ทีปรึกษา
7. หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปดิกส์
ทีปรึกษา
1. หัวหน้ากลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
2. หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
ทีปรึกษา
3. หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก
4. หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
ทีปรึกษา
5. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ทีปรึกษา
6. นายธัญญณัฐ บุนนาค นายแพทย์เชียวชาญ
ทีปรึกษา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
7. นายไพโรจน์ เครือกาญจนา นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
ประธานอนุกรรมการ
8. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
9. นางสาวสุมต
ิ ษิตรา ปยะณัตดิพูล นายแพทย์เชียวชาญ
อนุกรรมการ
เสนะวงษ์
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
10. นายฌาโน
เสนะวงษ์
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
11. นางดวงกมล
12. นางสาวนพมณี ตันติเวทเรืองเดช นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
13. นางสาวณธิดา สุเมธโชติเมธา นายแพทย์ชาํ นาญการ
อนุกรรมการ
14. นายธีรชัย
เลิศอมรภัทร
นายแพทย์ชาํ นาญการ อนุกรรมการ
นายแพทย์ปฏิบต
ั ิการ
อนุกรรมการ
15. นายจิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
16. นางสาวณัฐชยา ตรีศก
ั ดิศรีสกุล นายแพทย์ปฏิบต
ั ิการ
อนุกรรมการ
17. นางกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวรุจาพร โคตรนรินทร์
นายแพทย์
อนุกรรมการและผูช
้ ว
่ ย
เลขานุการ
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7.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร
เพือกํากับดูแลการฝกอบรมให้เปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา
โดยมีกลไก
สําหรับการ ประเมินหลักสูตรให้สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมถึงการรับข้อมูลต่างๆเพือการพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรมใน รายละเอียดย่อย (Minor change)

7.3 หัวข้อในการประเมินหลักสูตร
โดยการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี
● พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
● ผลลัพธ์การเรียนรูท
้ ีพึงประสงค์
● แผนการฝกอบรม
● ขันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
● การวัดและประเมินผล
ั การฝกอบรม
● พัฒนาการของผูร้ บ
● ทรัพยากรทางการศึกษา
● คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
ั การฝกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
● ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บ
● สถาบันฯร่วม
● ข้อควรปรับปรุง

7.4 กระบวนการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
1. แสวงหาข้อมูลปอนกลับเกียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร
โรงพยาบาลราชวิถี
ต้องดําเนินการสํารวจผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียจากการผลิตแพทย์ฉก
ุ เฉินของโรง
พยาบาลราชวิถี โดยดําเนินการส่งหนังสือสํารวจความคิดเห็นแก่ผม
ู้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียหลัก ได้แก่
้ งั คับบัญชาของผูส
้ าํ เร็จการฝกอบรมหรือผูแ
้ ทนสถาบันทีมีแพทย์ทีจบการ
a. นายจ้างหรือผูบ
ฝกอบรมไปแล้วปฏิบต
ั ิงานอยู่
b. แพทย์ทีสําเร็จการฝกอบรมไปแล้ว
(Output)
โดยหัวข้อการประเมินหลักประกอบด้วยการประเมินผลผลิต
ผลกระทบ
2
(impact) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ของการฝกอบรม ได้แก่ พันธกิจและผลลัพธ์ทีคาด
หวัง สมรรถนะของแพทย์ฉก
ุ เฉินตามหลักสูตรการฝกอบรม ทังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
ความเปนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสือสาร การทํางานบนพืนฐานของระบบ
พัฒนาการของผูร้ บ
ั การฝกอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บ
ั การฝก
อบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ เปนต้น
c. อาจารย์ผใู้ ห้การฝกอบรม
d. ตัวผูเ้ ข้ารับการฝกอบรมปจจุบน
ั
โดยหัวข้อการประเมินหลักประกอบด้วย การจัดการหลักสูตรและเนือหาในการฝกอบรม
สมรรถนะของ
แพทย์ฉก
ุ เฉิน
ตามหลักสูตรการฝกอบรม
กระบวนการจัดการ
ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมินผลระหว่างการฝก อบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม ทัง
2

้ เชน
ผ
 ลผลิต (output) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดาํ เนิ นโครงการกิจกรรมเสร็จสิน
่ คุณภาพ

หรื อ สมรรถนะของผูผ
้ า่ นการฝึ กอบรม
ผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลที่เกิดตอ่ เนื่ องมาจากผลผลิต
ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็ นผลจุดหมายปลายทาง หรื อผลตอ่ เนื่ องจากผลกระทบ
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ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเปนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสือสาร การทํางาน
บนพืนฐานของระบบ ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ ข้อเสนอในการ
ปรับปรุง เปนต้น
2. รวบรวมข้อมูล รวมถึงการใช้ขอ
้ มูลปอนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปจจัยเสียง และ
โอกาส ในการพัฒนาของการฝกอบรม
3. เสนอผลการวิเคราะห์และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยนําผลการวิเคราะห์เข้าสู่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
แจ้งต่อคณะกรรมการฝก
อบรมแพทย์ประจําบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี เพือดําเนินการในวาระพัฒนาในรายละเอียดย่อยต่อ
ไป ผลการประเมินในแต่ละปให้เก็บไว้เปน ระยะเวลาไม่ตากว่า 5 ป เพือใช้ในกระบวนการ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรในข้อ 9 ต่อไป
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8. การบริหารกิจการและธุรการ
8.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
แผนงานฝกอบรมกําหนดกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทีกําหนดไว้ในหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับสมัครผูร้ บ
ั การฝกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนทีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัด
และประเมินผล และผลสัมฤทธิของการฝกอบรมทีพึงประสงค์ การออกเอกสารทีแสดงถึงการสําเร็จการ
ฝกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเปนทางการอืนๆทีสามารถใช้เปนหลักฐานแสดงการผ่านการ
ฝกอบรมในระดับนันได้ทังในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านโครงสร้างคณะอนุกรรมการผึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน ตามข้อ 4.4

8.2 กระบวนการจัดการงบประมาณ
แผนงานฝกอบรมกําหนดหน้าทีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผน
งานฝกอบรม ผ่านโครงสร้างคณะอนุกรรมการผึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาตร์ฉก
ุ เฉิน ตามข้อ
4.4 โดยการจัดการด้าน งบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับความจําเปนด้านการฝกอบรม
การจัดทําโครงการและงบประมาณ
ดําเนินการโดยใช้ระเบียบการขออนุมต
ั ิโครงการและงบ
ประมาณ ตามแผนปฏิบต
ั ิราชการและงบประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลราชวิถี

8.3 งานธุรการ
แผนงานฝกอบรมจัดให้มบ
ี ุคลากรทีปฏิบต
ั ิงานธุรการ
ในตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป หรือนัก
วิชาการสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของเจ้าหน้าทีธุรการ
1. วุฒก
ิ ารศึกษาขันตาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทํางานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดการศึกษา เลขานุการ
หน้าที
1. สนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง
2. ดําเนินงานทางธุรการ เพือให้เกิดการบริหารจัดการทีดี และการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

8.4
แผนงานฝกอบรมต้องจัดให้มส
ี าขาความเชียวชาญทางการแพทย์
และหน่วยงานสนับสนุนด้านอืนๆ
แผนงานฝกอบรมมีการจัดสาขาความเชียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอืนที
เกียวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม ผ่าน
กระบวนการบริหารงานของ ศูนย์แพทยศาสตร์ศก
ึ ษาชันคลินก
ิ และคณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านโรงพยาบาลราชวิถี ตามเกณฑ์ สถาบันฝกอบรม การขอเปนสถาบันฝกอบรม และการติดตามกํากับ
ดูแลสถาบันการฝกอบรม พ.ศ. 2552
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9. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินโรงพยาบาลราชวิถี
มีหน้าที
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม โดยจัดให้มก
ี ารทบทวนหลักสูตรการฝกอบรม อย่าง
น้อยทุก 5 ป เพือให้สอดคล้องกับข้อทีมีการปรับปรุงเปลียนแปลงเนือหาหรือแนวทางการฝกอบรมของ
สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของแพทยสภา ซึงจะมีการทบทวนทุก 5 ป เช่นกัน

9.1 วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
เปนการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียดหลัก (Major change) เพือปรับปรุงแก้ไขข้อ
บกพร่อง ของ โครงสร้าง เนือหา ผลลัพธ์ รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝก
อบรมของหลักสูตรให้ ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยใช้ผลการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตรเปนข้อมูลอ้างอิง

9.2 กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
โดยนําผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละป เข้ามานําเสนอในคณะอนุกรรมการ อันประกอบด้วย ผูม
้ ี
ส่วนได้ ส่วนเสียทุกระดับ ได้แก่
1. ผูอ
้ ํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ทีปรึกษา
้ ํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทีปรึกษา
2. ผูอ
3. รองผูอ
้ ํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
ทีปรึกษา
4. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
ทีปรึกษา
5. หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
6. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์
ทีปรึกษา
7. หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปดิกส์
8. หัวหน้ากลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา
ทีปรึกษา
9. หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
ทีปรึกษา
10. หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
11. หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
12. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ทีปรึกษา
13. นายธัญญณัฐ บุนนาค นายแพทย์เชียวชาญ
ทีปรึกษา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประธานอนุกรรมการ
14. นายไพโรจน์ เครือกาญจนา นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
ุ เฉิน
15. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
16. นางสาวสุมต
ิ ษิตรา ปยะณัตดิพูล นายแพทย์เชียวชาญ
อนุกรรมการ
17. นายฌาโน
เสนะวงษ์
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
18. นางดวงกมล
เสนะวงษ์
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
19. นางสาวนพมณี ตันติเวทเรืองเดช นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
20. นางสาวณธิดา สุเมธโชติเมธา นายแพทย์ชาํ นาญการ
อนุกรรมการ
21. นายธีรชัย
เลิศอมรภัทร
นายแพทย์ชาํ นาญการ อนุกรรมการ
22. นายจิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
นายแพทย์ปฏิบต
ั ิการ
อนุกรรมการ
ั ดิศรีสกุล นายแพทย์ปฏิบต
ั ิการ
อนุกรรมการ
23. นางสาวณัฐชยา ตรีศก
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ
24. นางกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ
25. นางสาวรุจาพร โคตรนรินทร์
นายแพทย์
อนุกรรมการและผูช
้ ว
่ ย
เลขานุการ
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9.3 วาระในการประชุม
โดยมีวาระอย่างน้อยดังนี
● วาระที 1 ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
● วาระที 2 รับรองรายงานการประชุม
● วาระที 3 เพือพิจารณา
a. พันธกิจ ผลลัพธ์ทางการฝกอบรมทีพึงประสงค์ หลักสูตรการฝกอบรม การวัดและการ
ประเมินผล สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
b. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม และความต้องการของ
ระบบสุขภาพ
c. ขันตอนการดําเนินงานของหลักสูตร
d. วิธก
ี ารวัดและประเมินผล
■ พัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการฝกอบรม
■ คุณสมบัติของผูใ้ ห้การฝกอบรม
■ ข้อควรปรับปรุง
● วาระที 4 เรืองอืนๆ การประชุมครังต่อไป

9.4 การแจ้งผลการทบทวน และพัฒนา
เมือคณะกรรมการมีมติรบ
ั รองการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว ให้คณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี ดําเนิน
การทําหนังสือ พร้อมหลักสูตรทีผ่านการทบทวนและพัฒนา ไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน วิทยาลัยพทย์ฉก
ุ เฉินแห่งประเทศไทยเพือพิจารณา
เมือคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินพิจารณาเห็นชอบรับรอง จะดําเนิน
การส่ง หลักสูตรให้แพทยสภารับทราบ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรมและสอบ/แพทยสภา อาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการ รับรองหลักสูตรการฝกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินจากโรงพยาบาลราชวิถีได้ โดย
ทางคณะอนุกรรมการฝกอบรม แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน รพ.ราชวิถี รับผิดชอบในการขอ
อนุมต
ั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
เมือหลักสูตรได้รบ
ั การรับทราบจากแพทยสภา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน มีหน้าทีดําเนินการประกาศ
หลักสูตรเปนการสาธารณะในช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์

9.5 การประกันคุณภาพการฝกอบรม
โรงพยาบาลราชวิถี จะจัดให้มก
ี ารประกันคุณภาพการฝกอบรมอย่างต่อเนือง โดย
1. ริเริมกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือหา ผลลัพธ์ และ
สมรรถนะ ของผูส
้ าํ เร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝกอบรม ให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยให้สถาบันจัดทํารายงานประเมินตนเอง รายงานการประชุม
สัมมนา เพือทบทวนโครงสร้างองค์กร และแผนปฎิบต
ั ิ งานประจําป /แผนกลยุทธ ตลอดจนผล
การดําเนินการและกระบวนการฝกอบรม
2. ปรับแก้ขอ
้ บกพร่องทีตรวจพบและมีขอ
้ มูลอ้างอิง โดยต้องมีแผนและผลการดําเนินการแก้ไขข้อ
บกพร่อง ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
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3. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพือการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนือง โดยต้องมีหลักฐานการ
จัดสรร ทรัพยากรทุกด้าน เช่น งบประมาณกําลังคน อาคารสถานทีและครุภัณฑ์ เปนต้น ให้
สอดคล้องกับแผน
4. การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะต้องจัดให้มรี ะบบและกลไกการ
ประกัน คุณภาพการฝกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ป การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก
สถาบันฝกอบรมจะ ต้องได้รบ
ั การประเมินคุณภาพจากแพทยสภา อย่างน้อยทุก 5 ป
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