หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แผน ก.,ข.)

สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
(วฉ๑๒๑)
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๑

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
โรงพยาบาลนครพิงค์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Emergency Medicine

๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
ชื่อย่ อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Emergency Medicine
คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine

๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
วิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย

องค์ ประกอบที่ ๑
พันธกิจและผลลัพท์ ของการฝึ กอบรม
พันธกิจของการฝึ กอบรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็ นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึง่ ที่ต้องอาศัยความรู้ ทางเวช
กรรมอย่างกว้ างขวาง มีการบูรณาการองค์ ความรู้ เวชวิทยาการสาขาต่าง ๆ ประกอบกับวิทยาการ
บริ หารจัดการ รวมถึง ความสามารถในการทาหัตถการต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทังใน
้
และนอกโรงพยาบาล เพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดทังในสถานการณ์
้
ปกติและในกรณี สาธารณภัยต่าง ๆ
การทางานร่วมกันเป็ นทีมสหวิชาชีพ
นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้ วแพทย์ ฉุกเฉิ นควรมี ค วามสามารถด้ านอื่นๆที่สาคัญ
ได้ แก่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสมั พันธ์การทางานเป็ น
ทีม การบริหารจัดการความรู้ความเข้ าใจในระบบสุขภาพและกระบวนการคุณภาพต่าง ๆ ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบ จริยธรรมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร นอกจากบทบาทใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ ว แพทย์ฉุกเฉิ นยังมี บทบาทที่สาคัญ ต่อระบบบริ การสาธารณสุขอีก
ประการคือเป็ นผู้พัฒนาและประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเข้ าถึงระบบบริ ก ารสาธารณสุขอื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม การสร้ างเสริ มงานเวชกรรมฉุก เฉิ นให้ เข้ ม แข็งจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในระบบบริ การ
สาธารณสุขโดยไม่จาเป็ นลงได้ มาก
ทังนี
้ ้ความต้ องการแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อไปปฏิบตั ิงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทังในโรงพยาบาล
้
และระบบการดูแลผู้ป่ วยก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึ ง ในกรณี เกิ ด ภัย พิ บัติ ต่ าง ๆ ในปี ๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุขได้ ก าหนดนโยบายว่าต้ องการให้ มี แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ๒.๔ คนต่ อ ประชากร
๑๐๐,๐๐๐ คน (โดยในปี ๒๕๖๐ มี ป ระชากรทัง้ หมดประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน ดังนัน้ จึง
ต้ องการแพทย์ฉกุ เฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ในปั จจุบนั ทัว่ ประเทศมีแพทย์ ฉกุ เฉินประมาณ ๗๐๐
คน รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ ๑๗๐ คน ดังนันการเพิ
้
่มการผลิตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉินและการธารงรักษาให้ แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบราชการจึงมีผลต่อระบบการ
สาธารณสุขในประเทศ
โรงพยาบาลนครพิ งค์ เ ป็ นโรงพยาบาลศู น ย์ ส ัง กั ด ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด เชี ย งใหม่
ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็ นโรงพยาบาลขนาด ๖๐๙ เตี ย ง ใน
ภาคเหนือตอนบน มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา เปิ ดให้ บริ การทางการแพทย์แก่ประชาชน
ในพืน้ ที่อาเภอแม่ริม และอาเภอใกล้ เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ รับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้ อนจาก
โรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูนและแม่ฮอ่ งสอน ด้ านการศึกษาและวิชาการ โรงพยาบาล
นครพิ งค์ เป็ นศูนย์แพทยศาสตร์ชนคลิ
ั ้ นิกร่วมกับคณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินการเปิ ด
การเรี ยนการสอนในระดับก่อนปริ ญญาในชันคลิ
้ นิก กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิ งค์
เป็ นหน่วยบริการที่มีผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินเข้ ารับบริ การจานวนมาก ทังผู
้ ้ ป่วยในพื ้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยที่ได้ รับ
การส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นทังทางรถและทางอากาศยาน
้
จึงเป็ นแหล่งฝึ กอบรมที่เอื ้อต่อการฝึ ก
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็ นอย่างดี

กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิ งค์ ได้ เห็นความสาคัญ ของการผลิตแพทย์ เฉพาะ
ทางสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน จึงได้ จดั ทาแผนงานฝึ กอบรมหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน (Emergency medicine) ขึ ้น เพื่ อ
ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉินที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิ น
ทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล ในสถานการณ์ ป กติ และในกรณี ส าธารณภัย ต่ างๆ เข้ าสู่ระบบบริ ก าร
สาธารณสุข โดยดาเนินการฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลนครพิ งค์เป็ นหลัก ตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) โดยกาหนดพันธกิจของหลักสูตร
การฝึ กอบรม ดังนี ้
ผลิตแพทย์ฉกุ เฉินที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถให้ คาปรึกษาแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ นักศึกษาแพทย์ วิจยั และนวัตกรรม บุคลากรในระบบการแพทย์ ฉุกเฉิ น สร้ างงานวิจยั และ
นวัตกรรม มีความเข้ าใจในระบบบริหารจัดการแบบภาครัฐ เข้ าสู่ระบบบริ การสาธารณสุขของรัฐ โดย
สามารถปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสาธารณสุขของรัฐได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและก่อให้ เกิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝึ กอบรม
สมรรถนะที่ ๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)
ก. สามารถให้ ก ารตรวจรัก ษาเพื่ อให้ พ้ น จากภาวะวิ ก ฤต/ฉุก เฉิ น เพื่ อให้ ผ้ ูป่ วยมี เสถี ย รภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการช่วยฟื น้ คืนชีพในทุกกลุม่ อายุในด้ านต่างๆอย่างครบถ้ วน
ข. มี ทกั ษะการซักประวัติและตรวจร่ างกายที่ ตรงประเด็ น เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ สาคัญ ในบริ บทที่ มี
ความจากัดต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้ องปฏิ บัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและ
การวางแผนรักษาที่เหมาะสม
ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมิ นซ ้า รวมถึงการปรับเปลี่ย นการวินิจฉัย และการรักษา
ตามข้ อมูลที่ได้ ใหม่ สามารถตัดสินใจจาหน่ายผู้ป่วยจากห้ องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
ง. สามารถทางานในลักษณะของพหุภารกิจได้
จ. ทักษะการทาหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิ ดหลอดเลือด (vascular access)
การตรวจคลื่ น ความถี่ สูงในการวินิจฉัย แบบตรงเป้ า (goal-directed ultrasound) การดู แ ลทางเดิ น
หายใจในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ให้ ความร่ วมมื อ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มี
ระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็ นต้ น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนและตระหนักถึง
ผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น
สมรรถนะที่ ๒ ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical knowledge and skills)
ก. มีค วามรู้ วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พืน้ ฐานที่เกี่ ยวข้ องกับ เวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น เช่น หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืน้ ฐานของร่างกายและจิ ตใจ หลักการเวชปฏิบัติอิงหลักฐานความรู้ ทางคลินิก
เกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิ สรี รวิทยาของการเกิ ดโรค ยาที่ใช้
รักษา เป็ นต้ น
ข. ความชานาญในด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นเพิ่ มเติ ม เช่น ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ภยั พิ บตั ิ (Disaster
medicine) การล าเลี ย งผู้ป่ วยรวมถึ งการล าเลี ย งผู้ป่ วยทางอากาศ (Aeromedical transportation)

ความรู้ ด้านพิษวิทยา (Emergency toxicology) ความรู้ ด้านโรคและภาวะที่เกิ ดจากสิ่งแวดล้ อม ทักษะ
ในการตรวจประเมิ นผู้ป่ วยด้ ว ยเครื่ องคลื่ นเสี ย งความถี่ สู ง (Emergency Ultrasound life support)
ความรู้ ด้านการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร (Wilderness medicine) เป็ นต้ น
สมรรถนะที่ ๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal skills and communication)
ก. มี ทัก ษะการสื่ อ สาร ปฏิ ส ัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล(ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป่ วยและญาติ ) ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ข. ทักษะในการนาเสนอทางวิชาการต่างๆและการถ่ายทอดความรู้ ไปยังผู้อื่น
ค. เป็ นผู้นาทีมในการให้ การบริบาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นจุดศูนย์กลาง
สมรรถนะที่ ๔ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ แ ละการพั ฒ นาตนเอง (Practice-based learning and
improvement)
โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ หรื อทางานเป็ นทีมได้ มีความสามารถปรับตัวและพัฒนา
สมรรถภาพของตนเอง ในด้ านต่อไปนี ้
ก. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน
ข. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค. การดูแลผู้ป่วย
ง. การทาวิจยั
จ. การจดบันทึกข้ อมูลทางการแพทย์
สมรรถนะที่ ๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมัน่ ในหลักการทางเวชจริ ยศาสตร์
ข. มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชาชีพและต่อตนเอง
สมรรถนะที่ ๖ การปฏิบตั ิบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)
ก. มีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย์ ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุข
ของชาติ
ข. ความรู้ เกี่ ยวกับ ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสัง คม ระบบ
สวัส ดิ ก ารการรัก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ เป็ นต้ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพและ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการดูแลรักษา การ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
ค. ความรู้ เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ บัญ ชีย า
หลักแห่งชาติ การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
ง. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริ หารจัดการต่างๆ

องค์ ประกอบที่ 2
แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑. กรอบโครงสร้ าง (Educational frameworks)
๑.๑ กรอบโครงสร้ างของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่ เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติ ง านเพื่ อวุฒิบัต รฯ
(แผน ข.) สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิ งค์ เป็ นไปตามเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ านที่แพทยสภาและวิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทยประกาศ
ผู้ส มัค รเข้ ารับ การฝึ ก อบรมต้ องมี ค วามรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื น้ ฐานและความรู้
พื ้นฐานด้ านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดีต่องานด้ านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษา
ในระดับก่อนปริญญา(แผน ก.และข.) รวมถึงผ่านการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่าง
น้ อย ๑ ปี (แผน ก.)
แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิ งานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) ต้ อง
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะทัง้ ๖ ด้ านในระดับที่ ๓ ก่อนจบการฝึ กอบรม เพื่ อเข้ ารับการ
สอบประเมินตามหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่ อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญใน
การ ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น รวมถึ งปลูก ฝั ง ทัศ นคติ ที่ดี ต่ อการศึ ก ษา
ต่อเนื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจยั เพื่อให้ เป็ นแพทย์ฉกุ เฉินที่มีสมรรถนะในระดับที่ ๔
ต่อไปดังแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ แสดงภาพรวมการประเมินตามหลักสูตรการฝึ กอบรม

๑.๒ กรอบโครงสร้ างหลักสูตร
กรอบโครงสร้ างหลักสูตร ใช้ หลักการของเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน เพื่ อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ค วามชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ฉบับ
ปรับปรุ งครัง้ ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการจัดทาโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาเวช
ศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น โดยก าหนดกิ จกรรมวิชาชี พ ที่ เชื่ อมั่ นได้ (Entrustable professional activity) ของ
แพทย์ ฉุก เฉินจานวน ๔ เรื่ องและจาแนกเป็ นเป้ าประสงค์ หลัก ในแต่ ล ะระดับ (Milestones) ตาม
สมรรถนะทัง้ ๖ด้ าน ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๒ (ภาคผนวกที่ ๑) โดยมี กรอบโครงสร้ างองค์ กรดัง แสดง
ในแผนภูมิที่ ๓

แผนภูมิที่ ๒ แสดงการประเมินตามกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้ และเกณฑ์สมรรถนะทัง้ ๖ ด้ าน

แผนภูมิที่ ๓ แสดงกรอบโครงสร้ างองค์กรภายนอกและการบริ หารหลักสูตร
๒. เนือ้ หาการฝึ กอบรม
วิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย ได้ กาหนดเนื ้อหาของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ฉบับที่
๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้
ระดับความรู้ และทักษะด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน แบ่งเนื ้อหาความรู้ และทักษะออกเป็ น ๓ ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ เชี่ยวชาญ (mastery) ได้ แก่ โรค ภาวะ หรื อเนื ้อหาทางวิชาการที่ต้องมีความรู้ ความ
ชานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้ องอย่างลึกซึ ้ง ต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ ชานาญ (proficiency) ได้ แก่ โรค ภาวะ หรื อเนื ้อหาทางวิชาการที่ต้องมีความรู้
ความชานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี ควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแล
ของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ คุ้นเคย (familiarity) ได้ แก่ โรค ภาวะ หรื อเนื ้อหาทางวิชาการที่ควรมีความรู้ ความ
ชานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอสมควร อาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น)
โดยแบ่งขอบเขตเนื ้อหาของการฝึ กอบรมโดยสังเขป ดังนี ้
ก. โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย
เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านแล้ ว แพทย์ฉกุ เฉินต้ องมีความรู้ ความชานาญในการ
ให้ การบริ บาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความรู้ ที่กาหนดในเกณฑ์หลักสูตร เริ่ มตังแต่
้ ความสามารถในการ
ให้ การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการวิทยาและอาการแสดง ความรู้ ด้านพยาธิสรี ระวิทยาของโรคและภาวะ
ต่างๆตามระบบการทางานของร่างกาย ความสามารถในการรวบรวมข้ อมูลทางคลินิกทังจากการซั
้
ก
ประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจเพิ่มเติมทางห้ องปฏิบตั ิการ การแปลผล การให้ การกู้ชีพและการให้ การ

ดูแลรักษาจาเพาะที่สามารถทาได้ ในบริบทของการเป็ นแพทย์ฉกุ เฉิน การตัดสินใจในการจาหน่ายผู้ป่วย
ออกจากแผนกฉุกเฉิน รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวกที่ ๑
ข. ความรู้ และทักษะการอานวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุ กเฉินการแพทย์
เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านแล้ ว แพทย์ฉกุ เฉินต้ องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางเวชกรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสื่อสารในการอานวยการ
ทังการอ
้
านวยการตรง การอานวยการทัว่ ไป และให้ คาสัง่ การแพทย์แก่ผ้ ชู ว่ ยเวชกรรมและผู้ชว่ ย
อานวยการ ซึง่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิการที่ไม่ใช่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยการแพทย์ฉกุ เฉิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ได้ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวกที่ ๑
ค. ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริ ยศาสตร์ และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านแล้ ว แพทย์ฉกุ เฉินต้ องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางศิลปศาสตร์ในเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉินได้ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวกที่ ๑
ง. ความรู้ และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็จ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านแล้ ว แพทย์ฉกุ เฉินต้ องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทางเวชกรรมเพื่อการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจ
พิเศษอื่นๆได้ รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวกที่ ๑
จ. ความรู้ และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านแล้ ว แพทย์ฉกุ เฉินต้ องมีความรู้ ความสามารถระบุข้อบ่งชี ้
ขันตอนวิ
้
ธีทา ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น และได้ มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิเวชหัตถการตามระดับ
ที่ วฉท. กาหนด โดยอาจเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิกบั หุน่ จาลอง หรื อ การสังเกตการปฏิบตั ิเวชหัตถการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ หรือ การช่วยปฏิบตั ิเวชหัตถการ หรื อ สามารถทาเวชหัตถการฉุกเฉินได้ ด้วยตนเอง หรื อ
สอนให้ ผ้ อู ื่นทาได้ อย่างถูกต้ อง ได้ อย่างน้ อยตามจานวนครัง้ ที่ วฉท. กาหนด รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวกที่๒
๒.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย) patient care)
ทางสถาบันได้ จดั ตารางการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ แพทย์ ประจาบ้ านแต่ละ
ชันปี
้ มีความรับ ผิดชอบทางด้ านต่างๆ โดยในแต่ละด้ านต้ องอยู่ภายใต้ ก ารควบคุมดูแลของอาจารย์ ผ้ ู
ฝึ กอบรม ดังนี ้
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๑ สามารถดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิ นได้ ในกรณี ที่มีความซับซ้ อนไม่มาก สามารถ
บริ หารจัดการผู้ป่วยอย่างเหมาะสมได้ เป็ นรายๆ ทาหัตถการภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ หรื อแพทย์
ประจาบ้ านชันปี
้ ที่สงู กว่า
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๒ สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น สามารถบริ หารจัดการห้ อง
ฉุกเฉินที่เริ่มมีความวุ่นวายได้ ทาหัตถการที่พบบ่อยได้ อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบตั ิ การดูแลผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลได้

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๓ สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้ อนมากและพบไม่บ่อยได้ ด้วยตนเอง
บริ หารจัดการห้ องฉุกเฉินที่มีความวุน่ วายได้ สามารถแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น วางแผนการรักษา จาหน่าย
ผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดี รวมทังสามารถควบคุ
้
มดูแลแพทย์ ประจาบ้ านชันปี
้ อื่นในการทาหัต ถการได้ เป็ น
ผู้นาในการปฏิบตั ิการช่วยฟื น้ คืนชีพได้ อย่างดี สามารถเป็ นแพทย์อานวยการได้ เป็ นอย่างดี
ในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับทักษะการช่วยฟื น้ คื น
ชีพในด้ านต่างๆ เช่น การช่วยฟื ้นคืนชีพขันสู
้ งในผู้ใหญ่ การช่วยฟื ้นคื นชีพขันสู
้ งในเด็ ก การช่วยฟื ้นคื น
ชี พ ในทารก การช่วยเหลื อ ผู้ป่ วยก่อ นถึ ง โรงพยาบาล การช่ว ยเหลื อ ผู้ป่ วยที่ ป ระสบอุบั ติ เหตุ การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้ านพิษวิทยาและการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีอบุ ตั ิภยั
๒.๒ ความรู้และทักษะทางเวชกรรม (medical knowledge and skills) (ภาคผนวกที่ ๒)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ เรียนและปฏิบตั ิงานในห้ องฉุกเฉินและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องในรายวิชา
เลือก(ภาคผนวกที่ ๓) รวมถึงเข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมบรรยายนาเสนอทางวิชาการ
การประชุม ทบทวนวารสารวิชาการ การประชุม เสนอเหตุ ก ารณ์ เวชกรรมอันไม่ พึ ง ประสงค์ รวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้ อนและการเสียชีวิต การประชุมทบทวนการกู้ชีพ การประชุมวิจยั เป็ นต้ น
๒.๓ การเรียนรู้และการพัฒนาบนฐานแห่งเวชปฏิบตั ิ (interpersonal skills and communication)
โดยแพทย์ประจาบ้ านในแต่ละชันปี
้ ควรมีทกั ษะทางด้ านต่างๆดังนี ้
ก. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์หรื อแพทย์ประจาบ้ านรุ่นหลังได้
ค. นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการได้
๒.๔ ความเป็ นนักวิชาชีพ (professionalism)
โดยแพทย์ประจาบ้ านแต่ละชันปี
้ ต้อง
ก. เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
ข. พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วย
๒ .๕ ก ารเรี ย น รู้ แล ะการพั ฒ น าบ น พื ้น ฐาน แห่ ง เวชป ฏิ บั ติ (practice-based learning and
improvement)
การทาวิจัย
แพทย์ประจาบ้ านทุกคนต้ องได้ รับการอบรมเรื่ องการวิจยั โดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรื อ
โดยอาจารย์ประจาแผนก ในเรื่องพื ้นฐานและวิธีการศึกษาวิจยั ทังการวิ
้
จยั ทางคลินิกและคลินิกการวิจยั
ด้ านระบาดวิทยาคลินิกแพทย์ประจาบ้ านต้ องทางานวิจยั ต้ นแบบ (original research project) โดยเป็ น
ผู้วิจยั หลัก หรือผู้นิพนธ์
หลักอย่างน้ อย ๑ ฉบับ ซึง่ อาจเป็ นการศึกษาวิจยั ทางเวชกรรม การศึกษาวิจยั ทางวิทยาการ
ระบาด การศึกษาวิจยั เชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรื อการศึกษาวิจยั การบริ หารจัดการระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน ทังนี
้ ้งานวิจยั

ดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยหัวข้ อหลักได้ แก่
๑. การทบทวนวรรณกรรม
๒. จุดประสงค์ของการวิจยั
๓. วิธีการวิจยั
๔. ผลการวิจยั
๕. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๖. บทคัดย่อ รวมทังน
้ าเสนอผลงานดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณา
ขอบเขตความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ดาเนินการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาวิจยั โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบ
การเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจาบ้ าน ตังแต่
้ การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุดการ
ทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่ง วฉท. ทังนี
้ ้โรงพยาบาลนครพิงค์ จะรายงานชื่อ
งานวิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้ าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยัง วฉท. เพื่อให้ มี
การกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
กรอบการดาเนินงานวิจยั ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี ้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
๙
จัดทาโครงร่างงานวิจยั
๑๒ สอบโครงร่างงานวิจยั
๑๓ ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทังภายในและนอกสถาบั
้
น (ถ้ าต้ องการ)
๓๐ ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
คุณลักษณะของงานวิจยั
๑. เป็ นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทังในและ
้
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ ้าในบริ บทของสถาบันก็ได้
๒. กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้วิจยั หลัก (Corresponding author) แพทย์ประจา
บ้ านที่ร่วมทาวิจยั ต้ องมีการประกาศสัดส่วนการทาวิจยั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการวิจยั ฯของโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีสดั ส่วนการทาวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๔๐
๓. แพทย์ประจาบ้ านและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจยั ทุกคน จะได้ รับการสนับสนุนให้ ผา่ น
การอบรมด้ านจริยธรรมการวิจยั ในคน และ/หรื อ good clinical practice (GCP)
๔. งานวิจยั ทุกเรื่องต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
๕. งานวิจยั ทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้ อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจยั
๖. สามารถใช้ ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์แต่
ในบทคัดย่อต้ องมีทงสองภาษา
ั้

๒.๖ การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ (system-based practice)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้องมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
(patient safety) กระบวนการคุ ณ ภาพต่ า งๆรวมทัง้ ระบบประกั น สุ ข ภาพของชาติ ก ารใช้ ย าและ
ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล
๓. รู ปแบบการสอน
๓.๑ แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
แผนการฝึ กอบรมจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการประจาสัปดาห์สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน ทุกวันอังคาร
และวันพฤหัส เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยกาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านทุกคนเข้ าร่วมในกิจกรรมวิชาการ
เช่น interesting case, M&M conference, Journal club และอื่นๆตามที่ วฉท. กาหนด
หัวข้ อ

จานวน
ชัว่ โมง ครัง้ / กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อที่ใช้

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๑
ACLS provider course
PALS provider course
ATLS provider course
Resuscitative
procedure
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๒ , ๓
EMS medical
commander
EMS medical director
ACLS instructor
course

16
16
24
16

16
16
24

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ

ACLS instructor
บรรยาย ปฏิบัติจริ งกับผู้ป่วยจาลอง หรื อ PALS instructor
หุ่น จาลอง อภิ ป ราย สัมมนาแสดงความ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
คิดเห็น
วิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินฯ

บรรยาย อภิปราย

วิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินฯ

บรรยาย ปฏิบัติจริ งกับผู้ป่วยจาลอง หรื อ
ACLS instructor
หุ่นจาลอง ฝึ กสอน

กิจกรรมที่จดั สาหรับแพทย์ประจาบ้ านทุกชั ้นปี
Lecture
(ดังภาคผนวกที่ ๔)
Simulation workshop
(1 ครัง้ ต่อเดือน)
(ดังภาคผนวก ๔)
Workshop RSI and
difficult airway
Workshop Noninvasive ventilation

บรรยาย อภิปราย

อาจารย์ ป ระจ าห น่ วยงาน แล ะ
อ าจารย์ จากห น่ วย งาน อื่ น ๆ ใน
โรงพยาบาล

3
4
4

ปฏิบตั จิ ริ งกับผู้ป่วยจาลองหรื อหุ่นจาลอง อาจารย์ประจาหน่วยงาน

๓.๒ แผนการปฏิบตั ิงาน
สถาบันฝึ กอบรมวางแผนการฝึ กอบรมให้ แพทย์ ประจาบ้ านได้ มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ ที่หลากหลายและได้ รับประสบการณ์ ครบถ้ วนตามหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขา
เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาวิชา/ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน (สัปดาห์)
ห้ องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
EMS/Prehospital care
ICU อายุรกรรม
ICU ศัลยกรรม
ICU กุมารเวช (PICU+NICU)
CCU
กุมารเวชกรรมฉุกเฉิน
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ
ศัลยกรรมฉุกเฉิน
วิสญ
ั ญีวทิ ยาฉุกเฉิน
นิตเิ วชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
รังสีวทิ ยาฉุกเฉิน
สูตกิ รรมฉุกเฉิน
Orthopedicsฉุกเฉิน
Toxicology
Eyeฉุกเฉิน
ENTฉุกเฉิน
จิตเวชฉุกเฉิน
research
วิชาเลือกหรื อห้ องฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลนครพิงค์
รวม

ชั ้นปี ที่ ๑

ชั ้นปี ที่ ๒

ชั ้นปี ที่ ๓

12
4
4
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
52

38
4
4
6
52

36
4
4
8
52

๔. วิธีการให้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมได้ วางแผนการฝึ กอบรมที่ครบถ้ วนทุกสมรรถนะ ดังนี ้
๔.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
๔.๑.๑ สามารถให้ การตรวจรั ก ษ า
ผู้ป่ วยเพื่ อ ให้ พ้ นจากภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉิ น และมี ทักษะการช่ วยฟื ้นคืน ชี พ
ในทุกกลุ่มอายุ

วิธีการให้ การฝึ กอบรม
- จั ด ให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ านผ่ า น
หลักสูตร ACLS, ATLS, PHTLS,
PALS, Neonatal CPR provider
course ระหว่ า งการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ าน

การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
- ส อ บ ผ่ าน ห ลั ก สู ต ร ACLS, ATLS, PHTLS
PALS, Neonatal CPR ตามเกณฑ์

- จั ด ให้ มี การเรี ย น ก ารส อ น
workshop ต่ า ง ๆ เช่ น difficult
airway, RSI, ultrasound in ER,
แ ล ะ Non- invasive ventilation
ระห ว่ า งการฝึ กอบรม แพ ท ย์
ประจาบ้ าน

- การประเมิ น โดยใช้ EPA2 และ EPA3 ในการ
เข้ า ร่ ว ม CPR review and MM conference
และการประเมินเวชระเบียน

- สังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์ จริ ง EPA4
(DOPs1-4) และการให้ direct feedback

- direct feedback จากการ audit CPR
- การสอบ OSCE ปี ละ ๑ ครัง้

- ทบทวนข้ อ มูล การช่ วยฟื ้น คื น
ชี พ ของผู้ ป่ วยใน ห้ องฉุ ก เฉิ น
(CPR review)
๔.๑.๒ มีทักษะการซักประวัตแิ ละตรวจ
ร่ างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
สาคัญ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผล
ตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การ
วินิ จฉั ย วินิ จ ฉั ยแยกโรคและการวาง
แผนการรักษาที่เหมาะสม

- เรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ ในการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดย
แพทย์ ป ระจาบ้ านชั น้ ปี ที่ ๑ จะ
อยู่ภ ายใต้ การดูแลของอาจารย์
หรื อแพทย์ ป ระจาบ้ านชั ้นปี ที่สูง
กว่า ดูแลผู้ป่ วยที่ไม่ซบั ซ้ อนมาก
ทาหัตถการภายใต้ การดูแลของ
อาจารย์ ห รื อ แพทย์ ป ระจาบ้ าน
ชั ้นปี ที่สงู กว่า

แพทย์ ป ระจาบ้ านชัน้ ปี ที่ ๒ จะ
ดูแลผู้ป่วยที่มี ความซับซ้ อนมาก
ขึ ้น สามารถดูแลผู้ป่วยได้ ครัง้ ละ

- การประเมินตาม EPA1, EPA2, EPA3
จากการปฏิบตั งิ าน การจดบันทึกเวชระเบียน
การนาเสนอกรณีศกึ ษาผู้ป่วย (interesting case
conference)
- การสังเกตและให้ direct feedback
ขณะร่ วมดูแลผู้ป่วยจริ งกับอาจารย์ผ้ ดู แู ล
- การสอบ OSCE ปี ละ ๑ ครัง้

มากกว่า ๑ ราย ท าหั ตถการได้
ด้ วยตนเอง
แพทย์ ป ระจาบ้ านชัน้ ปี ที่ ๓ จะ
ท าหน้ าที่ ดู แ ลผู้ ป่ วยทุ ก รายใน
ห้ องฉุกเฉิ นและสามารถควบคุม
ส อ น ก า ร ท า หั ต ถ ก า ร แ ก่
นั ก ศึ ก ษ าแ พ ท ย์ ห รื อ แ พ ท ย์
ประจาบ้ านรุ่นน้ องได้
๔.๑.๓ สามารถสังเกตอาการและการ
ประเมิ นซ ้า รวมถึ งการปรั บเปลี่ยนการ
วินิ จฉั ย และการรั ก ษาตามข้ อ มูล ที่ ไ ด้
ใหม่ สามารถตัดสิน ใจจาหน่ ายผู้ป่ วย
จากห้ องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

-เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิในการดูแล - การประเมินตาม EPA1, EPA2, EPA3
ผู้ป่วยฉุกเฉินโดย
จากการปฏิ บั ติง าน การจดบั น ทึ กเวชระเบี ย น
การนาเสนอกรณีศกึ ษาผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ท่ี ๑
จะอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
- การสอบ OSCE ปี ละ ๑ ครัง้
อาจารย์หรื อแพทย์ประจาบ้ าน
ชั ้นปี ที่สงู กว่า
มีการให้ direct feedback
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน
แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ท่ี ๒และ๓
จะอยู่ในความดูแลของอาจารย์
มีการให้ direct feedback
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน

๔.๑.๔ สามารถทางานในลักษณะของ -เรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติง านดูแ ล - การประเมินตาม EPA1
พหุภารกิจได้
ผู้ป่ วยในห้ องฉุ กเฉิ น ใน การให้
การบริ บ าลผู้ป่ วยฉุกเฉิ นครั ง้ ละ
ห ล าย ร าย พ ร้ อ ม กั น โด ย มี
ความสามารถในการคั ด แยก
ความเร่ งด่ ว นอาการได้ อย่ า ง
ถูกต้ อง รวมทั ้งสามารถขอความ
ช่วยเหลือ ประสานงานกับแพทย์
แผนกต่างๆ ได้ โดยการดูแลของ
อาจารย์ประจาห้ องฉุกเฉิน

๔.๑.๕ ทัก ษะการท าหั ตถการฉุ กเฉิ น
เช่ น การเปิ ดหลอดเลื อ ด (vascular
access) การตรวจคลื่ น ความถี่ สู ง ใน
การวิ นิ จฉั ย แบบตรงเป้ า การ ดู แ ล
ทางเดิ น หายใจ ในผู้ ป่ วยกลุ่ ม ต่ า งๆ
อย่ างเหมาะสม รวมถึ ง ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ใ ห้
ความร่ วมมือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มี
ระบบไหลเวียนโลหิ ตไม่ คงที่ เป็ นต้ น
โดยหลี ก เลี่ ย งโอกาสที่ จ ะท าให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนและตระหนักถึงผลลัพธ์
และภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น

- เข้ าร่ วม workshop ที่จดั โดย
วฉท. เช่น resuscitative
procedure course เป็ นต้ น

- ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม
resuscitative procedure course

- เข้ าร่ วม workshop ที่จดั โดย
หน่วยเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
โรงพยาบาลนครพิงค์
เช่น Airway workshop, RSI
workshop, NIV workshop
เป็ นต้ น

- ประเมินตาม EPA1, EPA2

- เข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ
ภายในโรงพยาบาล เช่น แนว
ทางการดูแลผู้ป่วย septic
shock, acute stroke fast
track, acute STEMI protocol,
เป็ นต้ น
-เรี ยนรู้ จากการปฏิบัตงิ านจริ งใน
ห้ องฉุกเฉิน
- เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
ทางวิช าการภายในหน่ ว ยงาน
เช่ น การจั ด บรรยาย, การจั ด
conference ต่างๆ

๔.๒ ความรู้และทักษะทางเวชกรรม (medical knowledge and skills)

มาตรฐานการเรี ยนรู้
๔ .๒ .๑ มี ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์ พื น้ ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เวช
ศ าส ต ร์ ฉุ กเฉิ น เช่ น ห ลั กการท าง
วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ พื น้ ฐานของ
ร่ า งกายและจิ ต ใจความรู้ ทางคลิ นิ ก
เกี่ ยวกั บ โรค แล ะภ าวะฉุ ก เฉิ น ทุ ก
สาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสร
รี วิท ยาของการเกิ ด โรคยา ที่ ใ ช้ รั กษา
เป็ นต้ น

วิธีการให้ การฝึ กอบรม
การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
-การบรรยายส าหรั บแพทย์ ป ระจา - ก ารส อ บ ข้ อ เขี ย น MCQ, MEQ, Short
โดยอาจารย์ จากหน่ วยงานต่ างๆ answer (visual diagnosis) ระหว่ า งปี และ
ภายในโรงพยาบาลนครพิงค์
ปลายปี

๔.๒.๒ ความเชี่ ย วชาญ ในด้ านเวช
ศาสตร์ ฉุกเฉิ นต่อยอด เช่น ความรู้ ด้ าน
เวชศาสตร์ ภยั พิบตั ิ} เวชศาสตร์ การบิน,
เวชศาสตร์ ใ ต้ น า้ , พิ ษ วิท ยา, ความรู้
ด้ านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้ อม
เป็ นต้ น

- การปฏิ บั ติง านในรายวิชาเลื อ ก
เวชศาสตร์ การบินและการลาเลียง,
เวชศาสตร์ ใต้ น า้ , เวชพิ ษ วิ ท ยา
( Elective ที่ ศู น ย์ พิ ษ วิ ท ย า
โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช ห รื อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี)

- การปฏิบัตงิ านในห้ องฉุกเฉิน และ - การประเมินตาม EPA 2
วิ ช าเลื อ กต่ า งๆทั ง้ ในและนอก
โรงพยาบาล
- การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
เ ช่ น journal club, interesting
case, topic review, morbidity &
mortality
conference,
procedure review
- ก ารส อ บ ข้ อ เขี ย น MCQ, MEQ, Short
answer (visual diagnosis) ระหว่ า งปี และ
ปลายปี
- การประเมินตาม EPA 2

- การประเมิ น ระหว่ างการปฏิ บั ติ ง านเป็ น
- การบรรยายหรื อ กิ จ กรรมทาง แพทย์สนาม พร้ อมทั ้งมี direct feedback
วิชาการ ที่ เกี่ยวข้ องกับภาวะที่เกิ ด
จากสิ่งแวดล้ อม
- การจาลองสถานการณ์ ภัยพิ บัติ
(table top simulation)
- การออกปฏิ บั ติ ก ารเป็ นแพทย์
สนาม ในงานเดิน-วิง่ ต่างๆ ที่จดั ขึ ้น
ในจังหวัดเชียงใหม่

๔.๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)

มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม
การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
๔.๓.๑ เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการ - ปฏิบัตงิ านร่ วมกับผู้ร่วมงานทุก - เข้ าร่ วมการอบรมฯ, simulation workshop
ปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
ร ะ ดั บ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
หลากหลาย
- ประเมิน ๓๖๐ องศาจากผู้ร่วมงาน
- direct feedback ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร
- ก าร เรี ย น ก าร ส อ น โด ย ใ ช้ ปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน
simulation
๔.๓.๒ ปฏิ บั ติ ง านสอนนั ก ศึ ก ษา - ปฏิบตั งิ านร่ วมกับนักศึกษา
แพทย์ ห รื อแพทย์ ป ระจาบ้ านรุ่ น หลัง แพทย์ แพทย์ประจาบ้ านอื่นๆ
ได้
-การฝึ กสอน ACLS (ตาม
หลักสูตร ACLS instructor)
ภายใต้ ความดูแลของ ACLS
instructor

- เข้ าร่ วมการอบรม ACLS instructor
course
- ประเมิน ๓๖๐ องศาจาก ผู้ร่วมงาน
- ได้ รับการประเมิน “ผ่าน” ใน การสอน
ACLS

๔.๔ ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม
๔.๔.๑ เข้ าร่ วมกิจกรรมการให้ ความรู้ - การเข้ าร่ วมอบรมจริ ยธรรมใน
ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
การท างาน เช่ น การอ บ รม
Rookies teacher ซึ่ ง จั ด โ ด ย
สบพช.
๔.๔.๒ พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ ดี - ก า ร จั ด simulation ก า ร ใ ห้
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ ป่ วย คาแนะนา การแจ้ งข่าวร้ าย
โดยผ่านการอบรมการให้ คาปรึ กษา
ผู้ป่วย การแจ้ งข่าวร้ าย
๔.๔.๓ การฝึ กทั ก ษะความเป็ นมื อ - การตรวจรั ก ษาผู้ ป่ วยจริ ง ใน
อาชีพต่างๆ จากการปฏิบตั งิ านจริ ง
ระหว่างการฝึ กอบรม

การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
- การเขียน self reflection จากประสบการณ์
การทางานของผู้เรี ยน
- ประเมินผลจากสถานการณ์ จาลองตอนจัด
simulationและdirect feedback
- การประเมิน ๓๖๐ องศา
– การประเมิน EPA1

๔.๕ การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม
การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
๔ .๕ .๑ ต้ อ งท างาน วิ จั ย ได้ แ ก่ -ท างานวิ จั ย โดยเป็ นผู้ วิจั ย หลั ก - ติดตามการด าเนิน งานวิจัย ตามเป้าหมาย
งานวิจัยต้ น แบบโดยเป็ น ผู้วิจัยหลั ก อย่างน้ อย ๑ ฉบับ
และเวลา
อย่างน้ อย ๑ ฉบับ
-ก า ร อ บ ร ม วิ จั ย ที่ จั ด ขึ ้ น ใ น
- การประเมินตาม EPA2
โรงพยาบาลนครพิงค์
(รายละเอียดในภาคผนวก ๕)
-กิ จก รรม วิ ช าก ารเช่ น journal
club, Problem based journal
๔.๕.๒ บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนได้ - การปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน
- การประเมินตาม EPA2
อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
- การสุ่มตรวจเวชระเบียน ตาม EPA3
- กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ท บ ท ว น
อุ บั ติ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น CPR,
Revisit case conference

๔.๖ การปฏิบตั ิบนพื ้นฐานแห่งระบบ (systems-based practice)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
๔.๖ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ระบ บคุ ณ ภ าพ ของโรงพ ยาบ าล
patient safety, ก ร ะ บ ว น ก า ร
คุณ ภาพต่างๆ รวมทัง้ ระบบประกัน
สุ ข ภ าพ ข อ งชาติ ก ารใช้ ย าแ ล ะ
ทรั พ ยากรต่างๆ อย่างสมเหตุส มผล
และเหมาะสมกั บ บริ บ ทของระบบ
สาธารณ สุ ข ของป ระเท ศ ท ราบ
บทบาทของการแพทย์ ทางเลือก การ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

วิธีการให้ การฝึ กอบรม
การประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
- ก ารบ รรย าย เกี่ ยวกั บ ระ บ บ - ผ่านการอบรมต่างๆ ดังกล่าว
คุณ ภาพของโรงพยาบาล patient
safety, กระ บ วน การ คุ ณ ภ าพ - ประเมินผ่าน EPA1
ต่างๆ รวมทั ้งระบบประกัน สุขภาพ
ของชาติก ารใช้ ยาและทรั พ ยากร
ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล
- การปฏิ บั ติ ง านในห้ องฉุ ก เฉิ น

๔.๗ การรับรอง วุฒิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่มีการจัดการฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ
หรื อวุฒิ การศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
๕. ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
กาหนดระยะเวลา 3-5 ปี มีการปรับระบบการเรี ยนโดยมีการขยายเวลาเรี ยนเป็ นอย่างน้ อย ๓ ปี
เพื่อให้ สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้ พร้ อม แต่สามารถขยายเวลาการฝึ กอบรมออกเป็ น ๕ ปี โดยดู
จากการประเมิน milestone ที่ได้ ตงไว้
ั ้ และเกณฑ์การประเมินอื่นๆเพื่อพิจารณาเลื่อนชันปี
้
๖. กรอบโครงสร้ างองค์ กรและการบริ หารหลักสูตร
๖.๑ หน่ วยงานกากับดูแล (Training Regulator) ได้ แก่ แพทยสภา วิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทยและสานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
แพทยสภา มีหน้ าที่กาหนดนโยบายการฝึ กอบรม รับรองสถาบันฝึ กอบรมและประเมิ นคุณ ภาพ
ของสถาบันฝึ กอบรมให้ ส ามารถผลิตแพทย์ เฉพาะทางที่มี คุณ ภาพเพื่ อตอบสนองความต้ องการด้ าน
สุขภาพของประชาชน รวมถึงออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่างๆ
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่กาหนดเกณฑ์หลักสูต ร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉินและควบคุมการฝึ กอบรมให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายของแพทยสภา เพื่อให้
เชื่อมัน่ ได้ วา่ แพทย์ฉกุ เฉินที่จบการฝึ กอบรมมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง

กระทรวงสาธารณสุข มีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับกรม มี หน้ าที่
บริ หารจัดการและให้ การกากับดูแลด้ านการบริ บาลเวชกรรม ผ่านระบบบริ หารงานตามเขตสุขภาพลง
มายังโรงพยาบาลในส่วนภูมิ ภาค โดยโรงพยาบาลนครพิ งค์ เป็ นโรงพยาบาลในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่ ๑
อย่ างไรก็ ดี ในด้ านการศึ ก ษาและฝึ กอบรม กระทรวงสาธารณสุขมี หน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาและ
ฝึ กอบรมของแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทังการผลิ
้
ตแพทย์และการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
กลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินและโรงพยาบาลนครพิ งค์ จะดาเนินการจัดทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรแจ้ งผู้บังคับ บัญ ชา เมื่ อมี แพทย์ ประจาบ้ านซึ่งเป็ นแพทย์ จากต้ นสังกัด อื่นเข้ ามาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและเมื่อ แพทย์ป ระจาบ้ านสิ น้ สุดการฝึ กอบรมในด้ านการบริ บ าลเวชกรรม แพทย์ ประจา
บ้ านที่ ป ฏิบัติ งานในกลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ ต้ องปฏิบัติ ต าม กฏ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ ของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด
๖.๒ หน่ วยงานก ากั บ การฝึ กอบรมและจั ด การสอบ (Training Director and Evaluator)
ได้ แก่ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน เป็ นคณะอนุกรรมการในแพทยสภา
มีหน้ าที่ประสานงานการจัดการฝึ กอบรม รวมถึงการประเมินผลและสอบประเมินแพทย์ประจาบ้ าน ตาม
เกณฑ์หลักสูตรฯ มีหน้ าที่ประสานกับหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินในสถาบันฝึ กอบรมต่างๆ
๖.๓ หน่ วยงานบริ ห ารและจั ดการการฝึ กอบรม (Training Administration and Operator)
ได้ แก่ โรงพยาบาลนครพิ งค์ ศู น ย์ แ พทย์ ศ าสตรศึ ก ษาชัน้ คลิ นิ ก และกลุ่ ม งานเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็ นสถาบันฝึ กอบรม มีหน้ าที่ดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาต่าง
ๆ ให้ การอานวยการและรับ รองให้ แพทย์ ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อ
วุฒิบตั รฯ (แผน ข.) ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเพื่อฝึ กประสบการณ์
ในส่วนของการศึกษาและฝึ กอบรม ใช้ กลไกของศูนย์ แพทย์ ศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิก โรงพยาบาล
นครพิ งค์ ในการดูแลการศึก ษาทัง้ ในระดับ ก่ อนปริ ญ ญาและหลังปริ ญ ญาในโรงพยาบาลนครพิ ง ค์
เพื่อให้ คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้ านทรัพยากรการศึกษา (ห้ องสมุด, ห้ องบรรยาย, หุ่นจาลอง
การฝึ กปฏิบตั ิหตั ถการ, ทรัพยากรในการประเมินผลการศึกษาฝึ กอบรม เป็ นต้ น)
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติ งานเพื่ อวุฒิบัต รฯ (แผน ข.) สาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น มี
หน้ าที่จดั ประสบการเรี ยนรู้ และทักษะ รวมถึงการประเมิ นผลการปฏิบตั ิ งานแก่แพทย์ประจาบ้ าน(แผน
ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.)

๗. สภาพการปฏิบัติงาน
๗.๑ หลักในการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
ก. ในการปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วยหรื อหน่วยงานต่างๆ ให้ แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
ข. เมื่อต้ องปฏิบัติงานนอกกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลนครพิ งค์ ให้ ด าเนิ นการ
รายงานตัวพร้ อมมอบเอกสารการประเมินการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบแผนกต่าง ๆ ในวันแรกของ
การปฏิบตั ิงาน
ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมัน่ เพียรและมีความซื่อสัตย์
จ. ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของแผนกที่ปฏิบตั ิงาน
ฉ. ต้ องปฏิบัติงานในอัตราส่วนอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละห้ วง
เวลาของการปฏิบตั ิงานตามที่หน่วยงานต่างๆ กาหนดไว้
ช. หากมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์ ให้ รีบดาเนินการแจ้ งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ วเพื่อดาเนินการจัดการแก้ ไข
ซ. เมื่อเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆ นอกกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินโรงพยาบาล
นครพิ ง ค์ แ ล้ ว ให้ ด าเนิ นการรายงานตัวกั บ ผู้รับ ผิ ด ชอบของแผนกต่ าง ๆ ในวัน สุด ท้ ายของการ
ปฏิบตั ิงาน
ฌ. ให้ ความเคารพคณาจารย์ประจาหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน
ฎ. ให้ ค วามเคารพและให้ เกี ย รติ ผ้ ูร่วมงาน ทัง้ แพทย์ ป ระจาบ้ านด้ วยกั น นัก ศึ ก ษาแพทย์
นัก ศึ ก ษาแพทย์ เวชปฏิ บัติ ผู้ ป ฏิ บัติ งานในสหสาขาวิ ช าชี พ ทัง้ พยาบาล นัก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
การแพทย์และเจ้ าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ
ฏ. สื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฐ. เคารพในสิ ทธิ์ ของผู้ป่ วย ให้ ก ารบริ บ าลโดยถื อผู้ป่ วยเป็ นศู นย์ ก ลางและค านึงถึ งความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลักความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๗.๒ หลักในการปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินโรงพยาบาลนครพิงค์
ก. ในการปฏิบัติงานให้ แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย อนุญาตให้ สวมเครื่ องแบบที่ได้ รับการอนุมัติ
จากอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั ร
ฯ(แผน ข.) เพื่อปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินได้
ข. การปฏิบัติงานในกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นของแพทย์ ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่
เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) ถื อเป็ นการปฏิบตั ิงานพร้ อมกับการฝึ กอบรม (On-theJob training) โดยแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน
ข.) จะปฏิบัติงานภายใต้ การดูแลของอาจารย์ประจากลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน หากมี ปัญหาเกิดขึ ้น
ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบตั ิ งานเพื่อวุฒิบตั ร
ฯ (แผน ข.) สามารถปรึกษาอาจารย์เพื่อขอความเห็นได้ อย่างเต็มที่
ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมัน่ เพียร และมีความซื่อสัตย์

จ. ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์ ก ร ของกลุ่มเวชศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์
ฉ. ให้ ความเคารพคณาจารย์ประจากลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
ช. ให้ ความเคารพและให้ เกียรติผ้ ูร่วมงาน ทังแพทย์
้
ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้
ทุ น ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ วุฒิ บั ต รฯ (แผน ข.)ด้ วยกั น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ
ผู้ปฏิบัติ งานในสหสาขาวิชาชีพ ทัง้ พยาบาล นักปฏิบัติก ารฉุก เฉิ นการแพทย์ เจ้ าพนักงานฉุกเฉิ น
การแพทย์ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่อื่นๆ
ซ. สื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฌ. เคารพในสิ ทธิ์ ข องผู้ป่ วย ให้ ก ารบริ บ าลโดยถื อผู้ป่ วยเป็ นศูนย์ กลาง และค านึงถึ งความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลักความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ฎ. หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในการให้ การดูแลด้ านเวชกรรมแก่ผ้ ปู ่ วย ควรขอความช่วยเหลือ
จากผู้มีประสบการณ์สงู กว่าเพื่อเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ฏ. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง ไม่หกั โหมทางานหนักจนเกิ ดความเจ็บป่ วยหรื อ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้และการฝึ กอบรม
ช. ต้ องปฏิบัติงานในอัตราส่วนอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละห้ วง
เวลาของการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้
ซ. หากมีปัญ หาในระหว่างการปฏิบัติงานให้ รีบดาเนินการแจ้ งอาจารย์ ที่ปรึ กษาโดยเร็ ว เพื่ อ
ดาเนินการจัดการแก้ ไข
ฌ. สัดส่วนของการปฏิบตั ิงานโดยสังเขป ในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ แพทย์ประจาบ้ าน ต้ อง
๑. ปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 176 ชัว่ โมง ต่อ 4 สัปดาห์
๒. เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ ทุก วันอังคารและพฤหัส บดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๗.๓ การลา
แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) มี สิทธิ์ใน
การลาได้ โดยต้ องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติง านที่รับผิดชอบและต้ องดาเนินการแลกเวรให้ เรี ยบร้ อยก่อน
การลา ต้ องมีเวลาการปฏิบตั ิงานรวมในแต่ละเดื อนไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการและเวลาการปฏิบัติงาน
รวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ในแต่ละปี การฝึ กอบรม ดังนี ้
ลาป่ วย กรณีลาป่ วยไม่เกิน ๓ วัน ให้ แจ้ งอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ไม่ต้อง
ใช้ ใ บรับ รองแพทย์ หากนานกว่านัน้ ต้ องมี ใบรับ รองแพทย์ และต้ องยื่ นต่ อกลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น ทันที ที่
สามารถทาได้
ลากิจธุระส่วนตัว ได้ ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้ องยื่ นใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ นทุกครัง้ และต้ อง
ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ป รึกษาและหัวหน้ ากลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น อย่างน้ อย ๑ สัป ดาห์ ก่อนการลา
ยกเว้ นกิจธุระฉุกเฉินให้ ขออนุมตั ิเป็ นรายกรณี
ลาพักผ่อน ได้ ไม่เกิน ๑๐ วันทาการต่อปี โดยต้ องยื่ นใบลาต่อกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินทุกครัง้ โดยต้ อง
ผ่านการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ ากลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน อย่างน้ อย ๒ เดือนก่อนการลา

ในกรณีที่ลาเกินร้ อยละ ๒๐ ของระยะเวลาที่ฝึก อบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบตั รฯตามเวลาที่กาหนด
จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงาน ต้ องมีเหตุอนั สมควรและขออนุมตั ิ จากอาจารย์ที่ปรึ กษา อย่างน้ อย ๑
เดือนก่อนปฏิบตั ิงานจริงและต้ องเขียนใบขอเปลี่ยนตารางการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๗.๔ บทลงโทษ
ก. การปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบ
หากแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) มี การ
ปฏิบตั ิ งานโดยขาดความรับผิดชอบ เช่น มาปฏิบัติงานสาย เลิกงานก่อนเวลา ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ
ให้ บ ริ บ าลผู้ป่ วยโดยไม่มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อผู้ป่ วย ไม่ ส่ง เวร ไม่ บันทึ ก เวชระเบี ย น ไม่ ป ฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบของกลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิ ดังนี ้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน จานวนไม่เกิน ๒ ครัง้ โดยมอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการทางวาจาและ
แจ้ งรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่เป็ นผล มอบให้ หวั หน้ ากลุ่มงานดาเนินการแจ้ งตักเตื อนเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยท าเรื่ อ งแจ้ งคณ ะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านด าเนิ น การ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านอาจพิ จารณาทาโทษให้ ปฏิบัติงานเพิ่ มเติ มตามระเบียบที่
กาหนดไว้ โดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่ม แต่ยงั ถือเป็ นระยะเวลาในการฝึ กอบรม
๒. หากยังมีความผิ ดต่อเนื่อง ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านฯ อาจ
พิจารณาภาคทัณฑ์และรายงานต่อต้ นสังกัดตามพรบ.ข้ าราชการพลเรื อนเพื่อบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่องหรื อเป็ นความผิดร้ ายแรง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้ าน อาจมี ม ติ พิ จารณาไม่ส่งชื่อเข้ าสอบและแจ้ ง คณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านฯ อาจ
พิ จารณาให้ ล าออกจากการฝึ ก อบรมหรื อแล้ วแต่ ม ติ ของคณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน
เห็นสมควร โดยแจ้ งให้ ผ้ อู านวยการโรงพยาบาลและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉินทราบ
ข. ปั ญหาด้ วยเวชจริยธรรมและศีลธรรม
แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่ อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) ต้ องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของแพทยสภาอย่างเคร่งครัด เข้ าใจในหลักการของ
เวชจริ ยศาสตร์ และสามารถตัดสินใจบนพืน้ ฐานของเวชจริ ยศาสตร์ อย่างถูกต้ อง เช่น การเคารพในการ
ตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ การรักษาความลับของผู้ป่วย การไม่ก่อให้ เกิ ดผลร้ ายต่อผู้ป่วย มี ค วาม
ปรารถนาดีที่จะให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับประโยชน์จากการรัก ษา มี ความเป็ นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทาง
เวชกรรม เป็ นต้ น
แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) ห้ ามมิ ให้
ทาผิดกฎหมาย กระทาการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม
ยกตัวอย่างเช่น การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย์ ช่อโกง ทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่างกาย ชู้สาว เป็ นต้ น
หากแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) การ
กระทาอันไร้ จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร้ ายแรง กลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินมีขนตอน
ั้
การปฏิบตั ิ ดังนี ้

๑. ว่ากล่าวตักเตือน จานวนไม่เกิน ๒ ครัง้ โดยมอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการทางวาจาและ
แจ้ งรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่เป็ นผล มอบให้ หวั หน้ ากลุ่มงานดาเนินการแจ้ งตักเตื อนเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อัก ษร โดยท าเรื่ อ งแจ้ งคณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านด าเนิ น การ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านอาจพิจารณาทาโทษให้ ป ฏิบตั ิงานเพิ่มเติมตามที่ระเบียบที่
กาหนดไว้ โดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่ม แต่ยงั ถือเป็ นระยะเวลาในการฝึ กอบรม
๒. หากยังมี ความผิด ต่อเนื่อง ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านฯอาจ
พิจารณาภาคทัณฑ์และรายงานต่อต้ นสังกัดตามพรบ.ข้ าราชการพลเรื อนเพื่อบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่องหรื อเป็ นความผิดร้ ายแรง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้ าน อาจมี ม ติ พิ จารณาไม่ส่งชื่อเข้ าสอบและแจ้ ง คณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านฯ อาจ
พิ จารณาให้ ล าออกจากการฝึ ก อบรมหรื อแล้ วแต่ ม ติ ของคณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน
เห็นสมควร โดยแจ้ งให้ ผ้ อู านวยการโรงพยาบาลและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉินทราบ
ค. การสิ ้นสุดการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้ าน
ให้ เป็ นไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โดย
แจ้ งให้ ผ้ อู านวยการโรงพยาบาลและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินทราบ
การท าภาคทัณ ฑ์ ด าเนิ น การโดยให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่ เ ลี ย้ ง/ใช้ ทุ น
ปฏิบัติ งานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) ปฏิบัติ งานในกลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลนครพิ งค์ ใน
ความดูแลของคณาจารย์ประจากลุม่ งานอย่างใกล้ ชิด กาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี ้วัดการประเมินตาม
โทษที่แพทย์ประจาบ้ านกระทาความผิดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระยะเวลาทาภาคทัณฑ์
- กรณีการปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบ กาหนดระยะในการทาภาคทัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ครัง้
ต่อระยะเวลาการฝึ กอบรม ครัง้ ละไม่เกิน ๓ เดือน
- กรณีปัญหาด้ านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กาหนดระยะในการทาภาคทัณฑ์ ไม่เกิน ๖ เดือน
ทังนี
้ ้ระหว่างระยะเวลาทาภาคทัณฑ์ให้ ถือว่า ระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ระยะเวลาการฝึ กอบรมตาม
หลักสูตร หากระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่ครบตามหลักสูตร อาจส่งผลให้ ไม่มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินเพื่ อ
รับวุฒิบตั ร โดยเมื่อหมดภาคทัณฑ์แพทย์ประจาบ้ านต้ องปฏิบตั ิ งานต่อจนครบตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์การต่อสัญญาลาศึกษาต่อ
สืบเนื่องจากผลของภาคทัณฑ์ แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบัติงานเพื่ อ
วุฒิบัตรฯ (แผน ข.)จะจบการฝึ กอบรมช้ ากว่าที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาลาศึกษาต่อตามระเบี ยบ กพ. ว่า
ด้ วย การลาศึกษาต่อของข้ าราชการหรื อระเบี ยบอื่นของต้ นสังกัด ของแพทย์ ป ระจาบ้ านนันๆ
้ แพทย์
ประจาบ้ านต้ องด าเนิ นการต่ อสัญ ญาลาศึ ก ษาต่ อกั บ ต้ นสังกั ด เพื่ อด าเนิ นการฝึ ก อบรมต่ อ เนื่ อ งที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตามจานวนเวลาที่ทาภาคทัณฑ์ให้ ครบถ้ วน

หากไม่มีต้นสังกัด แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ
(แผน ข.) ต้ องดาเนินการต่อสัญญาจ้ างกับโรงพยาบาลนครพิงค์ตามระยะเวลาที่ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม
จากการโดนภาคทัณฑ์
๗.๕ การยื่นอุทธรณ์ผลการตัดสิน
กรณีแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) มี ข้อ
สงสัยในการตัดสินโทษต่างๆและการประเมินผลการเรี ยนของคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
ฯ ตามที่ก าหนดไว้ ในหลักสูต ร สามารถยื่ นเอกสารอุทธรณ์ ผลการตัดสิ นตามขันตอน
้
ชันแรกยื
้
่ นเรื่ อง
อุทธรณ์ ผลการตัดสินต่อคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญาของภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน หาก
เห็ นควรอุทธรณ์ ให้ ด าเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมาธิ ก ารพิ จารณาภายใน ๓๐ วัน หากมี ค าตัด สิ นยื น
แพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่ เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติง านเพื่ อวุฒิ บัต รฯ (แผน ข.) สามารถยื่ น
อุทธรณ์ ต่อในชันที
้ ่สอง โดยยื่นเรื่องอุทธรณ์ ผลการตัดสินต่อ ผู้อานวยการศูนย์ แพทย์ศาสตร์ ศึกษา โดย
คาตัดสินจากคณะกรรมมาธิการในชันนี
้ ้ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

องค์ ประกอบที่ 3
การวัดและประเมินผล
นโยบายการวัดและประเมินผลระดับชัน้
เพื่ อเป็ นการพัฒนาผู้เรี ย น กลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นจะรวบรวมข้ อมูล เกี่ ย วกับการเรี ย นและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรี ยนในระหว่างการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวบรวมไว้ ในแฟ้มข้ อมูล
แพทย์ ประจาบ้ าน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน อาจารย์ ที่ปรึ กษาและกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญ ญา นามาใช้
ส่งเสริ ม ปรับ ปรุ งแก้ ไขกระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและหลัก สูตรต่ อไป โดยจะมี ก ารนัด พบระหว่าง
ผู้เรี ยนและอาจารย์ที่ปรึกษา ทุก ๓ เดือนหรื ออาจเร็ วกว่านันหากเกิ
้
ดปั ญหารุ นแรงที่ต้องการการแก้ ไข
อย่างรี บด่วน การวัดและประเมินผลของหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ านนี ้ ประกอบด้ วย
๑.การวัดความรู้และทักษะทางคลินิก แบ่งเป็ น
๑.๑ การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (formative assessment)
เพื่อให้ ร้ ูจดุ เด่น จุดที่ต้องปรับปรุ งโดยใช้ วิธีการและเครื่ องมื อที่หลากหลาย เช่น การสังเกต, ซัก
ถาcase discussion ในช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
- แบบประเมิน EPA และให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่อมโยงความรู้ เดิ ม
กับความรู้ ใหม่ ทาให้ เกิดการเรียนรู้เนื ้อหาที่เพิ่มขึ ้น กระตุ้นให้ เกิดความสนใจ แก้ ไขความเข้ าใจเดิ มที่ไม่
ถูกต้ อง
- ระบบการประเมินการทาหัตถการโดยการสังเกต (DOPS) นามาสู่การประเมินความสามารถใน
การทาหัตถการนันเพี
้ ยงลาพัง โดยมีระบบ feedback หลังจากมีการทาหัตถการทุกครัง้
- การทดสอบระหว่างปี เช่น การสอบข้ อสอบปรนัย , การสอบMEQ, CPR, การสอบปากเปล่า
รวมทังการสอบ
้
intraining examination ทีจ่ ดั สอบโดยวิทยาลัยแพทย์ ฉกุ เฉินให้ แก่แพทย์ ประจาบ้ านทัว่
ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือและทดสอบความรู้ ทราบความสามารถของตนเองเทียบกับ
สถาบันอื่นๆ
- การใช้ ระบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่ อรวบรวมข้ อสรุ ป ติ ดตาม บันทึกแนวทางการปรับ ปรุ ง การ
เรี ยนและวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรี ยน
๑.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรี ยน (summative assessment)
การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรี ยน (summative assessment) เป็ นการประเมิ นสรุ ป
การเรี ยนรู้ เช่น การสอบข้ อเขียนปลายปี (ข้ อสอบปรนัย), การตัดสินผลการประเมินความสามารถโดย
อิง milestone
ที่กาหนดไว้
๒. ความเป็ นมืออาชีพและการวัดเจตคติ
- การให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสประเมินตนเอง (self-reflection) ภายหลังจากการปฏิบัติงาน ในห้ อง
ฉุก เฉิ น พร้ อมทัง้ รับ ฟั ง feedback จากแพทย์ ป ระจาบ้ านที่ ร่วมงานและอาจารย์ เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด
บรรยากาศของการประเมิ น ตนเองอยู่เสมอ น้ อมรับ ความเห็ นจากเพื่ อนร่ วมงานและนาความเห็ น
ดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
- การประเมินขณะปฏิบตั ิงานด้ วย EPA ซึง่ จะมีการวัดความเป็ นมืออาชีพและเจตคติอื่นๆ อยู่ด้วย
(การประเมินโดยอาจารย์)

- การประเมิน ๓๖๐ องศา
- ความรับ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ อัตราการเข้ าร่ วมกิ จกรรมวิชาการ ความตรงต่ อเวลาในขณะ
ปฏิบตั ิงาน การแต่งกาย การร้ องเรียนการปฏิบตั ิงานจากผู้มารับบริ การ คาชมเชยเรื่ องพฤติกรรม
การเลื่อนระดับชัน้
การเลื่อนชันปี
้ ต้ องผ่านทังภาคทฤษฎี
้
ภาคปฏิบตั ิและเจตคติ โดย
๑.ภาคทฤษฎี
เกณฑ์ผา่ น คะแนนมากกว่า MPL
๒ ภาคปฏิบตั ิ .
เกณฑ์ผ่าน ใช้ เกณฑ์การปฏิบัติงานโดยประเมินจาก EPA1-4 (รวม DOPS 1-4) ของแต่ละชันปี
้
โดยกาหนดให้
- EPA1 ผู้เรี ยนต้ องขอรับ การประเมิ นอย่ างน้ อย ๒ ครั ง้ ในช่วง ๑ สัป ดาห์ ที่ป ฏิบัติง านในห้ อง
ฉุกเฉิน
- EPA2 ผู้เรียนจะได้ รับการประเมินทุกครัง้ ที่ทากิจกรรมวิชาการ
- EPA3 ผู้เรี ยนต้ องขอรับ การประเมิ นอย่ างน้ อย ๒ ครั ง้ ในช่วง ๑ สัป ดาห์ ที่ป ฏิบัติง านในห้ อง
ฉุกเฉิน
- EPA4 ผู้เรี ยนต้ องขอรับการประเมิ นทุกครัง้ ที่ทาหัตถการที่ กาหนดไว้ หรื อจนกว่าจะได้ รับ การ
ประเมิน ศักยภาพระดับ ๕
หากแพทย์ประจาบ้ านได้ รับการประเมิ นไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ในชันปี
้ ที่ ๑ และ ๒ จะให้
ปฏิบัติ งานในห้ องฉุก เฉิ น หรื อสถานที่ที่ค ณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น
กาหนดจนกว่าจะผ่าน หากเป็ นแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๓ จะไม่สง่ สอบวุฒิบตั ร
๓. การประเมินเจตคติและความเป็ นมืออาชีพ
แพทย์ ประจาบ้ านจะได้ รับ การประเมิ นในด้ านเจตคติ และความเป็ นมื ออาชีพ หากพบว่ามี การ
ปฏิบัติที่ขาดคุณ ลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ม าตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของแพทยสภา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามระเบียบราชการ กรณี การประพฤติ ปฏิบัติผิดระเบี ยบจะมี การตัง้ คณะกรรมการ
เพื่ อประเมินผลและกาหนดโทษซึ่งอาจมีผลถึงพักการเรี ยนและยุติการฝึ กอบรม ขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรง
ของความผิด

วัดประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
ที่
1.

สิ่งที่ประเมิน
EPA1

วิธีการประเมิน
สังเกตในสถานการณ์ จริ ง

2.

EPA2

สังเกตในสถานการณ์ จริ ง

๓.

EPA3

๔.

DOPS1-4

๕.

ประเมิน ๓๖๐
องศา

๖.

การเขียนSelfreflection

๗.

เวชหัตถการ
ฉุกเฉิน
สอบ formative
assessment

๘.
๙.

สอบ OSCE

๑๐. Resuscitative
procedure
course

ช่วงเวลาที่ประเมิน
- ช่วงที่ปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน
- ให้ ส่งใบเพื่อขอรับการประเมิน
อย่างน้ อย 2 ครัง้ /1สัปดาห์ที่
ปฏิบตั งิ าน

-ทุกครัง้ ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมทาง
วิชาการตามตารางประจาของหน่วย
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ทั ้งทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ (simulation เดือนละ ๑ ครัง้ )
สุ่มตรวจโดยอาจารย์ 5 ท่าน/ เดือน - ให้ ส่งใบเพื่อขอรับการประเมิน
อย่างน้ อย ๕ ครัง้ / ๓ เดือน (รายไตร
มาส)
สังเกตในสถานการณ์ จริ ง
- ช่วงที่ปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน
- ประเมินทุกครัง้ ที่ทาหัตถการจริ ง
สังเกตในสถานการณ์ จริ ง
-ประเมินโดยพยาบาลห้ องฉุกเฉิน,
แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนิสิตแพทย์
ที่มาปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน (ราย
ไตรมาส)
เขียน self-reflection (เขียนหรื อ
-อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจแฟ้มสะสม
พิมพ์ใส่แฟ้มสะสมผลงานของ
ผลงาน อ่านself-reflectionอย่าง
ตนเอง)
น้ อยทุก ๓ เดือน
-ให้ เขียนหลัง rotation ทุก rotation พร้ อมให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาเขียนตอบ
ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจบแต่ละ
feedback/โอกาสพัฒนา ใส่ในแฟ้ม
rotation
สะสมผลงานของแพทย์ประจาบ้ าน
(กรณีปฏิบตั งิ านใน rotation ER
ที่อยู่ในความดูแล อย่างน้ อย ๑ ครัง้ /
นครพิงค์ นานกว่า ๑ เดือน ให้
๓ เดือน (รายไตรมาส)
เขียน self-reflection ทุก ๔
สัปดาห์ หลังจากปฏิบตั งิ าน )
-ให้ ลงข้ อมูลหลังการทาหัตถการใน - ช่วงที่ปฏิบตั งิ านในห้ องฉุกเฉิน
e logbook
- ประเมินทุกครัง้ ที่ทาหัตถการจริ ง
-สอบ online ร่ วมการทางภาควิชา -สอบประมาณ ๑๐ ครัง้ ต่อปี
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบ OSCE ร่ วมการทางภาควิชา -สอบปลายปี การศึกษา ปี ละ ๑ ครัง้
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-จัดการอบรมโดยวิทยาลัยแพทย์ -แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ที่ ๑
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

เกณฑ์ผ่าน
- ตามเกณฑ์ EPA ของแต่
ละชั ้นปี

- ตามเกณฑ์ EPA ของแต่
ละชั ้นปี
- ตามเกณฑ์ EPA ของแต่
ละชั ้นปี
- ตามเกณฑ์ DOPS 1-4
ของแต่ละชั ้นปี
-คะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับดี
-มีการทากิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ ตามเกณฑ์

-ผ่านเกณฑ์ ตามหลักสูตร
๒๕๖๑
-ผ่านเกณฑ์ MPL
-ผ่านเกณฑ์ MPL
-ผ่านเกณฑ์

๑๑. Emergency
Medical
Toxicology
course
๑๒. TCEP EMS
medical
commander
course
๑๓. TCEP EMS
medical
director course
๑๔. สอบ TCEP
Comprehensive
Life support
examination
๑๕. สอบ intraining
examination
๑๖. สอบภาคทฤษฎี
๑๗. สอบภาคปฏิบตั ิ
๑๘. วิจยั

-จัดการอบรมโดยวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

-แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ที่ ๒

-ผ่านเกณฑ์

-จัดการอบรมโดยวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

-แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ที่ ๒

-ผ่านเกณฑ์

-จัดการอบรมโดยวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

-แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ที่ ๓

-ผ่านเกณฑ์

-จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน

-แพทย์ประจาบ้ านชั ้นปี ที่ ๓

-ผ่านเกณฑ์

-จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน
-จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน
-จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน
-เป็ นผู้วจิ ยั หลักอย่างน้ อย ๑ ฉบับ

-สอบ ปี ละ ๑ ครัง้ (แพทย์ประจา
บ้ านทุกชั ้นปี )
-สอบปลายชั ้นปี ที่ ๒

-ผ่านเกณฑ์ MPL

-สอบปลายชั ้นปี ที่ ๓

-ผ่านเกณฑ์

-ก่อนสอบภาคปฏิบตั ใิ นชั ้นปี ที่ ๓

-ผ่านเกณฑ์

-ผ่านเกณฑ์

การสอบเพื่อวุฒิบัตร
๑. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รฯ
๑.๑ คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธ์เข้ าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์
- ผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขันสู
้ ง ซึง่ จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย
- ผ่านการประเมิ นผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ นงานวิ จัย ของวิทยาลัย แพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
- สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ าสอบ โดยต้ องผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาหนด
๑.๒ เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
- เอกสารรับรองการผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขันสู
้ ง
- เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรแพทย์อานวยปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
- เอกสารรับรองการผ่านการตรวจงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ าน
๑.๓ วิธีการประเมินประกอบด้ วย
๑.๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี
ประกอบด้ วยข้ อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้ อสอบประเภทอื่น
ตามที่ อฝส.กาหนด ประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๑.๓.๒ ทักษะและเจตคติทางเวชกรรมฉุกเฉิน
๑.๓.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้ วยการสอบสัมภาษณ์และ/หรื อการสอบอัตนัยเพื่ อ
ประเมิ นผลความรู้ความชานาญในการบริ บาลเวชกรรมผู้ป่วยฉุกเฉิ นรายเดี ยวหรื อหลายรายพร้ อมกัน
(comprehensive emergency clinical examinations) รวมทังเวชจริ
้
ยศาสตร์ และวิทยาการจัดการอัน
ครอบคลุมความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ นทัง้ ๖ ด้ านหลัก
ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกู้ชีพขันสู
้ ง ผลการประเมิ นการทาเวชหัตถการฉุกเฉิ นและผล
การประเมิ น การอ านวยการและสั่ง การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ และการสอบประเภทอื่ น ๆ
ตามที่อฝส.กาหนด
๑.๓.๔ การประเมิ นผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ การพิ จารณาตัดสิ นผลการประเมิ นตาม
เกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ ประกอบที่ ๔
ผู้เข้ าฝึ กรั บการอบรม
๑.การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ก. คุณสมบัติทวั่ ไป
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริ บูรณ์
(๒) เป็ นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น
ประมุข
(๓) ได้ รับปริญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตหรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
(๔) ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕
ข. ลักษณะต้ องห้ าม
(๑) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อสติ ฟั่นเฟื อน
ไม่สม
ประกอบหรือเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึ กอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้ วยโรค พ.ศ.
๒๕๕๓
(๒) เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูก พักราชการหรื อพักงานหรื อถูกสัง่ ให้ ออกราชการหรื อออก
จากงานตามกฎหมาย ข้ อบังคับหรือระเบียบอื่น
(๓) เป็ นผู้มี พฤติกรรมเสื่อมเสีย หรื อบกพร่ องทางศี ลธรรมอันดี จนเป็ นที่ รังเกี ย จทาง
สังคม
(๔) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาสัง่ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นผู้เ คยถู ก จาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เป็ นโทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็ นผู้เคยถูกสัง่ ลงโทษวินยั ร้ ายแรงหรื อถูกให้ ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ
หรื อจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทาผิดวินยั หรื อจรรยาบรรณ
(๗) เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ าปฏิบตั ิงานหรื อฝึ กอบรม
ค.คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) ผ่านการปฏิบัติงานและได้ รับประกาศนีย บัตรตามโครงการแพทย์ เพิ่ ม พู นทักษะ
มาแล้ วไม่ต่ากว่าหนึง่ ปี หรืออยู่ระหว่างการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่ มพูนทักษะและมี หนังสือรับรองว่า
ผ่านการปฏิบตั ิงานและได้ รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนวันเปิ ดการอบรม
(๒) ได้ รับอนุมัติจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรื อมี หนังสือรับรองของต้ น
สังกัดจากสถานพยาบาลที่เป็ นหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีไม่มีต้นสังกัด ต้ องมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระชดใช้ ทนุ
๑.๒ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้ กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนชันปี
้ ละ ๒ คน ต่ออาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมเต็มเวลา ๓ คน

กรณีสถาบันฝึ กอบรมจาเป็ นต้ องจัดให้ มีอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมปฏิบัติงานแบบบางเวลาด้ วย
ให้ ใช้ หลักเกณฑ์ในการคานวณอาจารย์ เทียบเท่าเต็ มเวลารวมทังต้
้ องมี ปริ มาณงานบริ การของสาขาที่
ให้ การฝึ กอบรมตามที่ระบุไว้ ในเกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม โดยคานวณศักยภาพในการอบรม
ตามตาราง
กรณีสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรมหรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้ กับ
หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝึ กอบรมแห่งนัน้
ในเวลาหนึง่ ๆ ต้ องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมนัน้
ตารางศักยภาพในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงพยาบาลนครพิ งค์ ผ่านการประเมิ นศักยภาพในการรับแพทย์ ประจา
บ้ านได้ ไม่เกิน ๒ คนต่อปี การฝึ กอบรม แสดงดังตาราง
ตารางแสดงศักยภาพปั จจุบนั ของโรงพยาบาลนครพิงค์ (จานวนเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง)
ปี งบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ผู้ป่วยฉุกเฉินรวม (ราย/ปี )

๔๘,๑๙๙

๕๒,๑๐๐

๕๑,๗๓๒

ผู้ป่วยวิกฤต (ราย/ปี )

๑๑,๙๙๓

๑๗,๘๓๗

๑๗,๘๗๐

๓๔๘

๓๖๐

๓๗๖

การทาเวชหัตถการฉุกเฉิน (ครัง้ /ปี )
Cardiopulmonary
resuscitation

๑.๓ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม
๑.๓.๑ เป็ นแพทย์เพื่อปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ หรื อปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทย์ ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลที่เป็ นศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิกของกระทรวงสารธารณสุข (แผน ข) สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น
โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกตามข้ อ ค-จ
๑.๓.๒ เป็ นแพทย์เพื่อปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ (แผน ก) โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกตามข้ อ ก-จ
ก. ให้ ความสาคัญแก่ผ้ มู ีต้นสังกัด ตามลาดับดังนี ้
(๑) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็ นหรื อมี ศัก ยภาพ เป็ นสถาบันฝึ ก อบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน เป็ นลาดับแรก
(๒) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิกเป็ นลาดับ
ถัดจาก (๑)
(๓) โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็ นที่ปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะ เป็ นลาดับถัดจาก (๒)
(๔) โรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลาดับ เป็ นลาดับถัดจาก (๓)
ข. ให้ ความสาคัญแต่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงาน/ปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ มานานกว่าก่อน ตามลาดับดังนี ้
(๑) ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ ทุนมาแล้ วไม่ น้อย
กว่า ๓ ปี หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นลาดับแรก
(๒) ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ ทุนมาแล้ วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นลาดับถัดจาก (๑)
(๓) ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ ทุนมาแล้ วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นลาดับถัดจาก (๒)
(๔) ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบตั ิ งานชดใช้ ทนุ มาแล้ วน้ อยกว่า
๑ ปี /ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานใช้ ทนุ หลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นลาดับถัดจาก (๓)
ค.เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็ น ๓ ด้ าน
(๑) ด้ านความรู้ เนื่องจากแพทย์ประจาบ้ านที่จบการฝึ กอบรมควรมี ความสามารถทางเวช
กรรมฉุกเฉิน ในระดับที่สามารถให้ ความรู้ แก่แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์
ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับพันธกิจข้ อแรกของการฝึ กอบรม กรอบโครงสร้ างของการฝึ กอบรมและเกณฑ์การรับ
สมัครแพทย์ประจาบ้ านในการตัดสินผลมีการพิจารณาข้ อมูลด้ านความรู้ ได้ แก่
- ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ผลการศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินหรื อรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- ผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว.) ขันตอนที
้
่ ๑ และขันตอนที
้
่๒
(๒) ด้ านพฤติกรรม ประสบการณและการมี ส่วนรวมในกิจกรรมทางสังคม เพื่ อคัดเลือก
แพทย์ ป ระจาบ้ านทีมีคุณลักษณะและพฤติ กรรมที่เหมาะสมต่อการเป็ นแพทย์ ฉุกเฉิ น รวมถึงพืน้ ฐาน
ประสบการณ์ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของการเป็ นแพทย์ที่ปฏิบัติงานภาครัฐได้ อย่างมี ความสุข
ในการตัดสินผลมี การพิจารณาข้ อมูลด้ านพฤติ กรรม ประสบการณ์ และการมี สว่ นรวมในกิ จกรรมทาง
สังคม ได้ แก่

- ข้ อมูลจากหนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร
- ข้ อมูลจากแฟ้มแสดงประวัติสว่ นบุคคล การศึกษาฝึ กอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรม
พิเศษ (Curriculum vitae) ของผู้สมัคร
- บุคลิกภาพ
(๓) ด้ านเจตคติ เพื่ อคัด เลื อกแพทย์ ป ระจาบ้ านที่ มี เจตคติ ที่ดี ต่ อการเป็ นแพทย์ ฉุก เฉิ น
สอดคล้ อ งกับ กรอบโครงสร้ างของการฝึ ก อบรม คั ด เลื อ กแพทย์ ที่มี เจตคติ ที่ดี ต่ อ การเป็ น แพทย์ ที่
ปฏิบตั ิงานภาครัฐได้ อย่างมีความสุขรวมถึงการเป็ นอาจารย์แพทย์ตามแนวทาง วฉท. ทาบันทึกข้ อตกลง
ไว้ กบั กระทรวงสาธารณสุข ในการตัดสินผลมีการพิจารณาข้ อมูลด้ านเจตคติ ได้ แก่
- หนังสือแสดงความจานงส่วนบุคคล (Personal statement of purpose) ของผู้สมัคร
- การตอบคาถามจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน
ง. คณะอนุกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน
คณะอนุกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านมีจานวนอย่างน้ อย ๕ คน ประกอบด้ วย
(๑) ประธานอนุก รรมการการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ใน
โรงพยาบาลนครพิงค์เป็ นประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน
(๒) กรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน อย่างน้ อย ๓ คน เป็ นอนุกรรมการ
(๓) ผู้แทนแพทย์ประจาบ้ าน อย่างน้ อย ๑ คน เป็ นอนุกรรมการ
อนุก รรมการทุก คน สามารถให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ได้ โ ดยอิ ส ระและจะต้ องลงนามใน
หนังสือการไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้สมัคร
จ.วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกดาเนินการโดยใช้ วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบประเมินหรื อวิธีอื่น ตาม
มติ ของคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น โรงพยาบาลนครพิงค์
โดยตังบนพื
้
้นฐานความเสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้
ฉ. การตัดสินผลการคัดเลือก
การตั ด สิ น ผลการคั ด เลื อ กเป็ นการด าเนิ น งานตามเกณ ฑ์ ที่ ผ่ า นมติ เ ห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิ งค์ โดยตัง้
บนพื ้นฐานความเสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้
ช. การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก
กรณีผ้ สู มัครมีข้อสงสัยในกระบวนการการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ าน สามารถยื่ นเอกสาร
อุทธรณ์ผลการคัดเลือกตามขันตอน
้
ชันแรกยื
้
่นเรื่ องอุทธรณ์ ผ ลการตัด สิ นต่ อคณะกรรมการการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน
โรงพยาบาลนครพิงค์ ให้ ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการ พิ จารณาภายใน ๗ วัน หากไม่พอใจในคา
ตัดสิน ผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อในรอบที่ ๒ โดยยื่นเรื่ องอุทธรณ์ผลการตัดสินคณะอนุกรรมการการ

ฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ นของแพทยสภา โดยคาตัดสินของคณะกรรมการในชันนี
้ ้ ถื อ
ว่าเป็ นที่สิ ้นสุด
๑.๔ หน้ าที่ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผู้รับการฝึ กอบรม มีหน้ าที่ต่อไปนี ้
ก. รับผิดชอบในการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น ทังความรู
้
้ วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
เพื่ อนามาประยุกต์ ในด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ความรู้ ด้ านเวชกรรมฉุก เฉิ นทั่วไป ความรู้ ด้านเวชกรรม
ฉุกเฉินต่อยอดที่สนใจตามหลักสูตร ทังจากการบรรยายโดยอาจารย์
้
การฝึ กปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิ น
การฝึ กอบรมเพิ่มเติมหรือการศึกษาด้ วยตนเอง
ข. หมัน่ ฝึ กฝนตนเองให้ มีทกั ษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหตั ถการและมี ทกั ษะในการบริ บาล
เวชกรรมฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
ค. รับผิดชอบในการทาการศึกษาวิจยั ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
ง. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
จ. มีอธั ยาศัยอันดี สามารถดาเนินการประสานงานกับแพทย์ต่างแผนกและทางานเป็ นทีมร่วมกับ
ผู้ร่วมงานวิชาชีพอื่น
ฉ. ให้ ค วามรู้ แก่แพทย์ป ระจาบ้ านรุ่นหลัง แพทย์ เพิ่ มพู นทักษะ นักศึกษาแพทย์ ที่ปฏิบัติงานใน
แผนกฉุกเฉิน
ช. ศึก ษาและทาความเข้ าใจในเวชศาสตร์ อิงหลัก ฐานประจัก ษ์ (Evidence based medicine)
รวมถึงสามารถนาเวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์ มาใช้ ในการให้ บริ บาลผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
ซ. ศึกษาและทาความเข้ าใจและรวมถึงปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับของกลุม่ งาน
เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทรวงสาธารณสุข และวินยั ข้ าราชการ
ฌ. มี จรรยาบรรณ ประพฤติ ตัวอยู่ ในศี ลธรรมอันดี ปฏิบัติ ต ามขนบธรรมเนีย ม ประเพณี และ
บรรทัดฐานทางสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อแพทย์ประจาบ้ านรุ่ นหลัง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนักศึกษา
แพทย์
ญ. ช่วยงานอาจารย์ ในการปฏิบัติ งานบนพื น้ ฐานของระบบ (System-base practice) ทัง้ งาน
คุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดการแผนฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ทังภาวะ
้
ปกติและภัยพิบตั ิ
๑.๕ สิทธิของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผู้รับการฝึ กอบรม มีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
ก. ได้ รับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบโรงพยาบาลนครพิงค์และได้ รับเงินเดื อนตาม
ระเบี ยบ กพ. รวมถึงสวัสดิการต่างๆตามประกาศ กพ. กรณี ไม่มีต้นสังกัดให้ ได้ ค่าตอบแทนตามสัญญา
จ้ างที่ทาไว้ กบั โรงพยาบาลนครพิงค์
ข. ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูลด้ านเวชกรรมของโรงพยาบาลเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน
ด้ านเวชกรรมในโรงพยาบาลนครพิงค์

ค. ได้ รับสิทธิ์ ให้ ปฏิบัติงานไม่เกิ นเวลาที่ระบุไว้ ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ เฉพาะทาง
เพื่ อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ฉบับ
ปรับปรุ งครัง้ ที่๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
ง. ได้ รับสิทธ์ในการลาเพื่อเข้ าร่วมกิ จกรรมสันทนาการต่างๆของกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นหรื อ
ของโรงพาบาลนครพิ งค์ โดยไม่ ส่งผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ ตามระเบี ย บ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ว่าด้ วย การลาฝึ กอบรม
จ. ได้ รับสิทธิ์ การเข้ าร่วมกิ จกรรมสันทนาการต่างๆของกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ นหรื อของโรงพย
บาลนครพิงค์ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตามระเบียบโรงพยาบาลนคร
พิงค์
ฉ. ได้ รับสวัสดิการที่พกั อาศัยภายในโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามระเบียบโรงพยาบาลนครพิงค์ ว่า
ด้ วยที่พกั อาศัย
ช. ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ใช้ ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาของศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ ก ษาชัน้ คลิ นิ ก
โรงพยาบาลนครพิงค์ เช่น ห้ องสมุด การเข้ าใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ต การเข้ าถึงฐานข้ อมูลทางวิชาการของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ซ. ได้ รับสิทธิ์ในการลาและการลาออกตามระเบียบข้ อตกลง
ฌ. ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการขอรั บ ค าปรึ ก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หัว หน้ า กลุ่ ม งานฯ ตลอดจน
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
ญ. ได้ รับ สิทธิ์ ในการเสนอตัวแทนของแพทย์ ประจาบ้ านเข้ าเป็ นอนุกรรมการการฝึ กอบรมและ
สอบฯแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
ฎ. ได้ รับ สิทธิ์อุทธรณ์ กรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมทังจากการฝึ
้
กอบรม การปฏิบัติงานหรื อการ
ประเมินผลการฝึ กอบรม
๒. จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ตามเกณฑ์ที่แพทยสภาอนุมตั ิ
๓. การโอนย้ ายผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๓.๑ การโอนย้ ายเข้ า
การโอนย้ ายแพทย์ประจาบ้ านเข้ ารับการฝึ กอบรมในโรงพยาบาลนครพิงค์ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่ อ
จานวนแพทย์ป ระจาบ้ านในระดับ ชันนั
้ นในปี
้
ก ารฝึ กอบรมนันไม่
้ ครบตามศักยภาพที่ ได้ รับอนุมัติจาก
แพทยสภา
การโอนย้ ายการฝึ กอบรมจากสถาบันฝึ กอบรมอื่น ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
๓.๑.๑ แพทย์ประจาบ้ าน ติดต่อสอบถามและแจ้ งความจานงค์ ขอโอนย้ ายการฝึ กอบรมที่ กลุ่ม
งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๖ เดือนก่อนการเริ่ มปี ฝึกอบรมใหม่และ
ชี ้แจงเหตุผล ในการขอโอนย้ ายมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลนครพิ งค์ ต่อคณะอนุกรรมการฝึ ก อบรม
แพทย์ ประจาบ้ านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยคณะอนุกรรมการอาจพิ จารณาปฏิเสธการโอนย้ ายของแพทย์
ประจาบ้ านได้ หากเหตุผลการโอนย้ ายไม่มีน ้าหนัก
เมื่ อได้ รับมติเห็นชอบให้ รับ การโอนย้ ายจากคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน
โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดาเนินการชี ้แจงเหตุผลในการโอนย้ ายต่อสถาบันฝึ กอบรม
เดิม เพื่อขออนุมตั ิการโอนย้ าย

๓.๑.๒ สถาบั น ฝึ ก อบรมเดิ ม เมื่ อ มี ม ติ ใ ห้ แพทย์ ป ระจ าบ้ านย้ ายออกมารั บ การฝึ ก อบรมที่
โรงพยาบาล
นครพิงค์ ให้ ดาเนินการส่งเอกสารการขอโอนย้ าย โดยแนบ
- แบบประเมิ น สมรรถนะการฝึ ก อบรมของแพทย์ ป ระจ าบ้ านที่ ผ่ านการประเมิ น จาก
คณะอนุก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ นหรื อเที ย บเท่า เพื่ อระบุ
ระดับชันของแพทย์
้
ประจาบ้ านที่ขอโอนย้ าย
- ตารางการปฏิบตั ิงานการหมุนเวียนของแพทย์ประจาบ้ านที่สถาบันฝึ กอบรมเดิม
- ผลการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม รายงานกิจกรรม, Log book,แฟ้มประวัติและผลงาน
ส่งมายังกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิ งค์ โดยต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นอย่ างน้ อย ๔
เดือน
ก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๑.๓ โรงพยาบาลนครพิงค์ จะจัดทาหนังสือตอบกลับไปยังสถาบันเดิ ม เพื่ อแจ้ งมติ อนุมัติ ให้
โอนย้ าย
๓.๑.๔ สถาบั น ฝึ ก อบรมเดิ ม แนบหนั ง สื อ การอนุ มั ติ โ อนย้ ายของแพทย์ ป ระจ าบ้ าน ถึ ง
คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น เพื่ อชี ้แจงเหตุผลการขอโอนย้ ายของแพทย์ ประจาบ้ าน ให้
แล้ วเสร็ จอย่างน้ อย ๓ เดือน ก่อนเริ่มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๑.๕ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินจะพิจารณาดาเนินการและ
เสนอ
เรื่ องต่อคณะกรรมการกลางฝึ กอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อขออนุมตั ิโอนย้ าย
๓.๑.๖ เมื่อได้ รับ อนุมัติจากแพทยสภา สถาบันฝึ ก อบรมเดิ ม ต้ องด าเนินการส่งหนังสือแจ้ งต้ น
สังกัดของ
แพทย์ประจาบ้ านที่ขอโอนย้ ายให้ เสร็จสิ ้น อย่างน้ อย ๒ เดือนก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๑.๗ แพทย์ประจาบ้ านต้ องติดตามหนังสืออนุมตั ิโอนย้ าย จากทังโรงพยาบาลนครพิ
้
งค์ สถาบัน
เดิม
มติ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น มติ คณะอนุกรรมการกลางฝึ กอบรม
และสอบฯของแพทยสภาต้ นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข หรื อต้ นสังกัดอื่น) เพื่ อรวบรวมหลักฐานการ
โอนย้ ายให้ เสร็จสิ ้นอย่างน้ อย ๑ เดือนก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมใหม่
๓.๑.๘ รายงานตัวเข้ ารับการฝึ กอบรม อย่างช้ าไม่เกิน ๗ วันหลังเปิ ดการฝึ กอบรม
๓.๑.๙ การโอนย้ ายการฝึ กอบรมจากแผนกการฝึ กอบรมอื่น ให้ ดาเนินการดังนี ้
แพทย์ประจาบ้ านอาจขอเปลี่ยนสาขาได้ โดยต้ องได้ รับการยินยอมจากสถาบันการฝึ กอบรมทัง้ ๒
ฝ่ าย
รวมทังได้
้ รับการเห็นชอบจาก อฝส. ทุกสาขาและราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับอนุมตั ิจาก
คณะอนุกรรมการกลางการฝึ กอบรมและสอบฯของแพทยสภา ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภา
กาหนดไว้ เช่นเดียวกับการโอนย้ ายจากต่างสถาบัน

๓.๑.๑๐ การเทียบเวลาการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่โอนย้ ายมาจากต่างสถาบัน ให้ เริ่ มการฝึ กอบรมตาม
ระดับชัน้
ของแพทย์ประจาบ้ านคนนันและเที
้
ยบการฝึ กอบรมตามหลักสูตรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามมติของ
คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ การ
หมุนเวียนในรายวิชาบังคับเลือกหรือรายวิชาเลือกเสรี ใดที่ได้ หมุนเวียนไปแล้ ว จะไม่จดั ให้ หมุนเวียนซ ้า
ปั จจุบนั โรงพยาบาลนครพิงค์ไม่มีนโยบายการโอนย้ ายเข้ าของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจากสถาบัน
อื่น
๓.๒ การโอนย้ ายออก ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
๓.๒.๑ แพทย์ประจาบ้ านติดต่อสอบถามและแจ้ งความจานงขอโอนย้ ายการฝึ กอบรมที่สถาบัน
ใหม่ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๖ เดือน ก่อนการเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่และชี ้แจงเหตุผลในการขอโอนย้ าย เมื่ อ
ได้ รับมติ เห็นชอบให้ รับการโอนย้ ายจากสถาบันใหม่ แพทย์ ประจาบ้ านต้ องดาเนินการชี ้แจงเหตุผล ใน
การโอนย้ ายต่ อ คณ ะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น โดย
คณะอนุก รรมการอาจพิ จารณาปฏิเสธการโอนย้ ายของแพทย์ ป ระจาบ้ านได้ หากเหตุ ผ ลในการขอ
โอนย้ ายไม่มีน ้าหนัก
๓.๒.๒ เมื่อมีมติคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ให้ แพทย์
ประจาบ้ านย้ ายออก ให้ ดาเนินการส่งเอกสารการขอโอนย้ าย โดยแนบ
- แบบประเมิ น สมรรถนะการฝึ กอบรม ของแพทย์ ป ระจ าบ้ านที่ ผ่ า นการประเมิ น จาก
คณะอนุก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ นหรื อเที ย บเท่า เพื่ อระบุ ระดับ ชัน้ ของ
แพทย์ประจาบ้ าน
- ตารางการปฏิบตั ิงานการหมุนเวียนของแพทย์ประจาบ้ านที่สถาบันฝึ กอบรมเดิม
- ผลการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม รายงานกิจกรรม, Log book,แฟ้มประวัติและผลงาน
มายังกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นอย่างน้ อย
๔ เดือน
ก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๒.๓ เมื่อได้ รับหนังสือตอบรับจากสถาบันใหม่ ให้ แนบหนังสือการอนุมัติโอนย้ ายของแพทย์
ประจาบ้ าน ถึงคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น เพื่ อชี ้แจงเหตุผลการขอ
โอนย้ ายของแพทย์ประจาบ้ าน ให้ แล้ วเสร็ จอย่างน้ อย ๓ เดือน ก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๒.๔ คณะอนุก รรมการฝึ ก อบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ นจะพิ จารณาดาเนินการ
และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางฝึ กอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อขออนุมตั ิโอนย้ าย
๓.๒.๕ เมื่อได้ รับอนุมัติจากแพทยสภา โรงพยาบาลนครพิ งค์ จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้ งต้ น
สังกัดของแพทย์ประจาบ้ านที่ขอโอนย้ าย ให้ เสร็ จสิ ้นอย่างน้ อย ๖ เดือนก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่
๓.๒.๖ แพทย์ ป ระจาบ้ านต้ องติ ด ตามหนัง สื ออนุมัติ โอนย้ าย จากทัง้ โรงพยาบาลนครพิ ง ค์
สถาบันใหม่ มติคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน มติคณะอนุกรรมการกลาง
ฝึ ก อบรมและสอบฯของแพทยสภาต้ นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข หรื อต้ นสังกัด อื่ น) เพื่ อรวบรวม
หลักฐานการโอนย้ ายให้ เสร็จสิ ้นอย่างน้ อย ๑ เดือนก่อนเริ่ มปี การฝึ กอบรมใหม่

๓.๒.๗ รายงานตัวเข้ ารับการฝึ กอบรมที่สถาบันใหม่ตามระเบียบที่สถาบันนันๆก
้ าหนด

เกิดขึ ้น

๓.๓ การลาออกจากการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านที่มีความประสงค์จะลาออกจาการฝึ กอบรม ให้ ดาเนินการดังนี ้
ก. ชี ้แจงเหตุผ ลการลาออกต่ออาจารย์ ที่ป รึ ก ษา เพื่ อช่วยเป็ นที่ป รึ ก ษาในการแก้ ไขปั ญ หาที่

ข. ยื่นใบลาออก ต่อหัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น โดยหัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น
สามารถพิจารณา ระงับการลาออกของแพทย์ ประจาบ้ านได้ ไม่เกิน ๓๐ วัน หัวหน้ ากลุม่ งานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ น ต้ องนาเรื่ องเข้ าสู่ที่ป ระชุมคณะอนุก รรมการการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาลงมติในการลาออกของแพทย์ประจาบ้ าน เพื่ อช่วยในการแก้ ไขปั ญหา ที่สามารถ
ดาเนินการแก้ ไขได้
ค. คณะอนุกรรมการการฝึ ก อบรมแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น มี มติ อนุมัติ การ
ลาออก หากมี เหตุผ ลเพี ย งพอ และไม่ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ ทาหนัง สือ แจ้ ง
คณะกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ าน โรงพยาบาลนครพิ งค์ และนาเข้ าที่ ประชุม เพื่ อลงมติ
รับทราบการลาออกของแพทย์ประจาบ้ าน และดาเนินการแจ้ งผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อทราบต่อไป
ง. แจ้ งคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น แพทย์ประจา
บ้ านอาจสิ น้ สุด การปฏิ บัติ งาน หลังได้ รับ หนัง สื ออนุมัติ ก ารลาออกจากโรงพยาบาลนครพิ งค์ ทัง้ นี ้
โรงพยาบาลนครพิงค์ต้องทาหนังสือแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน โดยแนบเอกสารใบลาออก และหนังสืออนุมตั ิการลาออกของโรงพยาบาลไปด้ วย
จ. แจ้ งแพทยสภา คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น
ดาเนินการแจ้ งคณะอนุกรรมการกลางการฝึ กอบรมและสอบฯ ของแพทยสภา เพื่อลงมติรับทราบ ทังนี
้ ้
แพทย์ ประจาบ้ านที่ลาออกจากการฝึ กอบรม อาจโดนตัดสิทธิ์การสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมถัดไปตาม
เกณฑ์และมติของแพทยสภา

องค์ ประกอบที่ 5
อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๑. คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซึ่งได้ รับวุฒิบัตรหรื อหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและปฏิบตั ิ งานด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นอย่างน้ อย ๕ ปี ภายหลัง
ได้ รับวุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั ิฯ
๒. คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ก. เป็ นแพทย์ซึ่งได้ รับ วุฒิบัตรหรื อหนังสืออนุมัติเพื่ อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
ข. มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิชาการและความรู้ ด้ านแพทยศาสตร์ ศึ กษาสามารถถ่ ายทอด
ความรู้ และประเมินผลการศึกษาได้
ค. มี ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ หตั ถการและมี ทกั ษะในการบริ บาลเวชกรรมฉุก เฉิ นอย่างมี
คุณภาพ
ง. มีความรู้ และความเข้ าใจในเวชกรรมโดยใช้ เวชศาสตร์ อิงหลักฐานประจักษ์ (Evident based
medicine)
จ. มีอธั ยาศัยดี มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน ทางานเป็ นทีม
ฉ. มีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับของกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทรวงสาธารณสุขและวินยั ข้ าราชการ
ช. มี จรรยาบรรณ ประพฤติ ตัวอยู่ ในศี ล ธรรมอันดี ปฏิบัติ ต ามขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และ
บรรทัดฐานทางสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อแพทย์ประจาบ้ าน
ซ. ปฏิบตั ิงานบนพื น้ ฐานของระบบ (System-based practice) ทังงานคุ
้
ณภาพ ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน ทังภาวะปกติ
้
และภัยพิบตั ิ
ฌ. มี ความภาคภูมใจในความเป็ นแพทย์ ฉกุ เฉิ นและดารงไว้ ซึ่งศักดิ์ ศรี ของการเป็ นแพทย์ เฉพาะ
ทาง
กรณี ที่อาจารย์ยังขาดคุณ สมบัติข้อหนึ่งข้ อใด ให้ ด าเนินการเขียนแผนการพัฒนาตนเองลงใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจารอบ ๖ เดื อน และประเมิ นผลการพัฒนาตนเองทุกรอบการ
ประเมิน
๓. จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ในปี การฝึ กอบรม พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ มีอาจารย์แพทย์
ฉุกเฉินเต็มเวลาทังสิ
้ ้น ๗ คน โดยมีแผนการรับอาจารย์เพิ่มรวมเป็ น ๑๒ คน ในปี งบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางแสดงรายชื่อและจานวนแพทย์ตามแผนโรงพยาบาลนครพิงค์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ-สกุล
นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล
นายแพทย์บุญฤทธิ์ คาทิพย์
แพทย์หญิงวรัตม์สดุ า สมุทรทัย
แพทย์หญิงหทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล
แพทย์หญิงมาริสา ทองนอก
แพทย์หญิงอัจฉมาพร สาลี
แพทย์หญิงกมลชนก บุญศรี

ปี ที่จบการศึกษา
เวชเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๔ นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม โรงพยาบาลนครพิงค์ มีนโยบายในการคัดเลือก
ดังนี ้

๓.๔.๑ แผนการรับอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
จากกรอบอัตราแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่
ประกาศในแผนพัฒนาระบบบริ ก ารสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิ น ก าหนดอัต ราแพทย์ ฉุกเฉิ นใน
โรงพยาบาลระดับ A ไว้ ไม่เกิน ๑๐ อัตรา โดยมี เป้าหมายบรรจุแพทย์ ฉกุ เฉิ นเข้ าสู่ระบบบริ การสุขภาพ
ของรัฐให้ ครบถ้ วนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นัน้
ทังนี
้ ้ เนื่องจากโรงพยาบาลนครพิงค์ มิ ได้ มีภารกิ จเพี ยงการให้ การบริ บาลผู้ป่วยฉุกเฉินในแผนก
ฉุกเฉินแต่มีภารกิจการเรียนการสอน การฝึ กอบรมตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
และวิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทยอีกด้ วย จากการประมาณจานวนแพทย์ ฉกุ เฉินปฏิบตั ิ งานใน
โรงพยาบาลนครพิ งค์ทัง้ จากภาระงานบริ บ าลผู้ป่ วยฉุก เฉิ น และภาระงานด้ านการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรม โรงพยาบาลนครพิ งค์ควรมีแพทย์ ฉุกเฉิ นปฏิบัติงานอย่ างน้ อย ๑๐-๑๒ คน เพื่ อให้ สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านดู แลผู้ป่ วยในแผนกฉุก เฉิ น ได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงและ ๗ วัน ต่ อสัป ดาห์ และสามารถให้
การศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงมีแผนการรับแพทย์ฉกุ เฉินเป็ นอาจารย์โดยขอ
อนุมติรับแพทย์ฉกุ เฉินเพิ่มอย่างน้ อยปี ละ ๑ คน เพื่อให้ มีแพทย์ฉกุ เฉินสารองกรณีมีแพทย์ฉกุ เฉินต้ องลา
คลอดหรื อลาศึกษาต่อ โดยจะดาเนินการขออนุมตั ิทุกปี จนกว่าจะมีแพทย์ฉกุ เฉินในรวมทังที
้ ่ปฏิบัติงาน
อยู่และอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อครบ

แสดงแผนการรับแพทย์ฉกุ เฉิน ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕
จานวน
รวม

ปี การฝึ กอบรม
2562
แพทย์ที่จะจบการฝึ กอบรม

1

แผนการรับใหม่

2563

2564

2565

1

0

0

1

1

1
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๓.๔.๒ กระบวนการรับสมัครอาจารย์
กระบวนการรับสมัครอาจารย์จะดาเนินการในขันตอนของการอนุ
้
มตั ิจดั สรรต้ นสังกัดแพทย์เฉพาะ
ทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยดาเนินการก่อนกระบวนการรับสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน(แผน ก.)และ
แพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) ของแพทยสภา
แพทย์ที่มีความประสงค์ขอรับตาแหน่งแพทย์ฉกุ เฉินประจาโรงพยาบาลนครพิงค์ ต้ องแสดงความ
จานงในการเข้ ารับราชการเป็ นแพทย์ฉุกเฉิ นประจาโรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิ งค์ โดยกรอกแบบฟอร์ ม การสมัค ร พร้ อมเอกสารหลักฐานแสดงคุ ณ สมบัติต ามที่
กาหนดไว้ ยกเว้ นเอกสารการได้ รับต้ นสังกัด และศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมก่อนการ
แสดงความจานง โดยต้ องยอมรับบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
โรงพยาบาลนครพิงค์ต้องแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ฉกุ เฉินอย่างน้ อย ๕ คน
โดยมีหวั หน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตัวแทนของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขา
เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน เข้ าร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับ ต้ นสังกัด โดยใช้ เกณฑ์การประเมินหรื อ
กระบวนการสัมภาษณ์ ที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม คาตัดสินของคระอนุกรรมการคัดเลือกถื อเป็ นที่
สิ ้นสุด
๓.๔.๓ หน้ าที่ของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
-

หน้ าที่ต่อตนเอง
รับผิดขอบในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินด้ วยตนเองให้ มีความทันสมัยอย่าง
สม่าเสมอ
ให้ บริบาลเวชกรรมโดยใช้ เวชศาสตร์ อิงหลักฐานประจักษ์ (Evident based medicine)
ฝึ กฝนตนเองให้ มีทกั ษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิหตั ถการอย่างต่อเนื่อง
การทาการศึกษาวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
รับผิดขอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

- มีอธั ยาศัยอันดี สามารถดาเนินการประสานงานกับแพทย์ต่างแผนก และทางานเป็ นทีมร่วมกับ
ผู้ร่วมงานวิชาชีพอื่นได้ อย่างเหมาะสม
- เป็ นอาจารย์ในการปฏิบัติงานบนพื ้นฐานของระบบ (System-based practice) ทังงานคุ
้
ณภาพ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบแพทย์ฉกุ เฉิน ทังภาวะปกติ
้
และภัยพิบัติ รวมถึงการรับผิดชอบงานด้ านนโยบายของกลุ่ม งานตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
หัวหน้ ากลุม่ งานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
- ปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น โรงพยาบาลนคร
พิงค์ กระทรวงสาธารณสุข และวินยั ข้ าราชการ
- มีจรรยาบรรณ ประพฤติตวั อยู่ในศีลธรรมอันดี ปฏิบตั ิตามขนมธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัด
ฐานทางสังคม เป็ นแบบอย่า งที่ ดี ต่ อแพทย์ ป ระจ าบ้ านรุ่ นหลัง แพทย์ เพิ่ ม พู น ทัก ษะ และ
นักศึกษาแพทย์
-

หน้ าที่ด้านการศึกษา
เป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน และ
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ
เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาของแพทย์ ประจาบ้ านตามที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนดและปฏิบัติตาม
หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็ นอาจารย์ประจาเวรให้ ความรู้ และทักษะด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นแก่แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิ นและปฏิบัติตามหน้ าที่ของอาจารย์
ประจาเวร
ศึกษาและเข้ าใจปรัชญา เป้าหมายของหลักสูตร ทังหลั
้ กสูตรกลางของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่ งประเทศไทย หลัก สูต รของโรงพยาบาลนครพิ ง ค์ เพื่ อใช้ ใ นการประเมิ นผลและพัฒ นา
หลักสูตรต่อได้
ศึกษาค้ นคว้ าความรู้ด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา (Medical education) และนาความรู้ ที่ได้ มาใช้ ใน
การจัดการศึกษาและฝึ กอบรม
ให้ บริการทางวิชาการ โดยเป็ นวิทยากรบรรยายหรื อฝึ กปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นแก่แพทย์
ประจาบ้ าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์ฉุกเฉินหรื อแพทย์สาขาอื่น ๆ
พยาบาล นักปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน และบุคคลทัว่ ไป
ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมของแพทย์ ป ระจ าบ้ าน แพทย์ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะ นัก ศึ ก ษาแพทย์ ที่
ปฏิบตั ิงานในแผนกฉุกเฉิน ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินกาหนด
เป็ นที่ปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้ านทังในเรื
้ ่ องทัว่ ไป เรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการฝึ กอบรม เรื่ องการทา
วิจยั
เป็ นต้ น
๓.๔.๔ ความรับผิดชอบของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม มีความรับผิดชอบในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้

ก. ให้ การบริบาลเวชศาสตร์ฉกุ เฉินแก่ผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ทงในเวลาราชการและ
ั้
นอกเวลาราชการตามที่กลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินกาหนด
- ลักษณะงาน เป็ นผู้รับผิดชอบผู้ป่วยฉุกเฉินทังหมดในห้
้
วงเวลาที่ปฏิบตั ิงาน โดยการเป็ นผู้
ควบคุมดูแล (Supervision) การปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
นักศึกษาแพทย์ ซึง่ อาจไม่ได้ ทาการตรวจประเมินผู้ป่วยด้ วยตนเองทังหมด
้
- หากมีปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบตั ิงานในห้ วงเวลาดังกล่าว ทังปั
้ ญหาทางเวชกรรม หรื อ
ปั ญหาทางการจัดการอาจารย์ต้องมีสว่ นในการรับผิดชอบและจัดการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ข. งานการเรียนการสอนการฝึ กอบรม งานวิจยั
- อาจารย์มีหน้ าที่ดาเนินการวิจยั ทังงานวิ
้
จยั ส่วนตัวและให้ คาปรึกษาต่อแพทย์ประจา
บ้ าน
- อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมฝ่ ายการศึกษา ควรดาเนินการวิจยั เต็มรู ปแบบตามความ
เหมาะสม ในขณะที่อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมฝ่ ายปฏิบตั ิงาน อาจดาเนินการวิจยั จาก
การปฏิบตั ิงานประจา (Routine to research) โดยการดาเนินงานวิจยั ให้ ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบวิธีวิจยั และจรรยาบรรณของนักวิจยั ตามประกาศสภาวิจยั แห่งชาติ
ค. งานให้ คาปรึกษา
งานให้ คาปรึกษาแพทย์ประจาบ้ านประกอบด้ วยหน้ าที่อย่างน้ อยดังนี ้
- ให้ คาแนะนาปรึกษาทางด้ านวิชาการ
- ให้ คาแนะนาปรึกษาในเรื่ องทางสังคม การเงินและความต้ องการส่วนบุคคล ตามความ
เหมาะสม หรือประสานงานผู้มีประสบการณ์ เช่น ปั ญหาด้ านครอบครัว ปั ญหาด้ าน
ความรัก ปั ญหาด้ านการจัดการด้ านการเงินส่วนบุคคล เป็ นต้ น
- ให้ คาแนะนาปรึกษาในเรื่ องการจัดสรรทรัพยากรสาหรับการสนับสนุนทางสังคมและ
ส่วนบุคคลของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม เช่น การประสานหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ กองทุนกู้ยืนทางการศึกษา สหกรณ์โรงพยาบาล เป็ นต้ น
- ให้ คาแนะนาและแนะแนวด้ านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต
- การให้ คาปรึกษาในเรื่องส่วนตัวต้ องกระทาอย่างเหมาะสม
อาจารย์ที่ปรึกษาต้ อง
เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวและรักษาความลับในการให้ คาปรึกษาและสนับสนุน/
ช่วยเหลือ
- การศึกษางานวิจยั เป็ นสัดส่วนหลัก ส่วนงานบริ บาลเวชกรรมฉุกเฉิน เป็ นงานรอง
๓.๔.๕ สิทธิของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม มีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
ก. ได้ รับเงินเดือนตามระเบียบ ก.พ. รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของข้ าราชการพลเรื อนตามประกาศ
ก.พ.
ข. ได้ รับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบของโรงพยาบาลนครพิงค์

ค. ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูลด้ านเวชกรรมของโรงพยาบาล เพื่ อใช้ ในการปฏิบตั ิ งาน
ด้ านเวชกรรมในโรงพยาบาลนครพิงค์
ง. ได้ รับ สิทธิ์ ในการลาเพื่ อเข้ ารับการฝึ กอบรมระยะสันเพิ
้ ่ ม เติ ม ตามที่ต นเองสนใจ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตามระเบียบโรงพยาบาลนครพิ งค์ ว่าด้ วยการลา
ฝึ กอบรม
จ. ได้ รับ สิ ทธิ์ ในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมสันทนาการต่ าง ๆ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นหรื อของ
โรงพยาบาลนครพิงค์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตามระเบี ย บ
โรงพยาบาลนครพิงค์
ฉ. ได้ รับสวัสดิการที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาลนครพิ งค์ ตามระเบี ยบโรงพยาบาลนครพิงค์ ว่า
ด้ วย ที่พกั อาศัย
ช. ได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตร์ ชนคลิ
ั ้ นิกโรงพยาบาลนคร
พิ ง ค์ เช่น ห้ อ งสมุ ด การเข้ า ใช้ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต การเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล ทางวิ ช าการของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
๓.๔.๖ การประเมินอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
การประเมินอาจารย์ผ้ ใู ห้ การอบรม ใช้ กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการราย ๖ เดือนตามพระราชบัญญัติระบบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 โดยกาหนดสัดส่วน
ตัวชี ้วัดการประเมินตามประเภทของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ตัวชี ้วัดการประเมินจะถูกกาหนดในช่วงเดื อนมีนาคมและกันยายนของทุกปี พิจารณาโดยการตก
ลงร่ วมกันระหว่างคณะอาจารย์ ในแต่ล ะฝ่ าย ส่วนหนึ่งของตัวชีว้ ดั การประเมิ นของอาจารย์ ผ้ ูให้ ก าร
ฝึ ก อบรม ต้ องเป็ นตัว ชี ว้ ัด ของหัว หน้ ากลุ่ ม งานเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ต้ องด าเนิ น การอนุ มั ติ ผ่ า นมติ
คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และแจ้ งให้ ผ้ ู อ านวยการ
โรงพยาบาลทราบ
การเก็บ ข้ อมูลการประเมิน เป็ นหน้ าที่ ของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม ทัง้ นี ้ หัวหน้ ากลุ่ม งานเวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉินมีหน้ าที่ติดตาม กากับดูแล และประเมิ นผลตัวชี ้วัดเป็ นระยะ ผลการประเมิ นจะใช้ ในการ
ประเมิ นการเลื่ อนขัน้ เงินเดื อนและความดี ค วามชอบในการปฏิ บัติ ราชการ โดยแบ่ ง ระดับ ของการ
ประเมิ นออกเป็ น ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องปรับปรุ ง หากได้ รับผลการประเมิ นในระดับดี เด่น อาจารย์
แพทย์ ฉุกเฉินอาจได้ รับการเสนอชื่อเป็ น “ข้ าราชการดี เด่น” ประจาโรงพยาบาล เขตสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขหรือระดับประเทศต่อไป
๓.๔.๗ การพัฒนาอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ก. การพัฒนาสมรรถนะทัว่ ไปจากการประเมิน และอาจารย์ทกุ คนต้ องผ่านหลักสูตรด้ าน
แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้ อย ๑ หลักสูตร
หากผลการประเมินไม่ผา่ นตัวชี ้วัด อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมมี หน้ าที่เขียนรายงาน และแผนการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง แจ้ งให้ หวั หน้ ากลุ่มงานทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพื่ อ
ของบประมาณ ในการพัฒ นา เช่น การฝึ ก อบรมระยะสัน้ ข้ อตกลงในการพัฒนางานหรื อโครงการที่
รับผิดชอบ เป็ นต้ น

หัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน มีหน้ าที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุตวั ชี ้วัดที่
กาหนดไว้ ของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม รวมถึงประเมิ นผลการพัฒนาของอาจารย์ ในรอบการประเมิ น
ถัดไป
ข.การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมสามารถทาโครงการเพื่ อขอพัฒนาสมรรถนะต่อยอด เช่น การขออนุมัติ
ลาศึกษาต่อในสาขาต่อยอดด้ านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น เช่น เวชพิ ษวิทยาและเภสัชวิทยา เวชบาบัดวิกฤต
หรื อการขออนุมตั ิลาศึกษาต่อด้ านบริหาร หรื อขอทุนการศึกษาเพื่ อลาศึกษาต่อต่างประเทศตามระเบียบ
ก.พ. หรื อ การลาศึกษาต่อในระดับ มหาบัณ ฑิ ตหรื อดุษฎีบัณ ฑิ ตทัง้ ในและต่างประเทศ กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ ฉกุ เฉิน มีหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการฝึ กอบรมดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการ

องค์ ประกอบที่ 6
ทรั พยากรทางการศึกษา

ทรั พยากรทางการศึกษา
๑. สิ่งอานวยความสะดวกด้ านกายภาพ (Physical facilities)
โรงพยาบาลนครพิงค์จดั ให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงสิ่งอานวยความสะดวกด้ านกายภาพ
รายการ
๑ ห้ องเรี ยน/ห้ องประชุม

สถานที่
ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั ้นคลินิก/รพ.นครพิงค์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั ้นคลินิก
ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั ้นคลินิก
ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั ้นคลินิก
ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั ้นคลินิก
ห้ อง fitness for life ของรพ.นครพิงค์
อาคารอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน
อาคารอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน
อาคารอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

อาคารเรี ยน
ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก
ห้ องสมุด
หอพักแพทย์
ห้ องฟิ ตเนสและศูนย์สนั ทนาการ
สานักงานกลุ่มงานและห้ องพักอาจารย์
ห้ องพักแพทย์ประจาบ้ าน
ห้ องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์

สาหรับ ภารกิ จด้ านวิชาการและการศึ ก ษา โรงพยาบาลนครพิ งค์ มี ศู นย์ แพทยศาตร์ ศึก ษาชัน้
คลิ นิกตามโครงการผลิ ต แพทย์เพิ่ ม เพื่ อชาวชนบท ร่ วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดาเนินการเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับก่อนปริ ญญาในชันคลิ
้ นิก ) ปี ๔-๖ (ชันปี
้ ละ ๓๐ คน) สาหรับ
การฝึ กอบรมหลังปริญญ และมีนกั ศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาผ่านการฝึ กอบรมเป็ นวิชา
เลือกเสรี แพทย์ประจาบ้ านจึงได้ รับโอกาสให้ ได้ คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาแพทย์ และแพทย์ เพิ่ มพูนทักษะ
และเป็ นการพัฒนาความรู้ ของแพทย์ประจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น คอมพิ วเตอร์ ที่ใช้ ในการให้ บ ริ ก าร
ผู้ป่วยซึง่ สามารถใช้ งานระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
โรงพยาบาลนครพิ งค์ มี ห้อ งสมุด และระบบสารสนเทศทางคลิ นิก Uptodate หากมี ค วาม
ต้ องการข้ อมูล ทางวิชาการนอกเหนือจากนี ้ บรรณารัก ษ์ ส ามารถขอใช้ ฐานข้ อมูลทางการแพทย์ จาก
มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
มี ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิ และหุ่นจาลองฝึ กทักษะทางคลินิก โดยใช้ ทรัพยากรร่ วมกับ
ศูนย์แพทยศาตร์ศึกษาชันคลิ
้ นิกโรงพยาบาลนครพิงค์
แม้ ปั จจุบัน แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิ งค์ มีสภาพค่ อนข้ างคับ แคบ แต่ ทางกลุ่มงานเวช
ศาสตร์ ฉุกเฉินของโรงพยาบาลนครพิงค์มีแผนการในการปรับปรุ งพื ้นที่แผนกฉุกเฉินให้ มีความเหมาะสม
กับจานวนผู้ป่วยทีเ่ พิ่มมากขึ ้น
ด้ านการฝึ ก อบรมนอกเหนื อ จากการฝึ ก อบรมในหน่ วยงาน กลุ่ ม งานเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการประสานงานด้ านวิชาการอย่างแน่นแฟ้นกับภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ในการแลกเปลี่ย นความรู้ ทางวิ ชาการทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื ้นฐานและความรู้ทางคลินิก เพื่อทาให้ แน่ใจว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ทักษะและเจต
คติในการเป็ นแพทย์ฉกุ เฉินที่มีคุณภาพ
๒. การจัดการการเรียนรู้ในการฝึ กอบรม (Learning setting)
ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ มีการพัฒนาคุณภาพบริ การและยกระดับของ
การให้ บริ การในทุกๆ ด้ าน โดยได้ ขยายขนาดเตียงให้ บริ การผู้ป่วยใน เป็ น ๒๐๐ เตียง ในปี พ.ศ .๒๕๓๑
เพิ่ มเป็ น ๖๐๙ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และเมื่ อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ .๒๕๕๖ โรงพยาบาลนครพิ งค์
ได้ รับ การยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป ให้ เป็ น โรงพยาบาลศู นย์ เพื่ อรองรั บ การส่งต่ อผู้ป่ วยจาก
โรงพยาบาล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูนและแม่ฮ่องสอน นอกจากนี ้โรงพยาบาลนครพิ งค์ ยังได้ รับ
การพัฒนาศักยภาพให้ เป็ นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้ านอุบตั ิ เหตุ ที่สามารถบริ การการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน , Trauma Fast Track, การผ่าตัดสมอง , ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้ านโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มี
ศักยภาพใน การผ่าตัดและสวนหัวใจ , ศูนย์ ความเชี่ยวชาญด้ านทารกแรกเกิ ด ที่มีศกั ยภาพในการดูแล
ทารกแรกเกิดที่ มีภาวะวิกฤตและพัฒนาเครื อข่ายการดูแลทารกแรกเกิดในจังหวัดที่เข้ มแข็ง , ศูนย์ความ
เชี่ ยวชาญด้ าน โรคมะเร็ งสามารถให้ เคมี บาบัด ผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง การผ่าตัด และจะเปิ ดให้ บริ การรัง สี
รักษา ในปี ๒๕๖๓ อาคารรังสีรักษา)อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง (ในพืน้ ที่วดั ลัฎฐิ วนั พระนอนขอนตาล
ศัก ดิ์ สิทธิ์ ตาบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัด เชีย งใหม่ ซึ่ง ได้ รับ บริ จาคที่ ดินจากพระณัฐศักดิ์ นวลศร
โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้ รับ การพัฒนาให้ เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษา) Hospital and
Medical Center) ในปี พ .ศ .๒๕๕๖ ได้ จดั ตัง้ ศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึ ก ษาชันคลิ
้ นิกขึน้ ในโรงพยาบาล มี
หน้ าที่จดั การเรียนการสอนชันคลิ
้ นิก ให้ กับนิสิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการแพทย์แนวใหม่ ) New Track) โดยระยะแรกรับนิสิต
แพทย์ ระดับ คลินิก ชัน้ ปี ที่ ๔ - ๖ ปี ล ะประมาณ ๑๐ คน เพิ่ ม เป็ นปี ล ะ ๒๐ คน ส าเร็ จการศึก ษาเป็ น
บัณฑิตแพทย์ รุ่นแรกในปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๐ คน และได้ พัฒนาเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและอายุรกรรม โรงพยาบาลนคร
พิงค์ รองรับผู้มารับบริก ารและผู้ป่วยนอก วันละประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน และรองรับผู้ป่วยใน ขนาด
๖๐๙ เตี ยง)ไม่นบั รวม ICU ๑๐๕ เตียง(โดยมีผ้ มู ารับบริ การในแผนกฉุกเฉิ นประมาณ ๖๐,๐๐๐ รายต่อ
ปี

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ ได้ แก่
ก. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินส่งเสริ มให้ แพทย์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมคุ้นชินกับการฝึ กปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแล
รักษาผู้ป่วยด้ วยระบบสารสนเทศเพื่อให้ ส ามารถใช้ งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้ สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้ อมูลที่ สาคัญ ในการบริ บ าลเวชกรรมฉุก เฉิ นศึ กษา
ฝึ กอบรม และวิจยั
ข. กระดานข่าวและเพจในการประชาสัมพันธ์กลุม่ งาน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิ งค์ เปิ ดเว็ปไซด์ ของกลุ่มงานบนเว็ปไซด์ ของ
โรงพ ยาบ าลโดยผ่ า นทางศู น ย์ แพ ทยศาสตร์ ค ลิ นิ ก โดยใช้ url http://www.nkphospital.go.th/th/department/er/ เพื่อเป็ นพื ้นที่ในการประชาสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก
ผู้สนใจ และประกาศหลักสูตร ระเบียบ กฎ ออกสูภ่ ายนอก
๔. ทีมการดูแลผู้ป่วย (Clinical team)
ในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ านกาหนดให้ มีการทางานร่วมกับบุคลากรอื่นๆในลักษณะ
ของการเป็ นทีมสหวิชาชีพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โดยแพทย์ ประจาบ้ านมี บทบาทร่วมใน
การพัฒนา Patient Care Team (PCT)
๕.การวิจยั และความเป็ นนักวิชาการทางการแพทย์ (Medical research and scholarship)
กลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น มี ระบบส่ง เสริ ม ให้ แพทย์ ฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ แ ละความสามารถ
ประยุกต์ความรู้ พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ผ่านกระบวนการ
ฝึ กอบรม ทัง้ การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ข้างเตี ยงผู้ป่วย การฝึ กทักษะและมี การประเมิ นการฝึ ก อบรม

ตามแผนการประเมิน รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
ผ่านระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ทัง้ นี แ้ พทย์ ป ระจ าบ้ านเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น สามารถด าเนิ นการปรึ ก ษา
หน่วยงานวิจยั ของโรงพยาบาลเมื่อต้ องการคาปรึกษาด้ านวิจยั ขันสู
้ ง
๖. ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา (Education expertise)
โรงพยาบาลนครพิ งค์ มี ศูนย์ แพทยศาสตรศึ ก ษาชัน้ คลิ นิก ที่ ป ระกอบด้ วยคณาจารย์ และ
ผู้บริ หารที่ผ่านการศึกษาและฝึ กอบรมด้ านแพทยศาสตรศึกษาที่มีป ระสบการณ์ ในการจัด การศึกษา
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเองก็มีสว่ นในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินมาพร้ อมๆ
กับการก่อตังศู
้ นย์แพทยศาสตร์ศึกษาชันคลิ
้ นิกและได้ มีการดาเนิ นงานด้ านการจัดทาแผนการฝึ กอบรม
การดาเนินการฝึ กอบรมและการประเมินการฝึ กอบรม

องค์ ประกอบที่ 7
การประเมินหลักสูตร
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเต็ม ทางกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ ไ ด้ จัด ตั ง้ คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อทาหน้ าที่ประเมิ นแผนการฝึ กอบรมและหลักสูตร และได้ มีการนาเสนอข้ อมูล
และความก้ าวหน้ าของการฝึ กอบรมแก่ คณะผู้บริ หารของโรงพยาบาลอย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั ้ง โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อกากับ ดูแลการฝึ ก อบรมให้ เป็ นไปตามแผนและหลักสูต รการฝึ ก อบรม รวมทัง้ ทาง
หน่วยงานกาหนดให้ มีการประเมินแผนการฝึ กอบรมปลายปี การศึกษาโดยครอบคลุม ด้ านต่างๆ ดังนี ้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการดาเนิ
้
นงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
-ความสัม พันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัคร ผู้รับ การฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบ
สุขภาพ
นอกจากนี ้ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ยังอาศัยข้ อมูลผลการสอบและการวัดประเมิ นผลที่
เกิ ด ขึน้ ในแต่ล ะช่วงเวลา ทัง้ จากการดาเนิ นการภายในของกลุ่ม งาน ฯ (ร่ วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และจากการสอบประจาปี ของทาง วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉิ นแห่งประเทศไทย (ผลการสอบ MCQ และการสอบภาคปฏิบตั ิ ) มาประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมประจาเดือนและดาเนินการแก้ ไขโดยใช้ มติจากที่ประชุมจากทางหน่วยงานฯ ในการดาเนินการ
แสวงหาข้ อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร
โรงพยาบาลนครพิงค์ ดาเนินการสารวจผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจากการผลิตแพทย์ฉกุ เฉินของ
โรงพยาบาลนครพิงค์ โดย ดาเนินการส่งหนังสือสารวจความคิดเห็นแก่ผ้ ูมีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก เพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถของแพทย์ที่สาเร็ จ การฝึ กอบรมตามแผนการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ และ
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ได้ แก่
๑. นายจ้ างหรือผู้บงั คับบัญชาของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรมหรื อผู้แทนสถาบันที่มีแพทย์ที่จบการ
ฝึ กอบรมไปแล้ ว ปฏิบตั ิงานอยู่
๒. แพทย์ที่สาเร็จการฝึ กอบรมไปแล้ ว
๓. อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๔. ตัวผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปั จจุบนั

การทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการทบทวนและ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยทุก ๕ ปี

องค์ ประกอบที่ 8
ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
กรอบโครงสร้ างองค์กร และการบริ หารจัดการ
ระบบการดาเนินงาน ประกอบด้ วย คณะกรรมการสองส่วน ได้ แก่
๑.คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมอบหมายให้ ศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิก โรงพยาบาลนครพิ งค์
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีผ้ อู านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิกเป็ นประธาน มีผ้ แู ทนจาก
กลุ่มงานที่มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านในโรงพยาบาลนครพิ งค์ เป็ นกรรมการ มี หน้ าที่กาหนดทิ ศ
ทางการด าเนินงานด้ านการจัด การศึกษาและฝึ กอบรมของแพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่
เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) พิ จารณาและรับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้ านในโรงพยาบาลนครพิงค์ บริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา สวัสดิการ กิ จกรรมนอกหลักสูตร
ของแพทย์ประจาบ้ านใน โรงพยาบาลนครพิงค์ ในภาพรวม ประสานงานหน่วยงายภายในโรงพยาบาล
เช่น กลุม่ การพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาระบบบริ หารสุขภาพ งานการเจ้ าหน้ าที่ งานการเงิน งานบริ หาร
ติ ด ตามการฝึ ก อบรม รับ ทราบจ านวนของ แพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่ เ ลี ย้ ง/ใช้ ทุ น
ปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.)แก้ ปั ญ หาที่เกี่ ย วข้ องกับ แพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่
เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติ งานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) ทังปั
้ ญ หาทางเวชกรรม จริ ยธรรม และพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการดาเนินการทางธุรการเกี่ ยวกับการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านกับหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้ องภายนอก เช่น แพทยสภา ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ สานักงานบริ หารโครงการผลิตแพทย์
เพิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลัย สถาบั น ฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ
โรงพยาบาลผู้รับผลผลิตจากการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
๒. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
เป็ นอนุกรรมการในกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ประกอบด้ วย อาจารย์แพทย์ฉุกเฉินท่านหนึง่ ดารง
ตาแหน่งเป็ นประธานอนุก รรมการ อีก ท่านหนึ่ง เป็ นรองประธาน และอีก ท่านหนึ่ง ดารงต าแหน่งเป็ น
เลขานุการ โดยมีอาจารย์แพทย์ฉกุ เฉินทุกคนในกลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิ นและตัวแทนของแพทย์ประจา
บ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่ เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบั ติ ง านเพื่ อวุฒิ บั ต รฯ (แผน ข.) อย่ างน้ อย ๒ คน ด ารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ มีอานาจหน้ าที่โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจา
บ้ านโรงพยาบาลนครพิงค์ ดังต่อไปนี ้
- การจัด ทา พัฒนาและควบคุมคุณ ภาพของหลัก สูต รการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านสาขาเวช
ศาสตร์ฉกุ เฉินโรงพยาบาลนครพิงค์
- กาหนดเกณฑ์และดาเนินการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน
- จัดกิจกรรมการฝึ กอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร รวมถึงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการฝึ กอบรม
- รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานในด้ านเวชธรรมของแพทย์ประจาบ้ าน รวมถึงแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน

- กากับ ดูแลพฤติ กรรมของแพทย์ป ระจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่ เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติ งานเพื่ อ
วุฒิบัตรฯ (แผน ข.) ทังด้
้ านความรับผิดชอบ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมของแพทย์ ประจาบ้ าน(แผน
ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบตั ิ งานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) รวมถึงแก้ ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นจาก
พฤติกรรม
- ด าเนิ นการประเมิ นและตัด สิ นผลการฝึ ก อบรมระหว่างการฝึ ก อบรม การพิ จารณาการเลื่ อ น
ระดับ ชัน้ ออกเอกสารการเลื่อนระดับชัน้ และการเข้ ารับ การประเมิ นเพื่ อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญด้ านเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน รวมถึงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการประเมินผลการฝึ กอบรม
- สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝึ กอบรม และการวิจยั ของแพทย์ ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่
เลี ย้ ง/ใช้ ทุนปฏิบัติ งานเพื่ อวุฒิบัต รฯ (แผน ข.) โดยจัด ให้ มี ทรัพยากรสนับ สนุนการเรี ย นรู้ เช่น
หนังสือ ห้ องสมุด เป็ นต้ น มีการวิเคราะห์ความเพียงพอ และแผนในการพัฒนาปรับปรุ ง
- พิ จารณางบประมาณ การจัด ทาโครงการ และการดาเนินโครงการที่ เกี่ ย วข้ องกับ การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) สาขาเวช
ศาสตร์ฉกุ เฉิน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
- จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการฝึ กอบรมและกระจายทรัพยากรให้ สอดคล้ อง
กับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม โดยการดาเนินงาน อาทิเช่น จัดทาบัญชีจานวนบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน โดยต้ องเป็ นบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม และ
จัดให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุนด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดฝึ กอบรม
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านโรงพยาบาลนครพิงค์
-

-

ประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน มีหน้ าที่ดงั นี ้
เรียกประชุมคระอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
เป็ นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
กาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับเลขานุการ
ควบคุมการประชุม ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ สนับ สนุนและเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการแสดงความเห็ น
อย่างอิสระ
รับผิดชอบกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น การดาเนินงานด้ านหลักสูตร การฝึ กอบคม การประเมิ น
ตัดสินผล การพิจารณาตัดสินปั ญหาของแพทย์ ประจาบ้ านที่เกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กอบรม เป็ น
ต้ น
ดาเนินการตักเตื อนแพทย์ ป ระจาบ้ านที่ มีปั ญ หา หากอาจารย์ ที่ป รึ กษาตักเตื อนแล้ วแต่ ยัง มี
ความผิดต่อเนื่อง
เป็ นผู้ล งคะแนนเสีย งชี ้ขาดในกรณี ที่ที่ป ระชุม คณะอนุกรรมการฯ มี ก ารลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียงสองฝ่ ายเท่ากัน

- กรณี ป ระธานอนุก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้ รองประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
หากทังประธานและรองประธานไม่
้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะอนุกรรมการเลือกกรรมการ
ท่านหนึง่ จากที่ประชุมดาเนินการเป็ นประธานแทนตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
เลขานุการ มีหน้ าที่ ดังนี ้
- กาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธาน
- จัดทารายงานการประชุม
- จัดเตรียมสถานที และเอกสารการประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
- ให้ การฝึ กอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร
- สอดส่องดูแลและตักเตือนพฤติ กรรมของแพทย์ ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุน
ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.)
- ประเมินและตัดสินผลการฝึ กอบรม
- สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝึ กอบรม และการวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์
พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข.) การจัดและดาเนินโครงการที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.)และแพทย์ พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.)
สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะอนุก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.)และ
แพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทนุ ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข.) สาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
-

อาจารย์ประจาเวร มีหน้ าที่
รับ ผิด ชอบและควบคุม การปฏิบัติ ง านในด้ านเวชกรรมของแพทย์ ป ระจาบ้ าน(แผน ก.)และ
แพทย์ พี่ เ ลี ย้ ง/ใช้ ทุน ปฏิ บัติ งานเพื่ อ วุฒิ บั ต รฯ (แผน ข.) รวมถึ ง สอดส่ อ งดู แ ลและตั ก เตื อ น
พฤติกรรมของแพทย์ประจาบ้ าน(แผน ก.) และแพทย์พี่เลี ้ยง/ใช้ ทุนปฏิบัติงานเพื่ อวุฒิบตั รฯ (แผน
ข.) ในระหว่างปฏิบตั ิงานในเวร

แผนภูมิ แสดงกระบวนการดาเนินงานการฝึ กอบรมโรงพยาบาลนครพิงค์

คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
ประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงพยาบาลและศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิกโรงพยาบาลนคร
พิ งค์ หัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุก เฉิน และคณะอาจารย์ จากกลุ่ม งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น รวมถึ ง
ตัวแทนของแพทย์ประจาบ้ านอย่างน้ อย ๒ คน เป็ นกรรมการ ดังตาราง
ตารางแสดงคณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

๒

นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล

๓

คุณวุฒิ
ผู้อานวยการศูนย์ แพทย์
ศาสตร์ ศกึ ษาชั ้นคลินิก

ตาแหน่ง
ที่ปรึ กษา
ประธาน

นายแพทย์บญ
ุ ฤทธิ์ คาทิพย์

ว.ว.เวชปฏิบตั ทิ ั่วไป
อ.ว.เวชศาสตร์ ครอบครั ว
ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

๔

แพทย์หญิงวรัตม์สดุ า สมุทรทัย

ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

กรรมการ

๕

แพทย์หญิงหทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล

ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

กรรมการ

๖

แพทย์หญิงมาริ สา ทองนอก

ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

กรรมการ

๗

แพทย์หญิงอัจฉมาพร สาลี

ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

กรรมการ

๘

แพทย์หญิงกมลชนก บุญศรี

ว.ว. เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

กรรมการ

๙

ตัวแทนแพทย์ประจาบ้ าน ๒ คน

พบ.

กรรมการ

๑๐

นางสาวพรรษพร รูปปั ทม์

นักวิชาการศึกษา

เลขานุการ

๑๑

นางสาวพัชรี ปิ งใจ

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธาน

ฝ่ ายต่ าง ๆ ในคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
แบ่งออกเป็ น ๔ ด้ าน ได้ แก่
๑. ด้ านแผนการฝึ กอบรมและหลักสูตร
๒. ด้ านประเมินผล
๓. ด้ านคัดเลือกและฝึกอบรม
๔. ด้ านวิจยั และวิชาการ

การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
คณะอนุกรรมการต้ องมีการประชุมทุก ๓ เดือน เพื่อหารื อปั ญหาและการดาเนินงานในการ
จัดการการฝึ กอบรม ให้ มีความสอดคล้ องกับระยะเวลาดาเนินงานของแพทยสภา และกระทรวงสา
ธารสุข
การบริ หารจัดการงบประมาณ
คณะกรรมการฝึ กอบรม สามารถของบประมาณเพื่ อใช้ ในการบริ หารจัดการฝึ กอบรม ท้ั งจาก
เงินบารุ ง โรงพยาบาลชลบุรี และเงินหมวดอุดหนุน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ั นคลินิก โรงพยาบาลนคร
พิงค์ ตามระเบียบการเงินของ โรงพยาบาลนครพิงค์ และระเบียบกระทรวงการคลัง

องค์ ประกอบที่ 9
การทบทวนและพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
การทบทวน/ พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
คณะอนุก รรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ นโรงพยาบาลนครพิ งค์ มี
หน้ าที่ ทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยจัดให้ มีการทบทวนหลักสูตรการฝึ กอบรม
อย่างน้ อยทุก ๕ ปี
๑.วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
เป็ นการทบทวนและพัฒนาหลัก สูตรในรายละเอีย ดหลัก (Major change) เพื่ อปรับ ปรุ งแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ อง ของโครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ รวมถึงการวัดและการประเมิ นผล และสภาแวดล้ อมในการ
ฝึ กอบรม ของหลักสูตรให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยใช้ ผลการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
๒.กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
โดยนาผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี เข้ ามานาเสนอในคณะอนุกรรมการอันประกอบด้ วยที่
ประกอบผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกระดับ ได้ แก่
๒.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
๒.๒ ผู้อานวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิกโรงพยาบาลนครพิงค์
๒.๓ รองผู้อานวยการศูนย์โรงพยาบาลนครพิงค์ฝ่ายพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
๒.๔ รองผู้อานวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ ศึกษาชันคลิ
้ นิกฝ่ ายการฝึ กอบรมหลังปริ ญญา
๒.๕ นายจ้ างหรือผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรมหรื อผู้แทนสถาบันที่มีแพทย์ ที่จบการ
ฝึ กอบรมไปแล้ วปฏิบตั ิงานอยู่
๒.๖ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๒.๗ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปั จจุบนั
๒.๘ แพทย์ที่สาเร็จการฝึ กอบรมไปแล้ ว
โดยมีวาระอย่างน้ อยดังนี ้
วาระที่ ๑ ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา
๑. พัน ธกิ จ ผลลัพ ธ์ ท างการฝึ ก อบรมที่ พึ ง ประสงค์ หลัก สู ต รการฝึ ก อบรม การวัด และการ
ประเมินผล สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และความต้ องการของระบบ
สุขภาพ
๓. ขันตอนการด
้
าเนินงานของหลักสูตร
๔. วิธีการวัดและประเมินผล
๕. พัฒนาการของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๖. คุณสมบัติของผู้ให้ การฝึ กอบรม
๗. ข้ อควรปรับปรุง
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ การประชุมครัง้ ต่อไป

การแจ้ งผลการทบทวนและพัฒนา
เมื่ อคณะกรรมการมี มติรับรองการทบทวนและพัฒนาหลัก สูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
สาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ าน
โรงพยาบาลนครพิ งค์ ด าเนิ น การท าหนัง สื อพร้ อมหลัก สู ต รที่ ผ่ านการทบทวนและพั ฒ นา ไปยั ง
คณะอนุกรรมการฝึ กอบคมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น วิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉิ นแห่งประเทศไทย
พิจารณา
เมื่ อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ ฉุก เฉิ นพิ จารณาเห็นชอบรับรอง จะ
ดาเนินการให้ สง่ หลักสูตรให้ แพทยสภารับทราบ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ/แพทยสภา อาจ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นจากโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน รับผิดชอบในการขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จากเงินสวัสดิ การโรงพยาบาล เมื่อหลักสูตรได้ รับการรับทราบจากแพทย
สภา กลุม่ งานเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน มีหน้ าที่ดาเนินการประกาศหลักสูตรเป็ นการสาธารณะในช่องทางต่าง
ๆ เช่น ทางเว็บไซต์
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
โรงพยาบาลนครพิงค์จะจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง โดย
๑. ริเริ่มกระบวนการสาหรับการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และ
สมรรถนะของผู้ส าเร็ จการฝึ ก อบรม รวมถึ ง การวัด และการประเมิ น ผล และสภาพแวดล้ อมในการ
ฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยให้ สถาบันจัดทารายงานประเมิ นตนเอง รายงานการประชุมสัมมนา
เพื่อทบทวนโครงสร้ างองค์กรและแผนปฏิบตั ิ งานประจาปี /แผลกลยุทธ ตลอดจนผลการดาเนินการและ
กระบวนการฝึ กอบรม
๒. ปรับแก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมี ข้อมูลอ้ างอิง โดยต้ องมี แผนและผลการดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องตามข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
๓. จัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้ องมีหลักฐานการ
จัดสรรทรัพยากรทุกด้ าน เช่น งบประมาณกาลังคน อาคารสถานที่และครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น ให้ สอดคล้ อง
กับแผนการประกันคุณ ภาพการฝึ ก อบรมภายในสถาบันฝึ ก อบรมจะต้ องจัดให้ มี ระบบและกลไกการ
ประกัน คุณ ภาพการฝึ ก อบรมภายใน อย่างน้ อยทุก ๒ ปี การประกันคุ ณ ภาพการฝึ กอบรมภายนอก
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการประเมินคุณภาพจาก อฝส. อย่างน้ อยทุก ๕ ปี

ภาคผนวกที่ ๑
Milestone, Entrustable Performance Activities (EPA)
อ้ างอิงตามเกณฑ์หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ ๔ พ๒๕๖๑.ศ.

ภาคผนวกที่ ๒
Medical knowledge and skill( MK(
อ้ างอิงตามเกณฑ์หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ ๔ พ๒๕๖๑.ศ.
๑) การดูแลผู้ป่วย .patient care(
ก) ฉุกเฉิน เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีเสถียรภาพ/เพื่อให้ พ้นจากภาวะวิกฤต .stabilizationรวมถึงทักษะกา (รช่วยฟื น้
คืนชีพในทุกกลุม่ อายุในด้ านต่างๆอย่างครบถ้ วน [PC1]
ขมี ทกั ษะการซักประวัติ และตรวจร่างกายที่ต รงประเด็ น เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ สาคัญ ในบริ บทที่มี ความ .
จากัด รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้ องปฏิบัติ ก าร การวิ นิจฉัย วิ นิจฉัย แยกโรคและการวาง
คสามารถสังเกตอาการและประเมินซ ้ารวมถึงปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยและการรักษาตามข้ อมูลที่ได้ ใหม่ .
สามารถตัดสินใจจาหน่ายผู้ป่วยจากห้ องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม[PC3]
ง สามารถทางานในลักษณะของพหุภารกิจได้ .[PC4]
จ) ทักษะการทาหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิ ด หลอดเลื อด .vascular access (การ
ตรวจคลื่นความถี่สงู ในการวินิจฉัยแบบตรงเป้า) goal-directed ultrasound (การดูแลทางเดิ นหายใจใน
ผู้ป่ วยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึ งผู้ป่ วยที่ไ ม่ให้ ความร่ วมมื อ ผู้ป่ วยที่ มีค วามเสี่ย งสูง มี ระบบ
ไหลเวีย นโลหิต ไม่ค งที่ เป็ นต้ น โดยหลี กเลี่ ย งโอกาสที่ จะทาให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อนและตระหนัก ถึ ง
ผลลัพธและภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น [PC5]
๒) ความรู้ และทักษะทางเวชกรรม .medical knowledge and skill (MK
กมี ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื น้ ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น เช่ น หลัก การทาง .
วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุก
สาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้ รักษา เป็ นต้ น [MK1]
ขความเชี่ยวชาญในด้ านเวชสาสตร์ฉุกเฉิ นต่อยอด เช่น ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ภยั พิ บัติ การลาเลียง .
พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น [MK2]
๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร .interpersonal skills and communication(
กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้ร่วมงานและญาติ ) มี ทกั ษะการสื่อสาร ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล .รวมถึง
ทักษะในการนาเสนอทางวิชาการต่างๆและการถ่ายทอดความรู้ ไปยังผู้อื่น เป็ นผู้นาทีมในการให้ การ
บริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นจุดศูนย์กลาง
๔) การเรี ย นรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒ นาตนเอง .practice-based learning and improvement(
สามารถปรับ ตัวและพัฒ นาสมรรถภาพของตนเองในด้ านระบบงานในแผนกฉุกเฉิ น การเรี ย นรู้ ด้ วย
ตนเอง และการดูแลผู้ป่วย การทาวิจยั การจดบันทึกข้ อมูลทางการแพทย์ เป็ นต้ น
๕) ความเป็ นมืออาชีพ .professionalism(

กมีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่นรวมถึงยึดมัน่ ในหลักการทางจริ ยเวชศาสตร์ .
ขมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชา .ชีพและต่อตนเอง
๖) การปฏิบตั ิบนฐานแห่งระบบ .systems-based practice(
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา การดาเนินการเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ภาคผนวกที่ ๓
รายวิชาเลือก
สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกต่างๆ นี ้ได้ โดยต้ องมี การจัดทาแผนการ
สอนฝึ กอบรมอย่างน้ อยประกอบด้ วยเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการฝึ กอบรม และวิธีการประเมิ นผล/
และอาจจัดการฝึ กอบรมผสมผสานหลาย .วฉ.สาหรับวิชาเลือกดังกล่าว โดยความเห็นชอบของ อฝส
-

กุมารเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (Pediatric emergency medicine)
จักษุวิทยาฉุกเฉิน (phthalmological emergency medicine)
จิตเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (psychiatric emergency medicine)
นิติเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
วิทยาการลาเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
วิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
วิ ท ยาการจั ด การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่ ทุ ร กั น ดาร (frontier area emergency medical
management)
วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
วิสญ
ั ญีวิทยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)
เวชวิจยั ฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินการทหาร (military emergency medicine)
เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)
เวชศาสตร์ ก ารอาชี พ และสิ่ งแวดล้ อมฉุ ก เฉิ น (occupational & environment emergency
medicine)
เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น นั น ทนาการและการผจญ ภั ย (recreation & wilderness emergency
medicine)
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินผู้สงู อายุ (geriatric emergency medicine)
เวชศาสตร์ระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินศึกษา (educational emergency medicine)

-

เวชศาสตร์ฉกุ เฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)
เวชศาสตร์ภยั พิบตั ิและกลุม่ ชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)
ศัลยศาสตร์ฉกุ เฉิน (Surgical emergency medicine)
สูติศาสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
ออร์โธปิ ดิคส์ฉกุ เฉิน (orthopedics emergency medicine)
อายุรศาสตร์ฉกุ เฉิน (internal emergency medicine)

ภาคผนวกที่ ๔
Lectures and Simulations
การบรรยาย (Lecture)
ทางสถาบันได้ จดั หัวข้ อการบรรยายต่างๆโดยได้ เชิญอาจารย์ จากหน่วยต่างๆและในกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินเองมาสอนดังนี ้
-

Mechanical ventilation
Hemodynamic monitoring
Cardiovascular emergency
Onco&hemato emergency
Infectious disease
Neurology emergency
Vascular emergency
Pain management
Local and regional anesthesia
Procedural sedation
Urology emergency
OB-Gyn emergency
Pediatric emergency
Eye emergency
ENT emergency
Common orthopedic disorder in ED
Psychological emergency
Forensic

การจาลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation)
ทางสถาบันได้ จดั Simulation ในทุกๆเดือน โดยมีหวั ข้ อต่างๆดังนี ้
-

Advanced cardiac life support (ACLS)
Advanced traumatic life support (ATLS)
Pediatric advanced life support (PALS)
Neonatal resuscitation
Prehospital advanced life support (PHTLS)
Toxicology
EMS & Dispatch
Hazmat
Mass casualties
Aeromedicine
Patient advice

ภาคผนวกที่ ๕
งานวิจัย
มี โครงการอบรมงานวิจยั ที่จดั โดยศู นย์ แพทย์ ศ าสตร์ ศึกษาโรงพยาบาลนครพิ งค์ เพื่ อให้ แพทย์
ประจาบ้ านสาขาต่างๆได้ เข้ าร่วม

