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สิทธิผู้ป่วย 

 

เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี 

และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่าง

ด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย 

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ าเป็น 

4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

โดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ ชื่อ-สกลุ และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิใน

การขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน 

8. ผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพ 

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฎในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้

บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
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จรรยาบรรณจิตแพทย์ 
 

1. พึงด ารงตนให้สมควรเพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ด้วยการประพฤติและปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทย
สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

2. พึงเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงพฤติกรรมอันเหมาะสมแก่ภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งวิชาชีพ 

3. พึงใฝ่รู้เพิ่มพูนความรู้ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้วยการมีการศึกษา
ต่อเนื่อง ค้นคว้าในวิทยาการที่ทันสมัย โดยยึดมั่นในความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 

4. พึงเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยและสังคม
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

5. พึงเคารพสิทธิของผู้ป่วยในการตรวจและการรักษา ด้วยการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงธรรมชาติของโรค 
และวิธีการรักษา รวมไปถึงผลที่อาจเกิดข้ึนจากการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ 

6. พึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ปล่อยให้อคติ 
ความรู้สึกนึกคิด และความเชื่อส่วนตนมามีส่วนในการรักษา 

7. พึงเก็บความลับของผู้ป่วย ซึ่งตนทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย 
หรือเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย ต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม 

8. พึงได้รับค าอนุญาตจากผู้ป่วยในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และพึงใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งผู้ป่วย 

9. พึงยกย่องให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ไม่ทับถม ให้ร้ายกลั่นแกล้งกัน ไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2562 
1.ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
                     ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Child and Adolescent Psychiatry 
 

2.ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry 
 

ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย) ว.ว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry  

หรือ Dip., Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry 
 

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
- แพทยสภา 
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4.พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีมากขึ้น ปริมาณจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศ 

ณ ปี พ.ศ.2560 มีเพียง 200 คน คิดเป็นสัดส่วนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1.91 คน ต่อประชากร 1,000,000 คน 

อีกท้ังจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ปฏิบัติงาน

ประจ าในต่างจังหวัด ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO ดังนั้นการส่งเสรมิให้เกิดสถาบันฝึกอบรมฯ จึงถือว่ามีความ

จ าเป็น เร่งด่วน และส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือช่วยเพิ่มการกระจายตัวของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นให้ทั่วถึงทั้งประเทศ  

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเป็นสาขาวิชาการแพทย์เฉพาะทางที่

ต้องอาศัยความรู้กว้างขวางและลึกซึ้ง การฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องผสมผสานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างเต็มตัว

ทั้งด้านการดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพจิตแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมและใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ 

คือ “Diversity – Multidisplinary and Competence” เนื่องจากมีความหลากหลายของผู้ป่วย มีการเน้น

การท างานและการเรียนรู้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ครอบคลุม ก่อให้เกิดสมรรถนะและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก าหนด

พันธกิจของหลักสูตรฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ให้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- มีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญทั้งด้านการดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่เด็ก 

วัยรุ่น และครอบครัว  

- มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม

โดยรอบผู้ป่วย อันได้แก่ เพ่ือน ครู โรงเรียน ชุมชน  

- มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสังคม สามารถท างานร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคม และ

ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน  

- สามารถด ารงวิชาชีพด้วยความสุจริตตามมาตรฐานและตามจรรยาบรรณจิตแพทย์  
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นอกจากความรู้และทักษะด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถ

อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการท างานในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นด้วย ได้แก่  

- ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางการแพทย์ มี

ทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ร่วมงาน องค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทาง

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  

- มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

- มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

- มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  

- มีทักษะการเป็นผู้น าทั้งทางวิชาการและการบริหารจัดการ  

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และการพัฒนากระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง  

- ค านึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย ชุมชน บริการสุขภาพ  มีมุมมองอ่ืน ๆ ที่เป็นความ

รับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม  

- สามารถท างานพร้อมกับดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองได้อย่างสมดุล   

กระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

รวมถึงมีการวัดการประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึกอบรม และมีการค านึงถึงสภาวะการท างานที่เหมาะสม

และสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล และมีกลไกการก ากับดูแล และประเมินหลักสูตร

ฝึกอบรมเป็นระยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง   

5.ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องมีคุณสมบัติและ

ความรู้ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลัก 6 ด้านดังนี้ 
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) 
     ก.   มีทักษะในการสัมภาษณ์ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต การใช้แบบ 

ประเมินที่ส าคัญ เพ่ือให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวม 
- มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว 
- มีทักษะในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว 
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- มีทักษะในการตรวจสภาพจิตได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ 
- มีทักษะในการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช 
- มีทักษะในการวางแผนการรักษาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 
- มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะท าอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 

ข. มีความสามารถในการเข้าใจจิตพยาธิสภาพและสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
วัยรุ่นและครอบครัวแบบองค์รวม 

2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (medical knowledge and skills) 
ก. มีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต  สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของ

ร่างกาย จิตใจและสังคมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ข. มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย บ าบัดรักษารวมทั้งป้องกันโรคและภาวะผิดปกติทางจิตเวชเด็ก

และวัยรุ่น ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) 
      ก.   สามารถค้นคว้า วิพากษ์บทความ งานวิจัยทางการแพทย์ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สามารถด าเนินการ 
           วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีวิจารณญาณทางการแพทย์   

ข. สามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
จากการฝึกปฏิบัติ 

- ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น วางแผนและ
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
แสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- มีความสนใจใฝ่รู้ เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ เป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (continuous professional development) 

- มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์   

- เรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (electronic databases)  

- มีความตระหนักถึงขีดจ ากัดในความรู้และความสามารถของตน 

- มีการประเมินผลการรักษาของตนจากผู้ป่วย เช่น ความพึงพอใจของผู้ป่วย หรือผลการรักษา 
ค. ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาลผู้ป่วย อาจสร้างองค์ความรู้

ใหม่จากการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ได้ (knowledge management) 
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่แพทย์และ/หรือนักศึกษาแพทย์ และ/หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติ ตระหนักรู้พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน รับฟังผู้ป่วย
และครอบครัวในทุกกรณี และโดยเฉพาะ 

- การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  

- การบอกข่าวร้าย 

- Difficult case 

- ผู้ป่วยที่ไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา   

- ญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย 
ง. มีการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้ร่วมงาน และสามารถท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

- ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และมีวินัย 

- รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

- แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

- บันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
ข. มีความสามารถในการส ารวจจิตใจ รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง (self-introspection) สามารถประเมินขีด

ความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
ค. สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน และสามารถบริหารจัดการ

สถานการณ์ที่เก่ียวข้องได้เหมาะสม เช่น 

- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้อง
สามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี  
ง. การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด โดยยึดหลัก

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
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6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)   
ก. มีทักษะในการท างานเชิงรุก การส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู 
ข. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ  
ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย กฎหมายทางการแพทย์ 
ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เข้าใจกระบวนการ hospital 

accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา บริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศ   

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับ เปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพความรู้นโยบายการใช้
ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น 

 

6.แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
หลักสูตรมีแผนการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขา

จิตเวชเด็กและวัยรุ่นดูแล ก ากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ด าเนินไปตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ใน

ประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 

6.1 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร   
6.1.1  ความรู้พื้นฐานของจิตเวชศาสตร์ และระบบที่เก่ียวข้อง  

  - ความรู้พื้นฐานของจิตเวชศาสตร์ ตามมาตรฐานการฝึกอบรมของจิตเวชศาสตร์ ใน 2 ปี 
  แรกของการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 1 ก)  
- ความรู้พื้นฐานของจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ใน 2 ปีหลังของการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 1 ข) 
- ความรู้พื้นฐานของกุมารเวชศาสตร์ (ภาคผนวกท่ี 1 ค) 

 6.1.2  ทักษะทางจิตเวชศาสตร์ ทักษะทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (ภาคผนวกท่ี 2) 
 6.1.3  การท าวิจัย (ภาคผนวกท่ี 3)  
  แพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจะต้องท างานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง และมีการ 

ก าหนดให้มีการรับรองวุฒิบัติสาขาจิตเวชศาสตร์ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
 6.1.4  การพัฒนาทัศนคติและการเรียนรู้บูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
  จะต้องมีความสามารถด้าน 

ก. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) 
ข. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ 
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    ด้าน (medical knowledge and skills) 
ค. การมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร (interpersonal and communication  
  skills) 
ง. ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) การรู้จักตนเอง สามารถส ารวจจิตใจและพัฒนา 
    ตนเอง (self-introspection) 
จ. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)   
ฉ. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and  
    improvement) 

มีการก าหนดและนโยบายให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

6.2 แผนการสอน  
ชั้นปีที่ 1 และ 2  การฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 และ 4  การฝึกอบรมให้มีประสบการณ์ดังนี้ 

แพทย์ประจ าบ้าน 
ปีที่ 3 ปีที่ 4 
เดือน เดือน 

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 9.5 9.7 
ประสาทวิทยาเด็ก 1 1 
กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม 1 - 
จิตเวชศาสตร์ชุมชน (school mental health) 0.5 - 
กฎหมายและศาลเยาวชนและครอบครัว, เด็กท่ีมีเชาว์ปัญญาบกพร่องในสถานบ าบัด,  
เด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์และเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 

- 0.3 

เลือกเสรี - 1 
รวม 12 12 

 
6.3 วิธีการให้การฝึกอบรม 

ชั้นปีที่ 1 และ 2  การฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์  
ชั้นปีที่ 3 และ 4  การฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  

(ภาคผนวกท่ี 7, 10 และ 11) และเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสูตรก าหนดไว้ จึงจัดวิธีการให้
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการฝึกอบรม การวัด การประเมินผล ตามสรรถ
นะหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 
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1) การดูแลรักษาผู้ป่วย  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
-มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว  
-มีทักษะในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว  
-มีทักษะในการตรวจสภาพจิตได้อย่างเหมาะสมกับ
พัฒนาการ  
-มีทักษะในการตรวจร่างกายและตรวจระบบประสาท  
-มีความสามารถในการใช้แบบประเมินท่ีส าคัญ   
-มีความสามารถในการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทาง
จิตเวช  
-มีความสามารถในการวางแผนการรักษาอย่างครอบคลุม
และเป็นระบบ  
-มีความสามารถในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงที่จะท าอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-มีความสามารถในการเข้าใจจิตพยาธิสภาพและสามารถ
ให้การรักษาท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัวแบบองค์รวม 

-แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีปฏิบัติงานใน
รูปแบบ authentic learning ที ่OPD, 
IPD, consultation liaison, ED 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์จริง, การประเมิน  
rotation, การสอบข้อเขียน MCQ,  
CRQ, การประเมินการ interview 
การประเมินการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การสอบ OSCE, การท า PMT, 
audit chart 

-แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีน าเสนอการ
ดูแลผู้ป่วยในกิจกรรมวิชาการ เช่น 
case conference, morning report, 
psychotherapy seminar และในช.ม. 
supervision 

-การประเมินการน าเสนอข้อมูล 
และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 

2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวรอบด้าน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

-มีความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพจิต สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย 
จิตใจและสังคมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น 

-แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เรียนวิทยา 
ศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและ
จิตใจที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 
และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (basic 
medical science)   

-การสอบ basic science 

-มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย บ าบัดรักษา
รวมทั้งป้องกันโรคและภาวะผิดปกติทางจิตเวชเด็กและ 
วัยรุ่น ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

-แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3, 4 เรียนและ
ปฏิบัติงานในรูปแบบ authentic 
learning ที ่OPD, IPD, consultation 
liaison, ED  

-การสอบข้อเขียน MCQ, CRQ,  
OSCE, การสังเกตการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์จริง, การประเมิน  
Rotation, การประเมินการ  
interview, การประเมิน 360⁰ 
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-แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วม 
กิจกรรมวิชาการ เช่น morning report 
case conference, journal club, topic 
seminar, psychotherapy seminar 

-การประเมินการน าเสนอข้อมูล
และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 

-แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3,4 ได้ฝึกท า 
จติบ าบัดผูป่้วยเด็กหรือวัยรุน่รายบุคคล 
ภายใต้การ supervision และกระบวน 
การ psychotherapy seminar 

-Psychotherapy report 
-การประเมินการน าเสนอข้อมูล
และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 

-แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3, 4 ได้ 
ฝึกการท ากลุ่มผู้ปกครอง ภายใต้ 
การ supervision และการเรียนรู้ 
จาก workshop parent  
management training (PMT) 

-การสังเกตการท า PMT 

3) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

-ค้นคว้าและวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมี
วิจารณญาณทางการแพทย์ และ 
การแพทย์เชิงประจักษ์ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พื้นฐานวิธี
วิจัยและฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและ
อภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการเช่น 
journal club, topic seminar  
-ท างานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลกั/ร่วม 

-การสอบ basic science  
-การประเมินวิพากษ์ บทความ  
งานวิจัยทางการแพทย์และเวช 
ศาสตร์เชิงประจักษ์ 
-ติดตามการด าเนินงานวิจัยตาม 
timeline 

-สามารถเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติ  
-ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
-สนใจใฝ่รู้เรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-เป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
-ตระหนักรู้ขีดจ ากัดในความรู้/ความสามารถของตน  
-สามารถประเมินผลการรักษาของตนได้จากผู้ป่วย  
-สามารถประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้
อย่างเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย 

-มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
และบันทึกข้อมูลในเวช 
ระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง, การประเมิน 
rotation, portfolio  
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4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

-น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง และ
อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
ในกิจกรรมวิชาการ เช่น case 
conference 

-การประเมินการน าเสนอข้อมูล
ผู้ป่วยและการอภิปรายในกิจกรรม
วิชาการ 

-มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
สังคมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    

-สอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ า
บ้านรุ่นน้อง 
-แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3,4 ท างาน
สุขภาพจิตโรงเรียน และให้ค าแนะน าแก่
ผู้ป่วย แพทย์/บุคลากรสาขาอ่ืนที่ส่ง
ผู้ป่วยมาปรึกษา  

-การประเมิน rotation 

-การประเมิน 360⁰ 
 
 

-มีทักษะในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตระหนักรู้
พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน รับฟังผู้ป่วยและ
ครอบครัว  
-มีการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้ร่วมงาน 
ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปฏิบัติงานในรูปแบบ authentic  
learning ที ่OPD, IPD, consultation  
liaison, ED, ช.ม. supervision,  
parent management training  
workshop, counselling workshop 
-ฝึกปฏิบัติและท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับ 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง, การประเมิน  
rotation, การสอบ interview,  
OSCE, psychotherapy report, 
การท า PMT 

-การประเมิน 360⁰ 

-สามารถน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง 
และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

-ฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
ในกิจกรรมวิชาการ เช่น case 
conference 

-การประเมินน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย
และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 
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5)  ความเป็นมืออาชีพ   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

-มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ 
ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
รักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษา
มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย 

-โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ 
-ปฏิบัติงานในรูปแบบ authentic 
learning ที ่OPD, IPD, consultation 
liaison, ED, PMT 
-พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ 
attending อาจารย์ supervisor 
-Workshop ต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง, การประเมิน 

rotation, การประเมิน 360⁰, การ
สอบ interview, OSCE, การท า 
PMT 
-อัตราการถูกร้องเรียนเรื่อง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

-มีความสามารถในการส ารวจจิตใจ รู้จักตนเอง พัฒนา
ตนเอง (self-introspection) 

-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม และพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ attending 
อาจารย์ supervisor  
-ได้ฝึกการท าจิตบ าบัดผู้ป่วยเด็กหรือ
วัยรุ่นรายบุคคล ภายใต้การ 
supervision และกระบวนการ 
psychotherapy seminar 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง, การประเมิน 

rotation, การประเมิน 360⁰, 
psychotherapy report, 
portfolio 

-สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดไว้ก่อน 

-ปฏิบัติงานในรูปแบบ authentic 
learning ที ่OPD, IPD, consultation 
liaison, ED 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์จริง, การประเมิน  

rotation, การประเมิน 360⁰,  
ประเมินการ interview, OSCE  

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

-มีทักษะในการท างานเชิงรุก การส่งเสริม ป้องกัน และ
ฟ้ืนฟู 

-แพทย์ประจ าบ้านปี 3,4 ท างาน
สุขภาพจิตโรงเรียน 
-ร่วมสังเกตการณ์ day hospital 

-ติดตามการด าเนินงาน school 
mental health, portfolio  

-มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล  

-ฟังบรรยายเรื่อง กระบวนการทั่วไปใน
การปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วย, ระบบ
สารสนเทศ, ระบบยาของโรงพยาบาล 

-การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์จริง, การประเมิน  

rotation, การประเมิน 360⁰,  
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-มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย/ 
สิทธิผู้ป่วย กฎหมายทางการแพทย์ 

-สามารถเลือกเสรี ณ รพ ต้นสังกัด  
-เข้าร่วมกิจกรรม patient safety, 
โครงการ safety camp, POCT, ACLS, 
การซ้อมอัคคีภัย 
-ฟังบรรยายเรื่อง กฎหมายน่ารู้ทาง
การแพทย์, ปัญหาการฟ้องร้อง 
-มีส่วนร่วมในการประชุม 
multidisciplinary team conference 
เข้าร่วม workshop, ประชุมวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างานกับสหสาขา
วิชาชีพ การดูงานศาลเยาวชนและ
ครอบครัว สถานสงเคราะห์ เด็ก
บกพร่องเชาว์ปัญญา 

ประเมินการ interview, OSCE, 
portfolio 

-มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วย  
 
 
 

-ฟังบรรยายเรื่อง KM, RM, โรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพ, HA 
-หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วม
ประชุม CLT ร่วมกันคิดวิเคราะห์ระบบ 
ตอบสนอง ข้อร้องเรียน (occurrence) 

-การเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

-ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost 
consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

-ฟังบรรยายเรื่อง rational use of 
medicine  
-แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีปฏิบัติงานใน
รูปแบบ authentic learning ที ่OPD, 
IPD, consultation liaison, ED 
-แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น morning 
report, case conference 

-การสอบ basic science  
- Audit chart 
 
 
 
-การประเมินน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย
และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 
 

 

6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 4 ปี   
 

6.5 การบริหารจัดการฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจในการจัดการ การ

ประสาน การบริหาร ดูแล ก ากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรในแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม ให้ด าเนิน
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ไปตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ โดยน าผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ กฎระเบียบแพทย
สภา ราชวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมความพึงพอใจของ
บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สภาพสังคม มาใช้ในการก าหนดพันธกิจ ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม การ
วางแผนการฝึกอบรม และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯนี้ด้วย    

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประกอบด้วย ที่ปรึกษาหลักสูตร ประธาน
หลักสูตร กรรมการหลักสูตร หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน และเจ้าหน้าที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการต่าง ๆตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 9 มีการประชุมสม่ าเสมอทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผน ติดตาม 
ก ากับ ดูแลระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน (ภาคผนวกท่ี 10) และมี
มาตรฐานตามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์ที่ก าหนด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

 

6.6 สภาวะ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน มีการจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

6.6.1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไข งานบริการและความ
รับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6.6.2 มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอ 
          บุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ

ฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น 
6.6.3 มีการระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 

- การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องอยู่เวรโดยเฉลี่ยอย่างต่ า 6 เวรต่อ
เดือน (ภาคผนวกท่ี 16) และต้องยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  

- มีค่าตอบแทนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 
6.6.4 ระเบียบการลาให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัย ส าหรับแนวทางการปฏิบัติในการลานั้น  ดู

รายละเอียดในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
6.6.5 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัด/ประเมินที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรโดยปราศจากอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออ านาจอันมิชอบ 
6.6.7    กิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์

กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1, 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมจิต
เวชศาสตร์ 
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กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3, 4  
เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

8.00-9.00 
Kardex round Kardex round 

Group supervision 
wk 2nd, 3rd 

Kardex round 
Morning report  
wk 2nd ,3rd ,4th 

Kardex round 
Morning 

report wk 3rd 

Kardex round 
Journal club wk 1st,3rd 

Topic seminar wk 1st,3rd 
Case conference wk 1st,3rd 

Interhospital conference wk 4th 
Psychotherapy sem. wk 2nd 

Special lecture 3 ครั้ง/ป ี

9.00-12.00    
 

12.00-13.00   Topic review   

13.00-14.00 SMH 
13-16น. 

Team meeting Child protection 
conference wk 1st 

Noon report 
 

Parent management training 13-16น. 
รอบที่ 1 ต.ค.-พ.ย., รอบที ่2 มี.ค.-เม.ย. 

14.00-16.30 Consultation round Consultation round 

หมายเหตุ  ตัวอักษรหนา คือ activities รวม 
ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ คือ activities อน.8 
ตัวอักษรเอียง คือ activities OPD6 

6.6.8  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้ 
การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 1, 2 รับผิดชอบงานด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน า 

   ใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  แพทย์ประจ าบ้านอาวุโส 
การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 3    รับผิดชอบงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโดยตรง ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน า 

   ใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอาวุโส 
การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 4    รับผิดชอบงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
                                 (chief resident) ช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1-3 และ/หรือนักศึกษาแพทย์ 

                        โดยมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเข้าร่วมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 

6.7 การวัดและประเมินผล  

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จัดให้มีการวัด และประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน (ภาคผนวกที่ 4) การประเมิน
ระหว่างการฝึกอบรมจัดขึ้นสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบ เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น 

โดยการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยปราศจาคอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออ านาจอันมิชอบ 

มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบ 
อุทธรณ์ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลการประเมินได้โดยเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาของ
ภาควิชา ดูในรายละเอียด (ภาคผนวกท่ี 4) 
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การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์  
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 และ 4 การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย  

6.7.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 
ภาควิชาฯได้มีการวัดและการประเมินผลตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย มีการประเมินเกิดขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอ โดยมีการแจ้งกระบวนการ การวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบเป็นระยะ 

ๆ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างทันกาล จ าเพาะ สร้างสรรค์และเป็นธรรมบนพ้ืนฐาน

ของผลการวัดและประเมินผล โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ การวัดและประเมินผล 

ประกอบด้วย  

6.7.1.1 ประเมินโดยมิติที่ 1 - 6 ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะผู้รับการฝึกอบรมโดยอาจารย์ ด้วยแบบประเมิน rotation แบบประเมิน  
  supervision โดยประเมินทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และ professionalism 
 มิติที่ 2   การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
 มิติที่ 3  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
 มิติที่ 4  คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน *  

* การสอบมีสอบ 2 ครั้งต่อปี  
1) การสอบกลางปี (Formative evaluation) ใช้การสอบสัมภาษณ์ผู้ป่วย  
2) การสอบปลายปี (Summative evaluation) เป็นการสอบที่ประกอบด้วย 

2.1 การสอบข้อเขียน ซ่ึงประกอบด้วย MCQ, CRQ 

2.2 การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริง 2 ราย และสอบ OSCE 

  มิติที่ 5   การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง 
 มิติที่ 6   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน ด้วยแบบประเมิน 360 องศา 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรมจะจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบ  
 

      6.7.1.2 ประเมินตาม Achievable milestones/ Entrustable Professional Activities (EPAs)  

(ภาคผนวกท่ี 4) โดยแบ่งความสามารถออกเป็น 5 ระดับ  
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6.7.1.3 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 จะพิจารณาตามเกณฑ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์ 
ส่วนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 จะพิจารณาตามเกณฑ์ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
ซ่ึงแพทย์ประจ าบ้าน ต้องผ่านทุกข้อต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ผ่านการประเมินตามมิติต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร โดย 

2.1 มิติที ่1, 2, 3, 5, 6 ได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” (ในการประเมิน rotation ต้องมีอาจารย์
ประเมินให้ “ไม่ผ่าน” ไม่เกิน 1 คน) 

2.2 มิติที ่4 ต้องได้คะแนน ≥ 60% ทั้งการสอบภาคความรู้/ทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติ 
2.2.1 การสอบภาคความรู้/ทฤษฎี (มิติที่ 4) ต้องได้คะแนน ≥ 60% 

 ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ สามารถขอสอบซ้ าใหม่ได้ 1 ครั้งตั้งแต่เดือน    
    เมษายน-มิถุนายน เกณฑ์ผ่าน คือได้คะแนน ≥ 60% 

2.1.2 การสอบภาคปฏิบัติทั้ง interview และOSCE (มิติที่ 4) ต้องได้คะแนน ≥ 60% 
 ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ขอสอบใหม่ได้ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 

แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านและมีการซ้ าชั้นจะให้ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยที่คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นก าหนด 
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่าน จะไม่ได้รับการส่งสอบวุฒิบัตร 

3) ผ่านตามเกณฑ์ Entrustable professional activities (EPA)  
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 จะพิจารณาตามเกณฑ์ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 จะพิจารณาดังนี้ 

หัวข้อ  
Entrustable Professional Activities (EPAs) 

ระดับท่ีคาดว่าต้องท าได้ 
ปี 3 ปี 4 

1. รักษาภาวะฉุกเฉินโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นได้ตรงตามมาตรฐาน ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
2.รักษาโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย ได้ตรงตามมาตรฐาน ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 5 
3.ให้ Psychoeducation แก่เด็กและครอบครัว  ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
4. ให้ Parental guidance ผูป้กครอง ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 5 

4)  

4)  ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรม ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน
ฝึกอบรม มีเจตคติและความประพฤติดี  
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หมายเหตุ 

- หากพบการทุจริต หรือ การขาดจริยธรรมทางการแพทย์ ให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

- หากผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ผ่าน ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม หรือ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

- การพิจารณาให้ยุติการฝึกอบรมเป็นอ านาจของคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญาฯ 

- กรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อสงสัยในผลประเมินสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน 

- ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 4 และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2 จัดด าเนินการตัดสินผลให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปีการศึกษา 

- ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอ่ืน ๆ  จัดด าเนินการตัดสินผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
การศึกษา 
 

6.7.1.4 การวัดและประเมินผลทั้งหมดจะสอดคล้องกับผลลัพธ์ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
วิธีการประเมิน สมรรถนะหลักด้าน ช่วงเวลา เกณฑ์ผ่าน 

- การประเมินการปฏิบัติงาน โดยแบบประเมิน rotation 1, 2, 3, 4, 5, 6 ทุก 3 เดือน - ผลการประเมิน “ผ่าน” 
- การประเมิน 360⁰ 2, 4, 5, 6 ทุก 6 เดือน - ผลการประเมิน “ผ่าน” 
- การท าจิตบ าบัดผู้ป่วย 2, 4, 5 1 ครั้ง/ปี - ผลการประเมิน “ผ่าน” 
- การสอบข้อเขียน MCQ, CRQ 1, 2 1 ครั้ง/ปี - คะแนน ≥ 60% 
- การสอบ interview, การประเมิน EPA 2    1, 2, 4, 5, 6 1 ครั้ง/ปี - คะแนน ≥ 60% 
- การประเมินการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยแบบประเมิน EPA 1 1, 2, 4, 5, 6 ตลอดปี - การประเมิน “ผ่าน” 
- การสอบ OSCE, การประเมิน EPA 3 1, 2, 4, 5, 6 1 ครั้ง/ปี - คะแนน ≥ 60% 
- การท า PMT, การประเมิน EPA 4 1, 2, 4, 5 1 ครั้ง/ปี - การประเมิน “ผ่าน” 
- การประเมินการน าเสนอข้อมูล และอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 1, 2, 3, 4, 6 ตลอดปี - คะแนน ≥ 60% 
- การติดตามการด าเนินงานวิจัยตามเป้าหมายและเวลา 3 ทุก 1 เดือน -ตามเกณฑ์ในภาคผนวกที่ 3 
- การประเมิน portfolio 3, 6 ทุก 6 เดือน - การประเมิน “ผ่าน” 

 
6.7.1.5 แนวทางการด าเนินการกรณทีี่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันก าหนด และจะมีท าการประเมินซ้ าถ้าผ่าน   
  การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้ 
- หลังจากปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ภาควิชาฯจะ 
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  พิจารณาให้ยุติการฝึกอบรม สถาบันจะส่งผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  
  ของทุกปีต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช 
  กรรม (อฝส.) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา 
  ตามล าดับ  
6.7.1.6 การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

- คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จะแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ 
ประจ าบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะแจ้งแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมเติม การก ากับดูแล และการประเมินผลซ้ า ระหว่างที่มีการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้นจะมีการรวบรวม 
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวางแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป  

- เมื่อแพทย์ประจ าบ้านลงชื่อรับทราบ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
จะแจ้ง อฝส.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

6.7.1.7 การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 

6.7.1.7.1 กรณีการลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงาน 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้ว  

สถาบันฝึกอบรมจะแจ้งต่อ อฝส. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัย 

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้รับ 

อนุมัติจากแพทยสภา แพทยสภาจะให้ความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การ 

สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่โดยพิจารณา 

จากเหตุผลประกอบการลาออก และค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม   

6.7.1.7.2 กรณีการให้ออก เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจน

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อ ชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 

- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการ 

ปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ ตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ 

 เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมฯ เห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์

ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วให้คณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมฯ

ท าเรื่องแจ้งต่อ อฝส. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และแพทยสภา เมื่อแพทยสภาอนุมัติจึงจะถือว่าเป็นการให้ออกโดยสมบูรณ์ 
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หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการอุทธรณ์ผลการประเมิน สามารถอุทธรณ์
ได้ภายใน 1 เดือน หลังได้รับผลการประเมินโดยสามารถอุทธรณ์โดยตรงที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานหลักสูตรฝึกอบรมสาขาแพทย์ประจ าบ้านจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นหรือหัวหน้าภาควิชา เพ่ือที่คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะได้มี
การพิจารณาด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

 

6.7.2  การวัดและประเมินผล เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามรายละเอียดที่

ระบุในภาคผนวกท่ี 5 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

6.7.2.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และเอกสารประกอบ (ภาคผนวกท่ี 5) 

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ 
ฝึกอบรมและเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินเพ่ือสอบวุฒิบัตร 

- วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ 
บทความงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และ ได้รับการรับรองจากวารสารว่าจะได้รับการตีพิมพ์ (manuscript)  

- มีรายงานการท าจิตบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจ านวน 2 ราย ที่มีการท าจิต
บ าบัดอย่างน้อยรายละ 8 ครั้ง และผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม 

6.7.2.2 วิธีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามมติของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น ดังนี้ 

6.7.2.2.1 วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผล ประกอบด้วย 
- ภาคข้อเขียน ด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions)  ข้อสอบอัตนัย

บรรยายยาว (essay) และข้อสอบอัตนัยบรรยายสั้น (constructed response questions) ตามที่
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ก าหนด 

- ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า สอบการประเมินผู้ป่วย (interviewing) ในสถานการณ์จริง และ การสอบ 
ปากเปล่า (oral examination) โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใช้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ก าหนด 

6.7.2.2.2 การจัดการสอบ 
- การสอบภาคข้อเขียน ส่วนที่ 1 ( basic science) สามารถสอบได้ตั้งแต่ปีแรกของการฝึกอบรม ถ้า

สอบไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป 
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- การสอบภาคข้อเขียน ส่วนที่ 2 (clinical science) สามารถสอบได้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมและ
สอบผ่านข้อเขียนในส่วนที่ 1  

- การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า (oral) สามารถสอบได้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมและสอบผ่านข้อเขียน
ในส่วนที่ 1  

6.7.2.2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
-    การผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 

     จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า และงานวิจัย 

- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ  
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นก าหนด 

 

6.7.3 การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น (ภาคผนวกที่ 5) 

การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวช

ศาสตร์เด็กและวัยรุ่นนั้น วิธีการสอบ  การจัดการสอบ  และเกณฑ์การตัดสินให้ใช้หลักการเดียวกันกับการประเมิน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  หากแต่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติฯมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
 

1. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2. มีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

2.1 เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม
เงื่อนไขของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ โดยสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องเป็นโรงพยาบาลจิตเวช หรือโรงพยาบาล
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติเกณฑ์ขั้นต่ าเทียบเท่ากับการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน   ยกเว้น 
จ านวนอาจารย์ต้องมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน (ไม่นับผู้สมัครสอบ) 

2.2 เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันใน
ต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรองและได้ปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น ในประเทศไทย อย่างน้อย 2ปี ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันที่สมัครสอบ โดยสถาบันฝึกอบรมหลัก 
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ในประเทศไทย ให้การรับรองในการสมัครสอบ 
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3.   มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต้นสังกัด โดยเป็นผู้วิจัยหลัก โดยส่งผลงานในรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์ แต่หากได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับหนังสือตอบรับเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หรือ
จิตเวชศาสตร์หรือสุขภาพจิตระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถส่งในรูปแบบตามต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ใน
วารสารดังกล่าวได้ โดยส่งภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น ก าหนด  
4.  คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 2 คือสอบผ่านภาคทฤษฎีส่วนที่ 1 พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (basic knowledge)  

  5.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและปากเปล่าคือผ่านการสอบความรู้ภาคทฤษฎี ส่วนที่ 1 และ  
  2 ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (basic knowledge) และ 
  ด้านคลินิก (clinical Child and Adolescent Psychiatry) 
  6.  มีการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถาบันฝึกอบรมหลักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีก่อนสอบหนังสือ 
  อนุมัติฯ เพ่ือรับการก ากับดูแลจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในการท าจิตบ าบัดและการท ารายงาน โดยส่ง 
  รายงานการรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องจ านวน 2 รายโดยแต่ละรายต้องได้รับการท าจิตบ าบัดอย่างน้อย 8 ครั้ง  
  และผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมหลัก โดยส่งภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
  สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นก าหนด 
 

7.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามก าหนดของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทย

สภาดังนี้   

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง 

- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525    

- ผ่านการอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี 

- ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์แล้วหรือเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ก าลัง
จะส าเร็จการฝึกอบรม 3 ปี (สามารถเข้ารับการฝึกอบรมต่อชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น) 

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
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7.2 กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

- สถาบันฝึกอบรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม และมี

กระบวนการคัดเลือก การจัดสอบสัมภาษณ์ทีย่ึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรม 

ตรวจสอบได้  

- การคัดเลือกจะพิจารณาโดยการสัมภาษณ์และใช้เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครดังที่ระบุในภาคผนวกที่ 8 

ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและเจตคติ และ การมีต้นสังกัด 

- มีนโยบายการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ค านึงถึงความต้องการของระบบสุขภาพด้วย เช่น มีการ

พิจารณาถึงต้นสังกัดจังหวัดที่ขาดแคลน 

- มีนโยบายในการพิจารณารับผู้สมัครที่มีต้นสังกัดก่อน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนการรับผู้สมัครเป็นการรับ

ผู้ที่ไม่มีต้นสังกัดได้ โดยค านึงถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร และจ านวนผู้สมัคร หากผู้สมัครที่มีต้นสังกัดมี

คุณสมบัติไม่เพียงพอ 

- เกณฑ์การรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการตามที่หลักสูตรฯได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ตามระเบียบของ

ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา โดยปราศจาคอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออ านาจอันมิ

ชอบ และสามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความความเจ็บป่วยหรือความพิการ หากความเจ็บป่วยหรือ

ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการฝึกอบรม หรือต่อการปฏิบัติงานเป็นจิตแพทย์ ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือก และให้ถือมติของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด 

- มีกลไกในการอุทธรณ์ โดยผู้สมัครสามารถร้องเรียนโดยตรงที่ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพ่ือที่

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะได้มีการพิจารณาด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

   ภายหลังการสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

เมื่อมีมติเป็นเอกฉันท์และไม่มีข้อสงสัยหรือคัดค้าน เลขานุการคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะเป็นผู้แจ้งผลการ

สอบคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบ 

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ ก าหนดให้ ณ ปัจจุบัน หลักสูตรฯรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 5 คนต่อปีการศึกษา ตามเกณฑ์

ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา (คน) 3 5 6 8 9 11 12 
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ส าหรับกรณีที่สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าจ านวนที่
ได้รับการอนุมัติจะพิจารณาลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้น้อยลงตามความเหมาะสมเพ่ือที่จะคงคุณภาพของ
การฝึกอบรมไว้ 

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม   

 

8.1.1 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และประธานการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านจิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น อย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ 
เด็กและวัยรุ่นจากแพทยสภาหรือจากสถาบันต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
รับรองและเป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณจิตแพทย์  
 

8.1.2 มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 
- การสร้างกรอบการฝึกอบรม 
- การร่างหลักสูตร 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การวัดและการประเมินผล การก าหนดเกณฑ์การตก ผ่าน   
- การคัดเลือกอาจารย์และผู้เข้าอบรม 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน ามาทบทวนทิศทาง กิจกรรมต่าง ๆ วัตถุประสงค์ พันธกิจของหลักสูตร 
เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและมีการจัดท า
รายงานการประชุมทุกครั้ง 
 

8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ต้องเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา และได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดง 
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  และปฏิบัติงาน
ด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  อย่างน้อย 2 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ หรือจาก
สถาบันต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง  
- ภาควิชาฯ มีการก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร และได้ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
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ที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความ
ช านาญทางคลินิก (ภาคผนวกที่ 15) 
- ระเบียบการรับอาจารย์และบุคลากรของภาคฯเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตามระเบียบของ
คณะฯ โดยปราศจาคอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออ านาจอันมิชอบ 
 

8.2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 7) 

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลาจ านวน 8 คน (ภาคผนวกท่ี 14)

สามารถให้การฝึกอบรมแก่แพทย์ประจ าบ้านได้จ านวนปีละ 5 คน ตารางแสดงจ านวนอาจารย์และ

ศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของ อ้างอิง

ตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หากมีจ านวนอาจารย์ ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้  แต่จะต้องมี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมด โดยมี

ข้อก าหนดดังนี้  

ก. จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา 
ข. ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์ 

เต็มเวลา  โดยให้คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะเวลาที่มาปฏิบัติงานส าหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจ า

บ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ไม่นับเวลาท าวิจัย การท างานบริการอ่ืนโดยไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจ า

บ้าน รวมทั้งไม่นับเวลาการสอนนิสิตแพทย์/ นักศึกษา   

กรณีที่สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าจ านวนที่ได้รับการ
อนุมัติจะพิจารณาลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้น้อยลงตามความเหมาะสมเพ่ือที่จะคงคุณภาพของ
การฝึกอบรมไว้ 

 

8.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์  
ภาควิชาฯ มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา 

การวิจัย จ านวนอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดไว้  อาจารย์จะต้องมีเวลา
เพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  ภาควิชาฯมีการจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่าง

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา (คน) 3 5 6 8 9 11 12 
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เป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและหัวหน้างานโดยจะมีการ
ประเมินอาจารย์ปีละ 1 ครั้ง 
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา ภาควิชาฯ ก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี้ 

9.1 สถานที ่
1) หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ 

1.1) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกอานันท 
      มหิดล ชั้น 8  มีห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน และ ห้องสมุด  เพื่อให้แพทย์ 
      ประจ าบ้านมีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
      ที่ทันสมัยสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีระบบ 
      เทคโนโลยีแบบไร้สายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่แพทย์ประจ าบ้านสามารถค้นหา 
      ข้อมูลจากห้องสมุดของคณะฯ ได้อย่างสะดวก ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม  นอกจากนี้มี 
      อุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย   
1.2) หน่วยตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทีต่ึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 
1.3) หน่วยตรวจจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่ตึกอานันทมหิดล ชั้น 8 
1.4) หอผู้ป่วยในจิตเวช ปก.5 
1.5) หน่วยผู้ป่วยฟื้นฟู (day hospital) 
1.6) หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1.7) หน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1.8) หอผู้ป่วยต่างภาควิชา 
1.9) ห้องแพทย์เวรฉุกเฉิน  

2) หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ให้เป็น 
สถาบันหลัก สถาบันสมทบ และสถาบันฝึกอบรมร่วม  ได้แก่ 

2.1) กรมสุขภาพจิต  

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

- โรงพยาบาลราชานุกูล  

- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
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- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
       2.2) กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 2.3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนที่สถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศตามความสมัครใจด้วย 

9.2 จ านวนและชนิดของผู้ป่วยเพียงพอและหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามเกณฑ์
การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยรับ
ปรึกษาจากต่างแผนก การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
9.3 มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ท างานร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน 

9.4 มีการน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรมการด าเนินการฝึกอบรม

การประเมินการฝึกอบรม   

9.5 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 

และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

9.6 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม มกีารบูรณาการ และมีความสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
9.7  การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีได้รับการรับรองและระบุไว้ในหลักสูตร  

9.8   มีการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชาฯมีการก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไก

ส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุม สิ่งต่อไปนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม  

- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวัดและประเมินผล  



29 
 

- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- นโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

- สถาบันร่วม/สมทบ 

- ข้อควรปรับปรุง 
ทั้งนี้สถาบันฯมีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากหลายกระบวนการ โดยรับ

ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัณฑิต นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหลัก เกี่ยวกับพันธกิจ ผลทางการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ หลักสูตรการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล 

สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

และความต้องการของระบบสุขภาพ ขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตร  วิธีการวัดและประเมินผล การประเมิน

การฝึกอบรม พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราการสอบผ่านวุฒิบัตร มีการติดตามความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้ใช้บัณฑิต คุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม  

ข้อควรปรับปรุง โดยผลจากการประเมินการฝึกอบรมเหล่านี้ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะน ามาเข้าที่

ประชุมสัมมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีการจัดให้มีการทบทวน

และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และ

สมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทย

สภารับทราบ  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม ดูแลการฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วม
ฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมและเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้
แพทยสภารับทราบเป็นระยะ  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่นเป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนด  ทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
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12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

12.1  มีการตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเพ่ือบริหาร

หลักสูตร โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรฯ 

12.2 คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่

ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) 

กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดง

ถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการ

ผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12.3 ภาควิชาฯมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ

ฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

12.4 ภาควิชาฯมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ

การฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

12.5 ภาควิชาฯ จัดให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
หลักสูตรฯ จะต้องได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม และจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็น

สถาบันฝึกอบรม รวมทั้งต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้   
- มีระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ทุกปี  
- มีระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก (คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขาจิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ทุก 5 ปี  

 

14. เกณฑ์ขอเปิดสถาบันฝึกอบรมและการขออนุมัติเป็นสถาบันการฝึกอบรม  
  ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 7 
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ภาคผนวกที่ 1 

core competency ด้านเนื้อหา  

เนื้อหาวิชาการในการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ วิชาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป วิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และ
วิชากุมารเวชศาสตร์ 

1. เนื้อหาวิชาจิตเวชศาสตร์  

เนื้อหาวิชาจิตเวชศาสตร์ที่แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ประกอบด้วย 
1.1 โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตร์ที่ส าคัญ(major psychiatric disorders) 
1.2 Psychotropic medications 
1.3 Addiction psychiatry 
1.4 Human growth and development 
1.5 Emergency psychiatry 
1.6 Behavioral sciences, socio-cultural psychiatry 
1.7 Psychosocial therapies 
1.8 Somatic treatment methods 
1.9 Consultation-liaison psychiatry 
1.10 Child and adolescent psychiatry 
1.11 Forensic psychiatry 
1.12 Administrative psychiatry and systems of health care delivery 
1.13 Ethics 
1.14 Evidence-based medicine/psychiatry, research methodology and biostatistics 
1.15 Geriatric psychiatry 
1.16 Community psychiatry 

1.1 โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตร์ที่ส าคัญ (major psychiatric disorders) 

โรคที่ส าคัญทางจิตเวชศาสตร์ ที่จิตแพทย์ต้องวินิจฉัยได้และรักษาได้ แบ่งตามระดับการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
ระดับที่ 1  โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องรู้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ได้จาก
ผู้ป่วยโดยตรง สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ 
ระดับที่ 2  โรคหรือภาวะที่มีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ สามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยอาจไม่ได้ดูแลผู้ป่วย
โดยตรง ได้แก่ การร่วม round สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ใน
ระดับหนึ่ง 
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ระดับที่ 3  โรคที่พบน้อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรรู้ สามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
สามารถให้การวินิจฉัย ให้การรักษาเบื้องต้นหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้ 
 
แพทย์ประจ าบ้านควรมีความรู้โรคทางจิตเวชในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. Epidemiology of the disorder 
2. Etiology of the disorder, including (when known) medical, genetic, and socio-cultural 

factors 
3. Phenomenology of the disorder 
4. Experience, meaning, and explanation of the illness for the patient and family, 

including the influence of cultural factors and culture-bound syndromes 
5. ICD and DSM diagnostic systems 
6. Effective treatment strategies 
7. Course and prognosis  

โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Organic, including 
symptomatic, mental  
disorders 

-Dementia in Alzheimer’s 
disease 
-Vascular dementia                                                                                                                  
-Delirium 
-Other organic mental 
disorder due to brain  
damage and dysfunction 
and to physical disease 
-Organic mood disorder 
-Organic anxiety disorder 

-Organic amnestic syndrome    
-Personality and  behavioral 
disorders due to brain 
disease,  damage and 
dysfunction   (organic 
personality  disorder, post-
encephalitic syndrome,  
post-concussion syndrome, 
others) 
-Other organic mental 
disorder due to brain 
damage and dysfunction  
and to physical disease 
-Mild cognitive disorder 

-Dementia in other 
common diseases 
(Parkinson’s disease, HIV, 
etc.)                                                                                                      
-Other organic mental 
disorder due to brain  
damage and dysfunction  
and to physical disease  
(organic hallucinosis, organic 
delusional disorder, organic  
dissociative disorder) 
-Unspecified organic or 
symptomatic mental 
disorder: sexual  
dysfunction, sleep disorder, 
catatonic disorder due to a 
general medical condition 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Substance-related 
disorders 

-Alcohol-related 
disorders 
-Opioid-related disorders 
-Cannabis-related 
disorders  
-Sedative-, hypnotic-, or 
anxiolytic-related 
disorders  
-Amphetamine (or 
amphetamine-like)-
related disorders 
-Nicotine-related 
disorders 
-Inhalant-related 
disorders 
-Polysubstance-related  
disorders 

-Cocaine-related disorders 
 

-Hallucinogen-related 
disorders  
-Phencyclidine (or 
phencyclidine-like)-related 
disorders 

Psychotic disorders -Schizophrenia 
-Acute and transient 
psychotic disorder 
-Schizoaffective disorder 
-Persistent delusional 
Disorder 

-Schizotypal disorder 
 

-Induced delusional 
disorder 
-Other non-organic 
psychotic disorders 
-Unspecified non-organic 
psychotic disorders 

Mood (affective) 
disorders           

-Hypomania  
-Mania without     
psychotic symptoms 
-Mania with psychotic 
symptoms 
-Bipolar affective disorder 
-Depressive episodes 

-Other manic episodes 
-Manic episode, 
unspecified 
-Bipolar affective disorder, 
unspecified 
-Other depressive episodes 

-Other persistent mood 
(affective) disorders 
-Persistent mood (affective) 
disorder, unspecified 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Recurrent depressive 
disorder 
-Dysthymia 

-Depressive episode, 
unspecified 
-Other recurrent 
depressive disorders  
-Recurrent depressive 
disorders, unspecified 

  -Cyclothymia 
Behavioural syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

   

Eating disorders 
 
 
 
 
 
 

 

-Anorexia nervosa 
-Bulimia nervosa 
 
 
 
 
 
 

-Atypical anorexia nervosa 
-Atypical bulimia nervosa 
 
 
 
 

-Overeating associated with 
other psychological 
disturbances 
-Vomiting associated with 
other psychological 
disturbances 
-Other eating disorders 
-Eating disorder, unspecified 

Nonorganic sleep 
disorders 
 

-Nonorganic insomnia 
 
 

-Nonorganic hypersomnia 
-Nonorganic disorder of the 
sleep-wake schedule 
-Nightmares 
 

-Sleepwalking 
[somnambulism] 
-Sleep terrors [night terrors]  
-Other nonorganic sleep 
disorders 
-Nonorganic sleep disorder, 
unspecified 

Sexual dysfunction, not 
caused by organic 
disorders or diseases 

 -Lack or loss of sexual 
desire 

-Excessive sexual drive 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Sexual aversion and lack of 
sexual enjoyment 
-Sexual aversion 
-Lack of sexual enjoyment 
-Failure of genital response 
-Orgasmic dysfunction 
-Premature ejaculation 
-Nonorganic vaginismus 
-Nonorganic dyspareunia 

-Other sexual dysfunction, 
not caused by organic 
disorder or disease 
-Unspecified sexual 
dysfunction, not caused by 
organic disorder or disease 

Mental and behavioural 
disorders associated 
with the puerperium, 
not  
elsewhere classified 

 -Mental and behavioural 
disorders associated with 
the puerperium, not 
elsewhere classified 

 

Psychological and 
behavioural factors 
associated with 
disorders or diseases 
classified elsewhere 

-Psychological and 
behavioural factors 
associated with disorders 
or diseases classified 
elsewhere 

  

Abuse of non-
dependence-producing 
substances 

 -Abuse of non-dependence-
producing substances 

 

Unspecified 
behavioural syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

  -Unspecified behavioural 
syndromes associated with 
physiological disturbances 
and physical factors 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
Disorders of adult 
personality and 
behavior specific 
personality disorders                     

-Disorders of adult 
personality and 
behaviour specific 
personality disorders                              

  

Mixed and other 
personality disorders                   

  -Mixed and other personality 
disorders                   

Enduring 
personality changes, 
not attributable to 
brain damage and 
disease        

  - Enduring personality 
 changes, not attributable to 
brain damage and disease        

Habit and impulse 
disorders 

 -Pathological gambling    
-Pathological stealing 
[kleptomania]        
-Trichotillomania     
-Game and internet 
addiction 

-Pathological fire-setting 
[pyromania]       
-Other habit and impulse 
disorders        
-Habit and impulse disorder, 
unspecified 

Gender identity 
disorders 
 

-Transsexualism 
-Gender identity disorder 
of childhood                     
 

 -Dual-role transvestism 
-Other gender identity 
disorders     
-Gender identity disorder, 
unspecified                  

Disorders of sexual 
preference 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Fetishism    
-Fetishistic transvestism 
-Exhibitionism  
-Voyeurism   
-Paedophilia 
-Sadomasochism  
-Multiple disorders of sexual 
preference      
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Other disorders of sexual 
preference  
-Disorder of sexual 
preference, unspecified 

Mental retardation 
 

 -Mild mental retardation  
-Moderate mental 
retardation 
-Severe mental retardation 
-Profound mental 
retardation 
-Other mental retardation 
-Unspecified mental 
retardation 

 

Disorders of 
psychological 
development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pervasive developmental 
disorders including: 
Childhood autism, Atypical 
autism, Rett’s syndrome, 
Other childhood 
disintegrative disorder, 
Overactive disorder 
associated with mental 
retardation and stereotyped 
movements, Asperger’s 
syndrome 
 
 
 
 
 

-Specific developmental 
disorders of speech and 
language including:  
Specific speech articulation 
disorder, Expressive 
language disorder, 
Receptive language 
disorder, Acquired aphasia 
with epilepsy 
-Specific developmental 
disorders of scholastic skills 
including: Specific reading 
disorder, Specific spelling 
disorder, Specific disorder of 
arithmetical skills, Mixed 
disorder of scholastic skills, 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
  Other disorders of 

psychological development, 
Unspecified disorder of 
psychological development                                                                       

Behavioural and 
emotional disorders 
with onset usually 
occurring in childhood 
and adolescence 

-Hyperkinetic disorders 
including: Disturbance of 
activity and attention 
(Attention deficit/ 
hyperactivity disorder), 
Hyperkinetic conduct 
disorder 

-Conduct disorders 
Including: Conduct disorders 
confined to the family 
context, Unsocialized 
conduct disorders, 
Socialized conduct 
disorders, Oppositional 
defiant disorder 
-Emotional disorders with 
onset specific to childhood 
Including: Separation 
anxiety disorders of 
childhood, Phobic anxiety 
disorders of childhood, 
Social anxiety disorders of 
childhood, 
Sibling rivalry disorder 
-Disorders of social 
functioning with onset 
specific to childhood and 
adolescence: Elective 
mutism, Reactive 
attachment disorder of 
childhood, Disinhibited 
attachment disorder of 
childhood, Other childhood 

-Mixed disorders of conduct 
and emotions including:  
Depressive conduct 
disorders 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
disorders of social 
functioning, unspecified 
-Tic disorders, Transient tic 
disorder, Chronic motor or 
vocal tic disorder, 
Combined vocal and 
multiple motor tic disorder 
(Gilles de la Tourette), 
Other tic disorders, Tic 
disorder, unspecified 
-Other behavioural and 
emotional disorders with 
onset usually occurring in 
childhood and adolescence 

 
 
ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ปรับเนื้อหาตามระบบจ าแนกโรคสากล 
 
เนื้อหาวิชาจิตเวชศาสตร์ในหัวข้อที่ 1.2-1.16 แบ่งระดับการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1  ต้องรู้โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องรู้เป็นอย่างดี  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ เช่น ให้การประเมิน วินิจฉัย บ าบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ 
 
ระดับที่ 2  ควรรู้ โรคหรือภาวะที่มีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรรู้  สามารถเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง  สามารถให้การประเมินวินิจฉัย ให้การรักษาเบื้องต้นหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้ 
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1.2 Psychotropic medications 

 ต้องรู้ ควรรู้ 
Psychotropic 
medications 
 

Antipsychotic 
Antidepressant 
Anxiolytic and hypnotic 
Mood stabilizer 
Cognitive enhancer 
Psychostimulant 
Anticholinergic 

Anabolic steroid 
Drug for sexual disorders 
Pain medication 
Others  
 

 
โดยต้องรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. Pharmacological action 
2. Clinical indications 
3. Side effects 
4. Drug-drug interactions  
5. Toxicity 
6. Appropriate prescribing practices 
7. Age, gender and ethno-cultural variations 

 
1.3 Addiction psychiatry 

 ต้องรู้ ควรรู้ 
Substance abuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Substance-related disorders (alcohol, 
stimulant, nicotine, cocaine, opioid, 
cannabis, inhalant, sedative, hypnotics, 
anxiolytics, caffeine, Kratom) 
-Epidemiology 
-Etiology: neurobiology and 
psychosocial factors 
-Pharmacology of each substances 
-Principle of assessment and diagnosis 

Other substance-related 
disorders (hallucinogen, 
phencyclidine-like, etc.) 
-Epidemiology 
-Etiology: neurobiology and 
psychosocial factors 
-Pharmacology of each 
substances 
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 ต้องรู้ ควรรู้ 
 -Natural course and prognosis 

-Co-occurring psychiatric disorders and 
management  
-Substance-induced disorders and 
management 
-Detoxification 
-Treatment and recovery process 
-Addiction-focused pharmacological 
therapy  
-Psychosocial therapy: Motivational 
interviewing, Stage of change, Relapse 
prevention, Cognitive-behavioural 
therapy, Individual drug counseling, 12 
steps, Family education, Others 
-Harm reduction 
-กฎหมายและนโยบายแห่งชาติด้านสารเสพติด 

-Principle of assessment and 
diagnosis 
-Natural course and prognosis 
-Substance-induced disorders 
and management 
-Detoxification 
-Treatment and recovery 
process 
-Psychosocial therapy: Matrix 
program: Phramongkutklao 
model, Therapeutic 
communities, Alcoholics 
Anonymous, Others 
-Prevention 
-Substance abuse in adolescent  
-Family of the addicts 
-Compulsory treatment system 
and the Drug Rehabilitation Act 

 
 

1.4 Human growth and development  
มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องต่อไปนี้และน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในบางปัญหาหรือบาง
สถานการณ์ได้ 
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 ต้องรู้ ควรรู้ 
Human growth and 
development  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Biological development throughout 
the life span 
-Development throughout the life span 
-Cognitive development throughout the 
life span 
-Personality and Emotion 
-Development of emotions 
-Emotional expression and regulation 
-Intelligence throughout the life span  
-Concepts of intelligence and creativity 
-Moral development 
-Social development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 Emergency psychiatry 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
Specific psychiatric 
emergency (e.g. 
abuse of child or 
adult, adolescent 
crises, violence) 

Abuse of child or adult  
- Epidemiology 
-  Emergency psychiatric interview  
-  Diagnosis (rape, physical abuse, 
marital crises) 
-  Differential diagnosis 
-  Treatment: Pharmacological 
approach,  Psychotherapy, Deposition, 
Documentation 

 

 Adolescent crises 
-  Etiology    
-  Psychopathology and  
psychodynamic  theme  
-  Diagnosis  (depression, anxiety, 
impulsivity, truancy, eating disorder, 
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 ต้องรู้ ควรรู้ 

bereavement, group hysteria, 
intermittent explosive disorder) 

-  Management 
 Hyperventilation syndrome 

-  Etiology    
-  Pathophysiology  
-  Diagnosis  and management 

 

 Violence 
-  Etiology    
-  Psychopathology and   
psychodynamic  theme  
-  Diagnosis  
-  Prediction  

 

 -  Management (pharmacological    
approach, seclusion, restraint, 
documentation) 

 

Suicide  Epidemiology  (country, international)  
 Risk factors  (sex, age, race, religion, 

marital status, occupation, methods, 
climate, physical health, mental health, 
psychiatric patients, previous suicidal 
behavior) 

 

 Etiology 
- Sociological factors 
- Psychological factors 
- Biological factors 
- Genetic factors 
- Parasuicidal behaviour 

 



14 
 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
 
 

Prediction (risk assessment) 
- Inpatient versus outpatient treatment  
- Thai national strategy for suicidal 
prevention  

 

Cognitive 
behaviour 
disturbance 

Cognitive behaviour disturbance: 
Delirium, DTs, etc. 

 

Adverse drug 
reaction 

Adverse drug reaction: 
NMS, Lithium intoxication, etc. 

 

 
1.6 Behavioral sciences and sociocultural psychiatry 

 ต้องรู้      ควรรู้ 
Neurophysiology and  
Neurochemistry 
 
 
 
 
 

Basic electrophysiology: neural  
conduction, action potential, 
synapse, receptors     
Neurotransmitters: definition, 
classification, neuromodulators and 
neurohormones 
Biogenic amines: dopamine, 
norepinephrine and epinephrine, 
serotonin, histamine, acetylcholine  
peptide/amino acid  
Neurotransmitters: endogenous 
opioids, GABA, glutamate, etc. 

 
 
 
 
 

Neuroimaging  and 
electrophysiology 
 

Indication in clinical practice, 
Basic interpretation of CT, MRI 

Specific technique: CT, 
MRI, fMRI, PET, SPECT  
EEG: normal EEG tracing, 
sleep EEG, abnormal EEG  
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 ต้องรู้      ควรรู้ 
Psychoneuroendocrinology, 
psychoneuroimmunology 
and  chronology 
 

Definition and classification,   
endocrine assessment 
Hypothalamic–Pituitary-Adrenal  axis, 
Hypothalamic–Pituitary-Gonadal axis,  
Hypothalamic–Pituitary-Thyroid axis, 
Growth hormone, prolactin, 
melatonin   
Stress and immune response  
Major psychiatric disorders and 
neuroendocrine/neuroimmunologic 
manifestation: schizophrenia, MDD  

Chronobiology and 
biological rhythms: 
circadian rhythm, 
zeitgebers, sleep-wake 
cycle, dream, 
polysomnography 
 

Neurogenetics 
 

Genome and basic molecular 
biology   
Genetic term and concept: genotype 
and phenotype,  endophenotype, 
epigenetics, proband, trait  
Genetic vulnerability and mental  
disorder 

Method of genetic study 

Learning  theory 
 

Definition  
Type of learning: imprinting, classical  
conditioning, operant conditioning, 
social learning, cognitive learning 
Psychiatric applications of learning  
theory 
Neurophysiology of learning: 
habituation and sensitization, 
memory formation and storage, 
motivation 

 

Aggression 
 

Definition     
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 ต้องรู้      ควรรู้ 

Mental disorders associated with 
aggression 
Assessment and prediction/risk of  
aggression  
Etiology of aggression  
Treatment and prevention     

Sociobiology and ethology 
 

Definition   
Implication for psychiatry: 
communication, learned 
helplessness, stress syndromes, 
sensory deprivation 

 

Anthropology and cross-  
cultural psychiatry 
 

Definition 
Culture-bound syndrome  

Cultural psychiatry:  
culture, race and ethnicity, 
culture and sychopathology 

Epidemiology 
 

Definition  
Type of clinical and epidemiologic 
studies  
Research  methodology  
Measurement and instruments  

 

Biostatistics 
 

Hypothesis testing: type I and type II  
error    
Validity and reliability of diagnostic 
test/assessment tools 
Descriptive statistic: percent, mean, 
median, mode, range, SD, percentile  
Univariate  analysis: chi-Square test, 
t-test, ANOVA, correlation, odd ratio, 
relative risk 
concept of confident interval,  effect 
size, number needed to treat 

Multivariate analysis: linear 
regression analysis, 
multiple regression 
analysis  
survival  analysis,  
ANCOVA 
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1.7 Psychosocial therapies 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
Psychosocial 

therapies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counseling  
Psychoeducation 
Psychotherapy 

- Supportive psychotherapy 

- Psychodynamic psychotherapy  

- Cognitive behavioural therapy 

- Crisis intervention  

- Brief psychotherapy 

- Behaviour therapy  

- Satir model systemic 
psychotherapy 

- Mindfulness-based therapy 

- Interpersonal psychotherapy 

- Motivational interview 

- Group psychotherapy  

- Psychosocial intervention in 
substance use disorder 

- Family therapy 

- Marital therapy 

- Milieu therapy 

- Play therapy 

- Rehabilitation 
technique 

 
 
 
 
 

 

1.8 Somatic treatment methods 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
Somatic treatment 
methods 

Electroconvulsive therapy (ECT) rTMS 
Biofeedback 
Light therapy 
Alternative medicine (e.g. 
acupuncture, massage) 
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1.9 Consultation-liaison psychiatry 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
Specific 
syndrome (e.g. 
stress reactions, 
postpartum 
disorders,  pain 
syndrome, 
postsurgical and 
ICU reactions, 
obesity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stress reactions 
-Physiological response to stress 
(neurotransmitter response, endocrine 
responses, psychoneuro-immunology) 
- Stress and psychiatric illness  
- Treatment:  Pharmacological  
approach,  Cognitive- behavioural  
approach  
Postpartum  disorder 
-Postpartum psychiatric  disorders 
(postpartum depression, postpartum  
psychosis, fetal alcohol syndrome): 
clinical  features, risk  factors, course  
and prognosis, management 
-Psychopharmacology during  
pregnancy and lactation 
Pain syndrome 
- Etiology    
- Psychopathology and   
psychodynamic  theme  
- Pain behaviour, suffering  and 
psychiatric diagnosis  (depression, 
anxiety,  somatoform  disorder) 
-  Pain  management 

Obesity&Metabolic syndrome 
- Definition 
- Etiology 
- Risk factors: genetic  risk, behavioural  
risk, illness risk 

Organ Transplantation 

- Transplant donor 
- Transplant recipient 
- Assessment  of  psychosocial 
factors, health behaviour, 
compliance, social support,  prior 
coping, disease–specific coping 
- Psychiatric diagnoses 
- Contraindication of organ 
transplantation 
Hemodialysis 
- Psychiatric problems: 

dependence, regression, hostility 
Sexual Reassignment 
Adoption 
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 ต้องรู้ ควรรู้ 

- Social & psychological consequence 
- Basic and psychosocial management 

Psychiatric  
aspects  of  
nonpsychiatric 
illness   
(epidemiology,  
etiology,  
clinical features 
and  diagnosis, 
course and 
prognosis, 
treatment) 

-Mood, anxiety and  psychotic 
symptoms,  delirium due to 
medications 
- Common medical drugs related to 
psychiatric symptoms: 
corticosteroid, anticancer  agents, 
interferon, antihypertensive drugs, etc. 

- Drug abuse: analgesics 
- Sexual 
dysfunction:antihypertensive, 
antiparkinsonian agents 

Psychosomatic 
and 
somatopsychic 
disorders 
 

- Definition & concept 
- Classification in DSM-5/ICD-10 and 
diagnosis 
- Etiology: 

-Stress  factors: specific,  
nonspecific 
-Physiological  factors  [Hans 
Selye (general  adaptation  
syndrome), George  Engel, 
Walter  Cannon (fight or flight  
response)] 

- Treatment: collaborative approach 

-Conditions mimicking 
psychosomatic disorder  
- Alternative therapy: acupressure, 
acupuncture 

Models of 
consultation 
psychiatry 
 

- Definition & concept of consultation 
psychiatry, consultation–liaison 
psychiatry 
- Concept of bio-psycho-social model 
- Role and task 

 

Areas to be 
covered in a 

- Coping with illness 
- Death, dying and bereavement, end of 
life care 

- Alternative or complimentary 
medicine: herbal preparation with  
psychotropic effects 



20 
 
 ต้องรู้ ควรรู้ 
consultation 
including   
 

- Dealing with noncompliance or 
refusal to consent to procedure 
- Psychotherapy of the medically ill 

 
1.10 Child and adolescent psychiatry 

1. Assessment and treatment of children and adolescents 
2. Psychiatric disorders (หัวข้อ psychiatric disorders) 

 
1.11 Forensic psychiatry  

ต้องรู้ ควรรู้ 
Rights of patients  

- Involuntary hospitalization 

- Responsibility to disclose 

- Responsibility to appeal 

- Responsibility to treat 

- Responsibility to cooperate with utilization 
review 

- Boundary violations 

- Confidentiality 

- Breach of confidentiality 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psychiatric malpractice  

- Malpractice claims 

- Somatic therapies - standard of care 

- Somatic therapies - legal liabilities 

- Failure to evaluate properly 

- Failure to monitor or supervise 

- Negligent prescription practices 

- Split treatment 

- Violent patients 
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ต้องรู้ ควรรู้ 
Sexual misconduct 

- Sexual exploitation: legal and ethical 
consequences 

- Criminal sanctions 

- Licensure and ethical codes 

Testimonial privilege 

- Exceptions to testimonial privilege 

- Liability 
 

Seclusion and restraint 

- Indications for seclusion and restraint 

- Contraindications to seclusion and restraint 

Recovered memories 
 

Competency: A cornerstone concept 

- Competency 

- Incompetency 

- Health care decision making 

- Levels of competency 

- Guardianship 

- Substituted judgment 

- Physician-assisted suicide 

 

Criminal proceedings 

- Competency to stand trial 

- Insanity defense 

- Automatisms 

- Guilty but mentally ill 

Civil litigation 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 

 

1.12 Administrative psychiatry and systems of health care delivery 
ต้องรู้ ควรรู้ 

- Basic principles in public health  - The relationship between psychiatry,   
the individual and the national 
economy 
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ต้องรู้ ควรรู้ 

- Foundations of the health, in particular of 
the mental health system 

- Policy issues relevant to psychiatry as well 
as levels of care 

- Access community, national, and allied 
health professional resources 

- Basic macroeconomic theory and its 
application to the financing of mental 
health systems 

- ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย 

- Quality management of psychiatric service 

- Rational drug use in psychiatry 

- Time management, clinic scheduling, and 
efficient communication with referring 
physicians 

- Understanding of risk management 

- Organization and the financial aspects 
of psychiatric services 

- Principles of management including 
financial and human resource 
management with emphasis in 
community financing social insurance, 
user fees, privatization, equity and 
efficiency improvement 

- National decentralized structure and 
basis for service delivery with respect 
to psychiatry 

- Community systems of care which 
include ambulatory, consulting, acute 
care, partial hospital, skilled care, 
rehabilitation and substance abuse 
facilities, halfway houses, nursing 
homes and home care, and hospice 
organizations and assist patients to 
access appropriate care and other 
support services 

1.13 Ethics 
ต้องรู้ ควรรู้ 

- Professional codes 

- Basic ethical principles  

- The principles of medical ethics with 
annotations especially applicable to 
psychiatry  

- Confidentiality  

- Responsibility to disclose  

- Health Insurance Portability and 
Accountability Act  

- Ethics in managed care  

- Responsibility to cooperate with 
utilization review  

- Sexual boundary violations  

- Nonsexual boundary violations 
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ต้องรู้ ควรรู้ 

- Responsibility to appeal   

- Responsibility to treat  

- Physicians in training  

- Physician charter of professionalism 

- บทบาทของแพทยสภา  

- จรรยาบรรณจิตแพทย์ของสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  

- Impaired physician 

- Business   

- Ideological issues  

- Social    

- Financial 

1.14 Evidence-based medicine/psychiatry, research methodology and biostatistics 
 

ต้องรู้ ควรรู้ 
Evidence-based medicine/psychiatry 
Definition 
How to ask answerable questions 
How to find the evidence 
Critical appraisal of guidelines, systematic reviews, 
etc. 

Epidemiology 
Definition  
Type of clinical and epidemiologic studies  
Research methodology  
Measurement and instruments 
Biostatistics 
Hypothesis testing: type I and type II error    
Validity and reliability of diagnostic 
test/assessment tools 
Descriptive statistic: percent,  mean, median, 
mode, range, SD, percentile  

Multivariate analysis: linear regression 
analysis, multiple regression analysis,  
survival  analysis,  
ANCOVA 
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ต้องรู้ ควรรู้ 
Univariate analysis: chi-Square test, t-test, 
ANOVA, correlation, odd ratio, relative risk 
concept of confident interval, effect  size, 
number needed to treat 
1.15 Geriatric psychiatry 

(1) Assessment and treatment of elderly patients 
(2) Psychiatric disorders (ตามหัวข้อpsychiatric disorders)  

1.16 Community psychiatry 
ต้องรู้ ควรรู้ 

- Health promotion 

- Prevention: primary prevention, secondary 
prevention, tertiary prevention 

- Role of psychiatrists in community 
psychiatry 

- Psychiatry in the context of primary care 

- Community psychiatry intervention 

- Community reentry program 

- Rehabilitation services in community 
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2. เนื้อหาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

       แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการเรียนรู้และฝึกอบรมในจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในชั้นปีที่ 3 และ 4   ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.   Psychological development 
1.1   Influences on development ได้แก่  

       1.1.1 Biological factors,  
       1.1.2 Constitutional factors (Temperament, etc.)  
       1.1.3 Environmental factors 

1.2   Stages of personality development 
1.2.1   Prenatal and natal period 
1.1.2   Infancy 
1.2.3   Preschool year 
1.2.4   School year 
1.2.5   Adolescence 

1.3   Developmental problems 

1.3.1   Types 

1.3.2   Healthy responses 

1.3.3   Reactive Attachment Disorder 

1.3.4   Delayed development especially delayed speech 

 2.  Basic theories 
2.1  Theories of Personality and Psychopathology 
2.2   Psychoanalysis 
2.3   Other Psychodynamic Schools 
2.4   Biological theory 
2.5   Behavior theory 
2.6   Family theory 
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3. Clinical Syndromes 
3.1   Disorders and problems usually first diagnosed in infancy, childhood or 

adolescence 
3.1.1    Intellectual Disability (mild, moderate, severe, profound), Global 

developmental delay, Borderline Intellectual Functioning 
3.1.2    Specific learning disorder with impairment in: reading, written 

expression, Mathematics 
3.1.3    Motor disorder ได้แก่ Developmental coordination disorder, 

Stereotypic     
3.1.4    Communication Disorders ได้แก่ Language disorder, Speech sound 

disorder, Childhood onset fluency disorder (stuttering), Social 
(Pragmatic) communication Disorder 

3.1.5    Autism Spectrum disorder 
3.1.6    Attention-deficit/Hyperactivity disorder (combined presentation, 

predominantly inattentive presentation, predominantly              
hyperactive/impulsive presentation)    

3.1.7    Disruptive, Impulse-control, and Conduct disorders ได้แก่ 
Oppositional defiant disorder, Conduct disorder (childhood- onset 
type, adolescent-onset type), Intermittent explosive disorder, 
Antisocial personality disorder, Pyromania, Kleptomania 

3.1.8    Feeding and Eating disorders ได้แก่ Pica (In children), Rumination 
disorder, Avoidant/Restrictive food intake disorder,      
Anorexia nervosa (restricting type, Binge-eating/purging type), 
Bulimia nervosa, Binge-eating disorder 

3.1.9    Tic disorders ได้แก่ Tourette's disorder, Persistent (Chronic) motor 
or vocal tic disorder, Provisional tic disorder 

3.1.10  Elimination Disorders ได้แก่ Enuresis, Encopresis 
3.1.11  Reactive Attachment Disorder 
3.1.12  Sleep-wake disorders    
3.1.13  Child Abuse and Neglect 
3.1.14  Divorce and Adoption 
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3.1.15  Bereavement 
3.1.16  Medication-Induced movement disorders and other adverse  

effects of medication ได้แก่   
- Neuroleptic-induced parkinsonism, Neuroleptic malignant 

syndrome 
- Medication- induced acute dystonia  
- Medication-induced acute akathisia, Tardive dyskinesia 
-  Medication-induced postural tremor, Antidepressant 

discontinuation syndrome 
3.1.17 Habit disorders (Masturbation, nail biting, nose picking, thumb -         
        sucking , etc.) 

3.2  Other diagnostic categories that often will be appropriate for children or 
adolescents are the followings:    

3.2.1  Mental disorder due to another medical condition 
3.2.2  Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders ได้แก่  Brief 

Psychotic disorder, Schizophreniform disorder, Schizophrenia, 
Schizoaffective disorder, (Bipolar type, Depressive type), 
Substance/Medication-Induced psychotic disorder, Psychotic 
disorder due to another medical condition, Catatonia associated 
with another mental disorder, Catatonia associated with another 
medical condition, Delusional disorder (erotomanic, grandiose, 
jealous, persecutory, somatic, mixed type), Schizotypal 
(Personality) disorder 

3.2.3 Bipolar and related disorders and Depressive disorders 
3.2.4  Anxiety Disorders ได้แก่ Separation Anxiety disorder, Selective 

mutism , Specific Phobia (animal, natural environment, blood-
injection-injury, situational, other),  Social anxiety disorder (Social 
phobia), Panic disorder, Agoraphobia, Generalized anxiety disorder,  

         Substance/Medication-Induced anxiety disorder, Anxiety disorder  
          due to another medical  condition 
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3.2.5  Obsessive-compulsive and related disorders ได้แก่ Obsessive-
compulsive disorder, Body dysmorphic disorder, Hoarding disorder, 
Trichotillomania (Hair-pulling disorder), Excoriation (Skin-picking) 
disorder, Substance/Medication-Induced obsessive-compulsive and 
related disorder, Obsessive-compulsive and related disorder due 
to another medical condition   

3.2.6   Somatic symptom and related disorders ได้แก่ Somatic symptom 
disorder, Illness anxiety disorder, Conversion disorder, 
Psychological factors affecting other medical conditions, Factitious 
disorder (Imposed on self, Imposed on other) 

3.2.7    Personality Disorders 
3.2.8   Sexual dysfunctions และ Gender Dysphoria  เช่น Delayed 

ejaculation, Erectile  disorder, Female Orgasmic disorder, Female 
sexual interest/arousal disorder, Genito- pelvic pain/penetration 
disorder,  Male hypoactive sexual desire disorder, Premature (early) 
ejaculation, Substance/Medication-induced sexual dysfunction และ 
Paraphilic disorders ได้แก ่ Voyeuristic disorder, Exhibitionistic 
disorder, Frotteuristic disorder, Sexual masochism disorder, 
Pedophilic disorder, Fetishistic disorder, Transvestic disorder 

 3.2.9 Trauma- and stressor-related disorders ได้แก่ Reactive attachment 
disorder, Disinhibited social engagement disorder, Posttraumatic 
stress disorder (includes PTSD for children 6 years and younger), 
Acute stress disorder, Adjustment Disorders 

3.2.10  Neurocognitive disorders ได้แก่ Delirium, Neurocognitive disorder 
due to Traumatic brain injury, Neurocognitive disorder due to HIV 
infection, Neurocognitive disorder due to prior disease, 
Neurocognitive disorder due to Huntington's disease, 
Neurocognitive disorder due to another medical condition, 
Neurocognitive disorder due to Alzheimer's disease, Neurocognitive 
disorder with Lewy Bodies, Frontotemporal neurocognitive 
disorder, vascular neurocognitive Disorder 
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3.3 Other conditions that may be a focus of clinical attentions ได้แก่ Relational 
problems, Educational and Occupational problems, non-adherence to medical 
treatment, Malingering  
 

4.  Infant psychiatry 
5.  Adolescent  

5.1 Adolescent problems     
5.1.1 Unresolved childhood disorders  
5.1.2 Disturbances related to stresses of puberty and adolescence  
5.1.3 Adult type mental disorder arising in adolescence     
5.1.4 Borderline syndrome  
5.1.5 Sexual problems 

5.2 Social programs for adolescents: mental health, recreational programs, 
volunteers 

5.3 Diagnostic evaluations of the adolescents  
5.4 Treatments 

6. Child and adolescent psychiatric emergency 
6.1 Depression and suicide 
6.2 Anxiety disorders ได้แก่ acute stress disorder, dissociative disorders, conversion 

disorder, panic disorder, post-traumatic stress disorder 
6.3 Hyperventilation syndrome 
6.4 School refusal 
6.5 Acute psychosis 
6.6 Acute organic brain syndrome and epilepsy with behavior disorder 
6.7 Violence, aggression, destructive behavior 
6.8 Problems related to abuse or neglect 
6.9 Acute psychosomatic symptoms: Acute severe headache, abdominal pain, 
        vomiting   
6.10 Substance induced (substance intoxication, substance withdrawal, and 

substance induced delirium disorder) 
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6.11 Medication-induced movement disorder and other medication induced 
disorder 

6.12 Bereavement 
6.13 การช่วยเหลือพ่อแม่ และญาติพ่ีน้องเมื่อเด็กถึงแก่กรรมโดยปัจจุบัน 
6.14 การช่วยเหลือบุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล ในสาขาอ่ืนๆ เมื่อประสบปัญหา  
  เกี่ยวกับพฤติกรรมและจิตใจในเด็กป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง 

7. Other conditions be a focus of clinical attention 
7.1 Relational problems เช่น problems related to family upbringing, parent-child 

relational problem, sibling relational problem, upbringing away from parents, 
child affected by parental relationship distress, other problems related to 
primary support group, relationship distress with spouse or intimate partner, 
disruption of family by separation or divorce, high expressed emotion level 
within family, uncomplicated bereavement 

7.2 Abuse and neglect เช่น child physical abuse, child sexual abuse, child neglect, 
child psychological abuse 

7.3 Educational and occupational problems 
7.4 Housing and economic problems 
7.5 Other problems related to the social environment เช่น phase of life problem, 

problem related to living alone, acculturation difficulty, social exclusion or 
rejection, target of (perceived) adverse discrimination or persecution 

7.6 Problems related to crime or interaction with the legal system เช่น victim of 
crime, conviction in civil or criminal proceedings without imprisonment, 
imprisonment or other incarceration 

7.7 Other health service encounters for counseling and medical advice เช่น sex 
counseling, other counseling or consultation 

7.8 Problems related to other psychosocial, personal, and environmental  
circumstances เช่น religious or spiritual problem, problems related to unwanted 

pregnancy, problems related to multiparity, discord with social service provider, 
victim of terrorism or torture, expose to disaster, war or other hostilities 

http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818180
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818185
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818190
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818195
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818199
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818203
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818207
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7.9 Other circumstances of personal history เช่น other personal history of 
psychological trauma, personal history of self-harm, problem related to life 
style, child or adolescent antisocial behavior  

7.10 Problems related to access to medical and other health care 
7.11 Nonadherence to medical treatment เช่น nonadherence to medical 

treatment, overweight or obesity, malingering, wandering associated with a 
mental disorder, borderline intellectual functioning   

8. School and learning problems 
8.1 Problems, Etiological factors, Assessment and Management 
8.2 Educational system and available resources for special education in Thailand 
8.3 โครงสร้างของระบบการศึกษาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ 

9. Family problems 
9.1 Normal family development 
9.2 Family dysfunction 
9.3 The process of family therapy 
9.4 The basic strategic approach to family therapy 

10. Treatment of child psychiatric disorders  
10.1 Psychosocial treatment 

10.1.1 Insight psychotherapy 
10.1.2 Supportive psychotherapy    
10.1.3 Brief psychotherapy  
10.1.4 Crisis intervention 
10.1.5 Play therapy 
10.1.6 Cognitive behavioral therapy 
10.1.7 Behavioral therapy 
10.1.8 Group therapy 
10.1.9 Family therapy 
10.1.10 Counseling: dynamic counseling    
10.1.11 Interpersonal psychotherapy 

10.2 Organic treatment 
10.2.1 Drug treatment - Psychopharmacology 

http://dsm.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.books.9780890425596.VandZcodes#x44760.2818215


32 
 

10.2.2 ECT (Electroconvulsive treatment) 
10.3 Social intervention 
10.4 Consultation and liaison treatment 
10.5 Hospitalization and placement 
10.6 Rehabilitation 
10.7 Other treatments เชน่ การบ าบัดของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

11. Prevention 
11.1 Definition and concepts of prevention 
11.2 Types of preventions 
 11.2.1 Primary prevention 

11.2.2 Secondary prevention 
11.2.3 Tertiary prevention 

11.3 Integration of preventive problem into existing community services of the 
country (Health, education, law etc.) 

11.4 Program evaluation technique 
11.5 Community Psychiatry 
11.6 Parent training, Behavioral modification 
11.7 Public speaking 

12. Self-development 
13. Research and Epidemiology in Psychiatry and Mental health 
14. Forensic Psychiatry 

14.1 กระบวนการประเมินและดูแลผู้ป่วยคดี, ผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิด, การรับบุตรบุญธรรม 
14.2 รู้จักโครงสร้างของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

15. Health Economics 
  15.1 ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการ 

         สุขภาพการบริหารงาน 
15.2 การเป็นผู้น า, การสร้างทีม, การพัฒนางานคุณภาพ 
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3. เนื้อหาวิชากุมารเวชศาสตร์  

ประกอบด้วยความรู้ด้านประสาทวิทยาเด็ก และ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม 
1. Pediatric Neurology  
1.1 History taking and neurological examination  
1.2 Speech and language disorders  
1.3  Vision and hearing disorders  
1.4 Headache  
1.5 Convulsive disorder (Epilepsy)  
1.6 Intellectual disability  
1.7 Cerebral palsy  
1.8 Encephalitis, meningitis, brain abscess, subacute sclerosing panencephalitis  
1.9 Encephalopathy, brain edema  
1.10 Brain tumor  
1.11 Head injury and trauma  
1.12 Neurological symptoms caused by adverse drug reaction  
1.13 Fluid-electrolyte disturbance  
1.14 Myelitis, common spinal cord diseases, disease of root plexus and peripheral nerves  
1.15 Polyneuropathy e.g. Beriberi, Guillain-Bare syndrome  
1.16 Muscular disorders  
1.17 Neurocutaneous syndrome  
1.18  Ataxia  
1.19 Degenerative disease of the brain  
2. Pediatrics related to child and adolescent psychiatry  
2.1 Growth and development  
2.2 Reaction to illness and hospitalization  
2.3 Effect of chronic and severe disease  
2.4 Death, dying and grief reaction   
2.5 Certain conditions commonly affected child and family: genetic diseases, allergy, 
malignancies 

 

 



34 
 

ภาคผนวก ที่ 2  

Core competency ด้านอ่ืนๆ  
ทักษะทางจิตเวช 
การดูแลผู้ป่วย 

การเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติ 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
การปฏิบัติงานเชิงระบบ 

การรู้จักตนเอง มีความสามารถในการส ารวจจิตใจและพัฒนาตนเอง 
 
 

1.ทักษะทางจิตเวชศาสตร์ แพทย์ประจ าบ้านควรแสดงให้เห็นว่า มีทักษะทางจิตเวชในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ทักษะทางจิตเวช ทักษะที่จ าเป็นต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ทักษะที่ควรท าได้หรือส่ง

ปรึกษาผู้อ่ืนได้ 

ทักษะที่อาจท าได้หรือ
เลือกส่งปรึกษาผู้อ่ืนได้

อย่างเหมาะสม 
ทักษะการประเมิน 
(assessment) 

Psychiatric interview and 
assessment (clinical and 
psychometric evaluation) ที่ส าคัญ
และใช้บ่อย 
Basic child psychiatric assessment  
Physical and neurological 
examination and history taking 

Psychiatric interview and 
assessment (clinical and 
psychometric evaluation) 
ที่อาจได้ใช้บ้างเช่น HAMD, 
PANSS, ADAS-cog, MOCA, 
etc. 
 

Psychological test 
(projective test, IQ 
test) 
Neuro-psychological 
test 
 

ทักษะการรักษา Motivational interview 
Psychotherapy combined with   
  Psychopharmacotherapy 
Electroconvulsive therapy 
Parental guidance and child  
  discipline technique  

 
 

Cognitive behavioral 
therapy, behavior  
therapy  
Group psychotherapy 
Interpersonal 
psychotherapy 
Psychosocial intervention 
in substance use disorder 

 

1. ทักษะทางจิตเวช 
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Satir model systemic 
psychotherapy  

ทักษะทางจิตเวช
อ่ืนๆ  

- ทักษะการรับปรึกษา consultation–
liaison techniques (communication, 
professionalism, holistic approach, 
decision making, system-based skill) 
- ทักษะทางนิติจิตเวช(forensic 
psychiatric skill)  ได้แก่ การออก
เอกสารรับรอง  การเป็นพยาน 

 Disaster management 
- ทักษะทางจิตเวชศาสตร์
ชุมชน (community 
psychiatry) 
- ทักษะทางนิติจิตเวช 
(forensic psychiatric 
skill) 

2.ทักษะทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทย์ประจ าบ้านควรแสดงให้เห็นว่า มีทักษะทางจิตเวชในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ทักษะทางจิตเวช ทักษะที่จ าเป็นต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ทักษะที่ควรท าได้หรือส่ง

ปรึกษาผู้อ่ืนได้ 

ทักษะที่อาจท าได้หรือ
เลือกส่งปรึกษาผู้อ่ืนได้

อย่างเหมาะสม 
ทักษะการประเมิน 
(assessment) 

- Psychiatric assessment (interview, 
MSE, developmental evaluation, 
clinical and psychometric 
evaluation in child – adolescent 
and family) 

- Family assessment 

- Physical and neurological 
examination and history taking 

- Case formulation 

- การแปลผล psychological test เช่น 
HTP, drawing, SCT 

- การแปลผล developmental test เช่น 
Denver II เป็นต้น 

-แปลผล psychiatric rating 
scale เช่น SNAP-IV, SDQ, 
CDI 
 

- Psychological test 
(projective test, IQ 
test) 

- Neuro-psychological 
test 
 

ทักษะการรักษา - Parental guidance and child 
discipline technique 

- Counselling and psychoeducation 

- Cognitive behavioral 
therapy,  

- Interpersonal 
psychotherapy 

- Marital therapy 
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- Psychophramacotherapy 

- Supportive psychotherapy 

- Brief psychodynamic 
psychotherapy 

- Crisis intervention 

- Play intervention  

- Group therapy 

- Behavior therapy 

- Family intervention  

- Satir transformational 
systemic psychotherapy  

- Classical psychodynamic 
psychotherapy 

- Family therapy 

- Motivational interview 

- Psychosocial intervention 
in substance use disorder 

- Play therapy 

- Art/Music therapy  
 

ทักษะทางจิตเวช
อ่ืนๆ  

- ทักษะการรับปรึกษา consultation–
liaison techniques  
-School mental health  
 

- ทักษะทางนิติจิตเวช 
(forensic psychiatric skill) 
ได้แก่ การออกเอกสารรับรอง 
การเป็นพยาน 
- ทักษะทางจิตเวชศาสตร์
ชุมชน (community 
psychiatry) 
-Disaster management 

 

 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 , 4 ควรแสดงให้เห็นว่า มีความสามารถเชิงปฏิบัติ 8 ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. สามารถท าการวินิจฉัย 
2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
3. สามารถวางแผนและจัดการแก้ปัญหาหรือรักษา 
4. สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
5. สามารถท างานส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู 
6. สามารถให้ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
7. สามารถท าการวิจัยเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
8. สามารถวางแผนและจัดการบริหาร 
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                                          ความสามารถเชิงปฏิบัติ (Clinical Competency)      
 

1. สามารถท าการวินิจฉัยโดย 
1. สามารถสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถตรวจประเมินความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสมาชิกครอบครัวในระหว่างการสัมภาษณ์ 
4. สามารถตรวจร่างกายและระบบประสาท 
5. สามารถน าผลการตรวจทางจิตวิทยามาใช้ประกอบการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ เช่น 

- Developmental test 

- Intelligence test 

- Projective test 

- Organic test 

- Personality inventory test 

- สามารถเลือกส่งตรวจพิเศษได้อย่างเหมาะสม เช่น auditory function, visual function, 
blood chemistry, brain scan, MRI, EEG เป็นต้น 

 

2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
1. สามารถบันทึกประวัติและข้อมูลจากการตรวจอย่างมีระบบ 
2. สามารถแปลและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากประวัติและการตรวจอย่างถูกต้อง 

และสามารถบอกท้ังความผิดปกติของหัวข้อต่อไปนี้ 

- ประวัติ 

- อาการทางคลินิก 

- ค่าทางห้องปฏิบัติการ 

- ผลการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา 

- ลักษณะปกติและผิดปกติทางการทดสอบจิตวิทยา 

- Developmental test 

- Intelligence test 

- Projective test 

- Organic test 

- Personality inventory test 

- Others เช่น Test for learning disabilities 
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3. สามารถสังเคราะห์และแปลข้อมูลจากประวัติและการตรวจทั้งหมด เพ่ือสรุปการวินิจฉัย แยกโรคได้ พร้อม
ทั้งอธิบายสาเหตุของปัญหาในด้านชีวภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม   (bio-psycho-social causes) 

4. สามารถบันทึกข้อสรุปการวินิจฉัยและรายละเอียดความเป็นมาของปัญหาอย่างมีระเบียบและมีระบบ 
(diagnostic formulation or psychodynamic formulation) 

5. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด เพ่ือเขียนเป็นรายงาน 
ผู้ป่วย หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 ราย ในช่วงชั้นปีที่ 3 

 

3. สามารถวางแผนและจัดการแก้ปัญหาหรือรักษา 
1. สามารถให้ค าแนะน าให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่อบุคลากรที่เก่ียวข้อง กับช่วยเหลือเด็กตามศูนย์ต่างๆ 

เช่น ศูนย์เยาวชน ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น 
2. สามารถท าการอธิบายหรือแนะน าหรือให้ค าปรึกษา (counseling) บิดามารดาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. สามารถท าการรักษาโดยวิธีจิตบ าบัดเฉพาะราย และ/ หรือเป็นกลุ่ม (individual and/or) group  

psychotherapy) 
4. สามารถท าการรักษาโดยวิธีครอบครัวบ าบัด (family therapy) 
5. สามารถท าการรักษาโดยพฤติกรรมบ าบัด (behavior therapy) 
6. สามารถท าการรักษาโดยวิธี Cognitive therapy 
7. สามารถท าการรักษาโดยใช้ยาทางจิตเวช (psychopharmacology) 

*โดยมีการท ารายงานการรักษาผู้ป่วยด้วยจิตบ าบัด อย่างน้อย 8ครั้ง จ านวน 2 ราย ภายในระยะเวลาการ
ฝึกอบรม* 

8. สามารถเป็นผู้น าทีมรักษาทางจิตเวช 
9. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความร่วมมือกับครู ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเด็กและบุคลากรทาง

แพทย์ในสาขาอ่ืนๆ 
10. สามารถให้ค าแนะน าให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาแก่แพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษา

แพทย์  
 

4. สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
1. Suicidal attempts 
2.  Acute anxiety attacks panic attack, PTSD, hyperventilation syndrome 
3. Somatoform disorders (fugue state, acute conversion reaction, mass hysteria) 
4. Dissociative disorders 
5. School refusal 
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6. Brief psychotic states 
7. Delirium 
8. Violence, aggression, destructive behavior 
9. Child abuse 
10.  Acute psychosomatic symptoms: 

-  Acute severe headache, abdominal pain 

-  Vomiting, anorexia nervosa etc. 
11. Substance intoxication and withdrawal states 
12.  Acute psychotic drug reaction (acute dystonia, neuroleptic malignant syndrome etc.) 
13. Acute reaction to sudden death or loss 
14. การช่วยเหลือ Family reaction to morning 
15. การช่วยเหลือบุคลากร เช่น แพทย์และพยาบาลในสาขาอ่ืนๆ เมื่อประสบปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

กับพฤติกรรมและจิตใจในผู้ป่วยเด็กท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง 
 

5.  สามารถท างานส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู 
1. สามารถวางแผนและด าเนินการจัดตั้งโครงการ ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูได้ ทั้งในระดับ  
 หน่วยงานของตนเองหรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นในชุมชน 
2. สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

- สาเหตุของปัญหาหรือโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน 

- ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆในชุมชนที่มีผลกระทบต่อปัญหาทางจิตเวชเด็ก 
และวัยรุ่น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเป็นโรค การกระจายของโรค และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องใน 
ชุมชน อันมีผลต่อการปฏิบัติงานทางด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต 

- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร บุคลากรและปัจจัย อ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก่อตั้งหรือ 
ด าเนินงานของโครงการ 

3.  สามารถชี้ชัดให้เห็นถึง 

- ปัญหาทางจิตเวชในระยะแรกเริ่ม 

- เด็กหรือวัยรุ่น หรือ กลุ่มเด็กหรือกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหา 

- สภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือสภาวะอ่ืนๆ ที่อาจท าให้เด็ก 
หรือวัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางจิตเวช 

4. สามารถให้บริการทางด้าน 
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- Consultation service 

- Mental health education 

- Crisis intervention 

- Counseling service 

- Group therapy 

- Social management 
5. สามารถติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง (follow-up) รวมทั้งการเยี่ยมบ้าน 
6. สามารถให้ค าแนะน าแก่บุคลากรร่วมงานทางด้าน 

- Occupational therapy 

- Milieu therapy 

- Recreational activity 
7.  แสดงมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะเป็นทีมได้ 
8. สามารถประเมินผลและด าเนินการแก้ไข 

- โครงการทั้งหมด 

- วิธีการด าเนินการแต่ละวิธี ทั้งในลักษณะกระบวนการด าเนินงานและผลที่ได้ 
 

6.   สามารถให้ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
1. ให้ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์หลักของ 
     วิทยาศาสตร์การศึกษา (educational sciences) ในหัวข้อต่อไปนี้ เช่น ให้ความรู้ด้านการ 
     อบรมเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับเด็กและประชาชน 
     ทั่วไป บุคลากรร่วมอาชีพและต่างอาชีพหรือผ่านทางสื่อมวลรวมทั้งในคลินิก เช่น ANC, well  
     baby, developmental clinic เป็นต้น 
2.  สามารถให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน 
     ร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ในการพัฒนาชนบท 
3. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพ  

      จิตและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
4.  สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องหรือนักศึกษาแพทย์ 

 

7.   สามารถท าการวิจัยเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นโดยสามารถ 
1.   เขียนโครงการวิจัยได้ (research proposal) 
2.   เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม 
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3.   สร้างเครื่องมือในการวิจัยหรือเลือกเครื่องมือวิจัยได้อย่างเหมาะสมเช่น แบบสอบถาม 
       Rating scales, observational check list ฯลฯ 
 4.    เก็บข้อมูลได้อย่างถูกวิธี 
 5.    เลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.    ประเมินผลการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 7.    เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่ได้ 
 8.    น าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

8.   สามารถวางแผนและจัดการบริหาร 
 1.   ในการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เช่น 

- ห้องท างานส าหรับบุคลากรต่างๆ 

- ห้องส าหรับสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเวชเด็กหรือวัยรุ่น หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง 

- ห้องส าหรับท า psychological test 

- play room 

- speech therapy room 

- Group therapy room 

- O.T. & other recreational rooms 

- Ward ส าหรับผู้ป่วยใน (inpatient unit) 

- Play ground 

- ห้องส าหรับ  remedial teaching 

- ห้องส าหรับ  case conference เป็นต้น 
2. การท างานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
3. ก าหนดบทบาทในการปฏิบัติงานให้บุคลากรต่างๆ อย่างเหมาะสม 
4. วางแผนและหลักการในการแจกจ่ายงานให้บุคลากรในหน่วยงาน 
5. การเก็บข้อมูล 
6. การเตรียมบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของผู้ป่วยจิตเวชเด็กหรือวัยรุ่น ในการ interview และ family 

psychotherapy 
7.การเตรียมเด็กหรือวัยรุ่นเพ่ือการสัมภาษณ์การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต และการท า play  
   therapy 
8. การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทางจิตวิทยา 
9. การจัดเตรียมของเล่น ของใช้ทั้งใน play room และ play ground 



42 
 

10.การจัดเตรียม case conferenceหรือจัดประชุมระหว่างผู้ปกครอง ครู และจิตแพทย์ / ทีมงาน 
11.การส่งต่อผู้ป่วยเด็กหรือวัยรุ่นในด้านการรักษาเฉพาะทางร่วมกัน เช่น physical    
    therapy การรักษาโดยการผ่าตัด 
12.วางโครงการวิจัยตลอดจนการด าเนินการ 
13.สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอน 
14.สามารถจัดระบบและเก็บรักษารายงานผู้ป่วย 
15.สามารถวางนโยบายและแผนงานหลักในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั่วไป สุขภาพจิต 
    ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
2. การดูแลผู้ป่วย (Patient care)  

แพทย์ประจ าบ้านควรแสดงให้เห็นว่า มีความสามารถด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1     ค้นหาข้อมูลและเขียนรายงานเกี่ยวกับ 

(1) การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคตามระบบ ICD และ DSM ของฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
(2) ปัจจัยต่างๆที่เชื่อมโยงกัน (case formulation) เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางด้านจิตใจ 

ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับการวินิจฉัยและการรักษา 
(3) แผนการประเมินผู้ป่วยเพิ่มเติม เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางจิตวิทยา 
(4) แผนการรักษาท่ีรอบด้านครอบคลุมทั้ง การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยจิต

บ าบัด และการค านึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของผู้ป่วย 
2.2 ประเมินอย่างรอบด้านและเขียนรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้ป่วยที่จะเป็นอันตรายต่อตนเองและ

ผู้อื่นในด้าน 
(1) การประเมินความเสี่ยง 
(2) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการบังคับรักษา 
(3) ความสามารถที่จะจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงลง 
(4) ความสามารถที่จะใช้มาตรการป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ท าอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.3 การสัมภาษณ์ทางจิตเวช  
(1) หลักการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (basic concepts of psychiatric interview) รู้หลักการส าคัญ 

ตลอดจนข้อควรระวังในการสัมภาษณ์ทางจิตเวช 
(2) การสัมภาษณ์เพ่ือการวินิจฉัย (diagnostic interview) ตัวอย่างเช่น มีทักษะในการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ แสดงความเห็นอกเห็นใจ และการให้เกียรติผู้ป่วย ท าให้เห็นและสามารถ
รวบรวมอาการของโรคได้  สามารถสร้างสัมพันธภาพเ พ่ือการรักษา ( therapeutic 
relationship) กับผู้ป่วยได้  

(3) การสัมภาษณ์เพ่ือการรักษา (therapeutic interview) ตัวอย่างเช่น สามารถรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือแบบประคับประคอง และอธิบายให้เข้าใจการ
เจ็บป่วย  

2.4 การท าจิตบ าบัดรายบุคคล กลุ่มบ าบัด โดยใช้รูปแบบการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2.5 การตรวจและรักษาโรคทางจิตเวช 
2.6 สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางสุขภาพจิตอ่ืนๆ ได้ 
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3. การเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement) 

แพทย์ประจ าบ้านควรมีการเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1 ต้องตระหนักถึงขีดจ ากัดในความรู้และความสามารถของตน และตระหนักถึงความส าคัญของการ

เรียนรู้ ตลอดจนการหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา 
3.2 แสดงว่าตนมีความรู้และความสามารถท่ีจะค้นคว้าและประเมินความรู้ข้อมูลและการ 

ทดลองของการแพทย์ที่ใหม่ เพ่ือที่จะน าความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาแผนการรักษาผู้ป่วย  
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล องค์ความรู้เหล่านี้อาจจะได้มาจาก 
(1) การใช้ห้องสมุดทางการแพทย์ 
(2) การใช้ฐานข้อมูลทางสารสนเทศ เช่นฐานข้อมูลทาง internet 
(3) การใช้ฐานข้อมูลของยา 
(4) การร่วมการประชุมทางวิชาการ การเข้าเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติมทั้งในภูมิภาคและ 

ระดับชาติ 
3.3 มีการประเมินจ านวนผู้ป่วยที่ตนรับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาและประสบการณ์ภาคปฏิบัติของตน

อย่างเป็นระบบ เช่น 
(1) การเรียนรู้โดย case-based learning 
(2) ใช้หลักการท างานที่ดีที่สุดตามกฎเกณฑ์แบบการท างานของแพทย์ 
(3) ทบทวนประวัติผู้ป่วย 
(4) รับรู้ถึงการประเมินผลการรักษาของตนจากผู้ป่วย (ตัวอย่างเช่น ความพอใจกับการ 

รักษา หรือผลของการรักษา) 
(5) การมีอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์หรือบุคลากรที่เหมาะสม 
(6) ด ารงระบบที่ช่วยในการตรวจ สืบหาข้อผิดพลาดในการรักษาและเสริมสร้างระบบที่ 

ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 มีความสามารถและแสดงว่าตนสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ ความสามารถนี้อาจ

รวมถึง 
(1) การใช้องค์ความรู้ทั่วไป หรือวิธีการที่ใช้ในการท าวิจัยของจิตเวชศาสตร์หรือประสาท 

วิทยา 
(2) การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยที่ก าลังศึกษาอยู่ 

3.5 แสดงถึงความสามารถในการ 
(1) วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์  เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงคุณภาพของการ 
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รักษาให้เหมาะสมกับการรักษาในแบบตน และเหมาะสมกับผู้ป่วย (ตัวอย่างเช่น ความ
น่าเชื่อถือของวิธีการวิจัยและเครื่องมือในการท าวิจัยหลักการรักษาที่มีคุณภาพการยึดมั่น
หลักการปฏิบัติ) ด้วยจุดม่งหมายนี้  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถที่จะประเมินผล
โดยทั่วไป และหาขีดความสามารถและข้อจ ากัดในการที่จะน าผลการวิจัยไปเป็นแนวปฏิบัติใน
การรักษาผู้ป่วยให้สอดคล้องกับ socio-demographic และ clinical characteristic 

(2) พัฒนา และวางแผนการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ 
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 4. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ประกอบด้วย 
4.1 ทักษะความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับงานจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 
4.2 ทักษะความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับบทบาทของจิตแพทย์รับปรึกษา 
4.3 ทักษะความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับบทบาทจิตแพทย์เชิงกฎหมาย 
4.4 ทักษะความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับงานจิตเวชศาสตร์เชิงสหวิชาชีพ 
แพทย์ประจ าบ้านควรมีทักษะดังต่อไปนี้ 
4.1 ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับงานจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 

แพทย์ประจ าบ้านต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถต่างๆเหล่านี้ คือ 
(1) การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) และเข้าถึงจิตใจ (empathy) ผู้ป่วยและญาติได้ 
(2) การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางวาจา 

ภาษากาย และการเขียนบันทึก  
(3) การมีความสัมพันธ์ทางการรักษา (therapeutic alliance) กับผู้ป่วยอย่างมั่นคง ซึ่งแสดงให้เห็น

ได้จากการที่ผู้ป่วยสามารถที่จะให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ และเปิดเผยอย่างจริงใจกับแพทย์ผู้ดูแล 
แพทย์สามารถตัดสินใจวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมได้ สื่อ
ความหมายและให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ป่วยและญาติได้ 

(4) การ เห็นและเข้ า ใจถึ งผลกระทบ ของความรู้ สึ ก ในจิต ใจและพฤติกรรมของตนเอง 
(countertransference) ที่จะส่งผลต่อการให้การรักษาทางจิตเวชแก่ผู้ป่วย 

(5) สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของ
ผู้ป่วยให้ความรู้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรอ่ืน เกี่ยวกับประเด็นด้านการแพทย์ ด้านจิตใจ และ
ด้านพฤติกรรมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพ (multidisciplinary team) อย่างม ี
ประสิทธิผล ไม่ว่าจะในฐานะ สมาชิก ที่ปรึกษา หรือ ผู้น าทีมสร้างความสัมพันธ์โดย 
 มีความละเอียดอ่อนในการค านึงถึงวัฒนธรรมของผู้ป่วย ญาติ และ บุคลากรทาง 
 การแพทย์ที่เก่ียวข้อง และแสดงออกได้อย่างอย่างเหมาะสมแสดงออกซ่ึงมารยาททาง 
 วิชาชีพ จริยธรรม ทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมกับผู้ป่วยทุกราย  และการปฏิบัติงาน 
วิชาชีพทุกสถานการณ์  สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับผู้ป่วยและญาติ โดยคงไว้ซึ่งการ 
เคารพ ให้เกียรติ และรักษาความลับ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ 

- ข้อสรุปผลการประเมิน 

- ประโยชน์และความเสี่ยงของแผนการรักษาที่วางไว้ รวมถึงผลข้างเคียงท่ีอาจพบได้ 
   ของยาทางจิตเวชที่จะใช้รักษาผู้ป่วย 

- ทางเลือกอ่ืนๆที่อาจจะมีในการวางแผนการรักษา 
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- ให้ความรู้ ความเข้าใจโรค การพยากรณ์โรค และวิธีการป้องกันโรค 
(6) ความสามารถในการจับประเด็นส าคัญจากฐานข้อมูลที่ได้มา ทั้งข้อมูลเชิงการวินิจฉัยและข้อมูล

เชิงการวางแผนการรักษาที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของผู้ป่วย 
(7) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า รส า ร ว จ  แ ล ะก า ร จั ด ก า ร กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ภ า ย ใ นจิ ต ใ จ  อ ค ติ  

countertransference ความเคยชิน มุมมองความประพฤติทางวัฒนธรรมของตนเองอย่าง
เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

 

4.2 ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับบทบาทของจิตแพทย์รับปรึกษา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องแสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านต่างๆ ในการรับปรึกษา คือ 
(1) การประเมิน และแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา

อ่ืนๆ  บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ และข้อมูลจากชุมชนของผู้ป่วย อันประกอบด้วยทักษะต่างๆ 
ดังนี้  

- การวิเคราะห์และสรุปความต้องการในการส่งปรึกษาอย่างชัดแจ้ง 

- การอภิปรายสิ่งที่พบในกระบวนการรับปรึกษา 

- การประเมิน สรุปสิ่งที่พบในกระบวนการรับปรึกษา 
(2) การเป็นที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ  

บุคลากรทางจิตเวชอ่ืนๆ และบุคลากรชุมชนอ่ืนๆ อันประกอบด้วยทักษะต่างๆดังนี้  

- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในประเด็นที่ต้องการส่งปรึกษากับทีมผู้เกี่ยวข้องในการส่ง
ปรึกษา  

-  การคงไว้ซึ่งบทบาทของที่ปรึกษาที่ดี 

- การสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะน าที่จะให้ 

- การให้ความเคารพ ให้เกียรติต่อความรู้ ความเชี่ยวชาญของทีมผู้ส่งปรึกษา 
(3) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับผู้ป่วยญาติและผู้ที่มีความส าคัญกับผู้ป่วยโดยสามารถที่จะ 

- ให้การอธิบายเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและแผนการรักษา ทั้งทางวาจาและการเขียนบันทึก 
โดยหลีกเลี่ยงศัพท์แพทย์ อย่างเหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถในการ
เข้าใจข้อมูล 

- ให้ความรู้เชิงป้องกันเก่ียวกับโรคของผู้ป่วยที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้ 

- เคารพ ให้เกียรติต่อวัฒนธรรม เชื้อชาติ เศรษฐฐานะ และสถานะทางสังคมที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อประสบการณ์ความเจ็บป่วย ความหมายของการเจ็บป่วย และความรู้ความเข้าใจใน
การอธิบายความเจ็บป่วย 

- สร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วย  
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 4.3 ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับบทบาทจิตแพทย์เชิงกฎหมาย 
แพทย์ประจ าบ้านต้องแสดงออกซึ่งความสามารถในการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ในแง่มุมทางจิต
เวชศาสตร์ในลักษณะที่สามารถน าไปใช้ในทางกฎหมายได้ ทันเวลา และประกอบไปด้วยข้อมูลที่
ส าคัญในการที่บุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนๆจะน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและไม่ล่วงละเมิด
ความลับของผู้ป่วย 

 
 4.4 ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับงานจิตเวชศาสตร์เชิงสหวิชาชีพ 

แพทย์ประจ าบ้านต้องแสดงออกซึ่งความสามารถในการเป็นผู้น าทีมสหวิชาชีพ อันประกอบด้วย
ทักษะต่างๆ ดังนี้ คือ 
(1) การฟังอย่างมีประสิทธิผล 
(2) การจับประเด็นความต้องการของสมาชิกในทีมได้ชัดเจน 
(3) การรวบรวม บูรณาการฐานข้อมูลจากสหวิชาชีพได้ 
(4) การจัดการความขัดแย้งในทีมได้ 
(5) การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงแผนการรักษาเชิงบูรณาการ โดยคงไว้ซึ่งความเคารพ ให้เกียรติบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกในทีมได้ 
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    5. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Professionalism) 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  (professional competencies) ประกอบด้วย 
5.1 พฤตินิสัยเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional habits, attitudes, moral,  
 and ethics) 

5.2 ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (communication and interpersonal  
 skills) 
แพทย์ประจ าบ้านพงึมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
(professional competencies) ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional habits, attitudes, 
moral, and ethics) 

(1) พฤตินิสัยในการท างาน (work habits) และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพคือ 
(ก) ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
(ข) รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) สามารถท างานเป็นทีม 
(ง) พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการท างานและหาข้อยุติโดยสันติวิธี 
(จ) สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล 
(ฉ) รู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเอง 
(ช) ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข 
(ซ) ยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือและแนะน าตามความเหมาะสม 

(2) รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
(3) ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 
(4) แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
(5) ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(6) มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ 
(7) ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

5.2 ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (communication and interpersonal 
skills)   

(1) ตระหนักถึงความส าคัญและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการสร้าง 
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สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

(2) ตระหนักถึงปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น ภูมิหลังของผู้ป่วย 
(การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทาง 

         อารมณ์ของผู้ป่วย  
(3) สามารถใช้ภาษาท่าทาง (non-verbal communication) เช่น การแสดงท่าที การ 

สบตา การสัมผัส ได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีทักษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผู้ป่วย เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของ 

ผู้ป่วย 
(5) ใช้ศัพท์ และภาษาพูดที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ให้ความ 

มั่นใจ และให้ก าลังใจผู้ป่วย 
มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการ
เปิดเผย เช่น ประวัติเพศสัมพันธ์  

(6) สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรคให้
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการแจ้ง
ข่าวร้ายและการปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตและกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 

(7) สามารถโน้มน้าวให้ผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือในการรักษาและดูแลตนเอง ให้สุขศึกษาให้
ค าปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าผู้ป่วยได ้

(8) บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามความเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

(9) น าเสนอรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายในที่ประชุมได้ 
(10) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

และประชาชน 
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6. การปฏิบัติงานเชิงระบบ (System-based practice) 

แพทย์ประจ าบ้านควรแสดงให้เห็นว่า มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อบริบทสังคมและระบบบริการ

สุขภาพของประเทศและสามารถแสวงหาแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆในระบบเพ่ือให้การบริการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ

โดยควรมีความสามารถด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

6.1 สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลต่างๆ แต่ละระดับในระบบสาธารณสุข สามารถ
เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์แก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน  

6.2 สามารถร่วมประสานงานกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ในทีมงานบริการรักษาพยาบาล เช่น health 
care managers นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้นเพ่ือ
พัฒนาการบริการด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เน้นความปลอดภัยแก่ผู ้ป่วยการป้องกันโรค การ
ส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพจิต 

6.3 สามารถน าความรู้ในการวางแผนด้านบริหาร และด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ โดย
ค านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้จากการดูแลรักษาผู้ป่วย
และกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6.4 มีส่วนร่วมสนับสนุนระบบพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
6.5 เข้าใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินคุณภาพสถานพยาบาลเกี่ยวกับ

ระบบบริการ ระบบประกันสุขภาพ บัญชียาหลักแห่งชาติและเงื่อนไขการเบิกจ่ายในงบประมาณ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 

6.6 สามารถให้ความรู้ ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย ญาติ และชุมชนเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่มีความซับซ้อนเพ่ือ
ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถใช้สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงบริการได้สะดวก 

6.7 สามารถสร้างกลไกให้มีการทบทวนกระบวนการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

6.8 สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอมีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน ได้แก่ประวัติ การตรวจสภาพจิต การตรวจร่างกายและระบบประสาท ให้
การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค อธิบายกลไกการเกิดโรคทางจิตพลวัตรและบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวางแผนการรักษา การติดตามความก้าวหน้าอาการ
ผู้ป่วย และการใช้ยา การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

7. การรู้จักตนเอง มีความสามารถในการส ารวจจิตใจและพัฒนาตนเอง   
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ภาคผนวกที่ 3 
ขั้นตอนการท างานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

 

การท างานวิจัย   
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยตอบโจทย์การก าหนดทิศทางระบบสุขภาพ ได้แก่ งานวิจัยแบบ 

retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ 
meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 4 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย
หัวข้อหลักดังนี้ 

- จุดประสงค์ของการวิจัย 

- วิธีการวิจัย 

- ผลการวิจัย 

- การวิจารณ์ผลการวิจัย 

- บทคัดย่อ 
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชศาสตร์เด็ก

และวัยรุ่นต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบ
การเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการ
ท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่อ
งานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มี
การก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต้องเป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามา

ก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน หรือเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์

ระบบสุขภาพ เป็นเรื่องส าคัญ เร่งด่วน  

2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
และ good clinical practice (GCP)  

3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน  
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4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ค าถามวิจัย  

5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
 

สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย

เคร่งครัด  
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วยหรือ

ผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด  
3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย  
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและ
อนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย  

5. กรณีท่ีโครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป  

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย  
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน  

 

กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 4 ปี (48 เดือนของการฝึกอบรม) 
ทั้งนี้เดือนที่ก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการอาจจะท าได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้บ้าง ระยะเวลาประมาณการ
มีดังนี้  
                  เดือนที่                  ประเภทกิจกรรม 
  4 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  8 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
 12 ส่งโครงร่างงานวิจัยแก่คณะกรรมการการวิจัยของภาคฯ ก่อนขออนุมัติจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ  
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15 ผ่าน EC 
18  ผ่านการพิจารณาขอทุนคณะฯ 
24 เก็บข้อมูลครบถ้วน 

  30 วิเคราะห์ข้อมูล 
36  เขียนรายงานการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ 

  40 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ 
  42 สอบการวิจัย  
 

การรับรองวุฒิบัตรให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
การรับรองวุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาวุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้านมีความ
ประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มี
โอกาสได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับ ในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
ไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว 
แตม่ีทรัพยากรจ ากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนมาช่วยได้ 

การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นแล้ว หากมี
ความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาจิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ  

2. ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
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Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสาร
ฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)  
ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”ราชวิทยาลัยฯ แนะน าว่า ห้ามใช้ค าว่า 

Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษา
ได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

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

- มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีค าว่า 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
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ภาคผนวกที่ 4 
การวัดผลและประเมินผล 

 

หลักสูตรฯ มีการก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และมีการจัดกระบวนการการ

วัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร วว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของราชวิทยาลัย 

มีนโยบายการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ประกอบด้วยแนวทาง ที่ชี้น าโดย 

intended learning outcome ซึ่งมีรายละเอียดดังดังตารางที่ 1 

Expected 
learning 
outcome 

Learning process Assessment 

Patient care Lecture, topic seminar, conference, 
Kardex round, consultation round, 
workshop, self-directed learning, เวรนอก
เวลาราชการ, morning/noon report, การ
ปฏิบัติงานที่ OPD, IPD, consultation liaison, 
supervision 

Direct observation, workplace-based 
assessment, 
formative evaluation (case interview),  
summative evaluation (MCQ, CRQ, case 
interview, OSCE) 

Medical 
knowledge   
 

Lecture, topic seminar, conference, 
Kardex round, consultation round, 
workshop, morning/noon report, 
supervision 

Direct observation, workplace-based 
assessment, 
formative evaluation (case interview),  
summative evaluation (MCQ, CRQ, case 
interview, OSCE) 

Practice-based 
learning & 
improvement 

Role model, journal club, topic seminar, 
conference, Kardex round, consultation 
round, workshop, self-directed learning, 
morning/noon report 

Direct observation, workplace-based 
assessment, 
Portfolio  

Interpersonal & 
Communication 
skills 

Role model, topic seminar, conference, 
Kardex round, consultation round, 
workshop, morning/noon report, school 
mental health, เวรนอกเวลาราชการ, การ
ปฏิบัติงานที่ OPD, IPD, consultation liaison, 
supervision, parent management training 

Direct observation, workplace-based 
assessment, 
Portfolio  
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Professionalism Role model, conference, seminar, Kardex 
round, consultation round, workshop, 
self-reflection, supervision, การปฏิบัติงานที่ 
OPD, IPD, consultation liaison, การอยู่เวร
นอกเวลาราชการ, parent management 
training 

Direct observation, 360-degree 
observation, workplace-based assessment 
 

System based 
practice 

Lecture, school mental health, 
multidisplinary team conference 

Direct observation 

  
เพ่ือให้การประเมินมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ มีการใช้วิธีการประเมินและผู้ประเมินที่หลากหลายในการ

ประเมิน ความรู้ ทักษะ และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  

กิจกรรม 

ด้าน แบบประเมิน ผู้ประเมิน 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ
กิจกรรม
วิชาการ 

Rotation 

EPA 
การตรวจ 

เวชระเบียน 
Portfolio 360° 

supervision การสอบ 

อาจารย ์ สหวิชาชีพ 
แพทย ์
ประจ า
บ้าน 

ผู้ป่วย ตนเอง clinical 
skills 

professionalism 
clinical 

skills 
professionalism formative 

summative 

ทฤษฎี ปฎิบัต ิ

การปฏิบัตงิาน OPD, 
IPD, Consultation                     

Consultation/Kardex 
round                     

Team meeting                     

Child protection 
conference 

                    

Lecture                     

Topic seminar                     

Journal club                     

Chart audit                     

Case conference                     

Psychotherapy 
seminar                     

Morning/Noon report                     

Individual supervision                     
Group supervision                     

Parent management 
training                      

School mental health                     
งานวิจัย                     

Elective นอกสถาบัน                     
Workshop ราชวิทยาลัย                     
Workshop ในสถาบัน                     
Group self-
development                     

การอยู่เวรนอกเวลา
ราชการ                     
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เมื่อวิเคราะห์วิธีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมต่าง ๆ พบว่าครอบคลุมสมรรถนะ
หลักท้ัง 6 ด้าน ที่เป็นผลลัพธ์การฝึกอบรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  

  Core competency mapping 

1.medic
al  
knowle
dge 

2.pati
ent 
   care 

3.practice base  
learning & 
improvement 

4. 
Interpersonal & 
Communicatio
n skills 

5.profe
ssional
ism 

6.system 
based  
    practice 

Rotation       

360⁰        

Psychotherapy        
MCQ / CRQ        
Interview, EPA 1, 2       
OSCE, EPA 3, 4      / - 
การน าเสนอ/อภิปรายในกิจกรรม
วิชาการ 

      

Progression วิจัย        
portfolio       

 

นอกจากนีห้ลักสูตรยังมีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมตาม Entrustable 
Professional Activities (EPAs) ของแพทย์ประจ าบ้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในแต่ละชั้นปี โดยแบ่งระดับ
ความสามารถเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น (observation but no execution, even with direct supervision) 
ระดับท่ี 2  สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด (execution with direct, 

proactive supervision) 
ระดับท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ (execution with reactive 

supervision; on request and quickly available) 
ระดับท่ี 4  สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ (supervision at a 

distance and/or post hoc) 
ระดับท่ี 5  สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (supervision provided by 

the trainee to more junior colleagues) 
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ตารางท่ี 2 Entrustable Professional Activities (EPAs) ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 
 

หัวข้อ 
Entrustable Professional Activities (EPAs) 

ระดับท่ีคาดว่าต้องท าได้ 
ปี 3 ปี 4 

1. Emergency in child adolescent psychiatry   ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
2. Common child psychiatric disorder ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 5 
3. Psychoeducation ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
4. Parental guidance ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 5 
 

ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 และ 4 ต้องมีทักษะทางคลินิก และความสามารถในการดูแลรักษา ดังนี้ 
EPA worksheet 

 

EPA ที่ 1 เรื่อง รักษาภาวะฉุกเฉินโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้ตรงตามมาตรฐาน 
1.1  Title of the EPA รักษาภาวะฉุกเฉินโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้ตรงตามมาตรฐาน 
1.2 Description of the activity 

 
- ประเมินอาการ และสถานการณ์เร่งด่วน ได้อย่างเหมาะสมในภาวะฉุกเฉินโรคทางจิตเวช

ศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาในกรณีฉุกเฉินโรคทางจิตเวช
ศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

- วางแผนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ส าคัญตามล าดับขั้นตอนเพ่ือช่วยชีวิต และช่วยเหลือผู้ป่วย
และครอบครัวได้เหมาะสมในกรณีฉุกเฉิน 

- ค้นหาสาเหตุส าคัญ และเหตุน าที่ท าให้เกิดความรุนแรงได้รวดเร็ว ครอบคลุมเพ่ือวางแผน
ป้องกันเบื้องต้น   

- ปรับตัวใช้วิธีการท างานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตรงตามสถานการณ์ฉุกเฉินและท างาน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืนได้ราบรื่น   

- มีการสื่อสารชัดเจนกับผู้ป่วย ญาติและทีมสหวิชาชีพอ่ืน 

- จัดการอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญความเครียด สามารถช่วยลดความเครียดของครอบครัว 
และทีมสหวิชาชีพอ่ืนได้ 

- ต้องรู้ระบบการท างานในภาพรวม  เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีจ าเป็นทบทวน เรียนรู้ 
ประเมินผลการท างานของตนเองในกรณีฉุกเฉิน และพร้อมรับฟัง feed back เพ่ือพัฒนา
ตนเองต่อไป 

1.3 Link with Domains of 
Competence 
 

_X_ Patient Care  
_X_ Medical Knowledge & Skills 
___ Practice-based Learning and Improvement  
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_X_ Interpersonal & Communication Skills  
___ Professionalism  
_X_ Systems-based Practice  
_X_ Personal & Professional Development  

1.4 Source of information to 
determine progress 
(observation and 
assessment) 

Observation 
Case based discussion 
Check list 

1.5 Entrustment for which 
level of supervision to be 
reached at which stage of 
learning (Level of 
entrustment) 

เมื่อจบชั้นปีที่ 3  จะต้องได้ระดับ 4 
เมื่อจบชั้นปีที่ 4  จะต้องได้ระดับ 5 

 

EPA ที่ 2 เรื่อง รักษาโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย ได้ตรงตามมาตรฐาน 
2.1 Title of the EPA รักษาโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย ได้ตรงตามมาตรฐาน 
2.2 Description of the activity 

 
- ประเมินอาการ และสถานการณ์เด็กและครอบครัว ได้อย่างเหมาะสมในโรคทางจิตเวช

ศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษา 

- ค้นหาสาเหตุประกอบด้วย สาเหตุน า สาเหตุกระตุ้นให้ปัญหาแสดงออก และสาเหตุที่ท าให้
ปัญหาคงอยู่ ที่ท าให้เกิดอาการ ได้รวดเร็ว ครอบคลุมเพ่ือวางแผนป้องกันเบื้องต้น   

- Form dynamic  

- ให้การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นได้ครบถ้วน และการวินิจฉัยแยกโรค 

- วางแผนการรักษาระยะสั้น ระยะยาว ตามล าดับขั้นตอนเพื่อช่วยเด็ก และครอบครัวได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมครอบครัว ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

- ติดต่อ สื่อสารชัดเจนกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และทีมสหวิชาชีพอ่ืนได้เหมาะสม 

- จัดการอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญความเครียดสามารถช่วยลดความเครียดของครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพอ่ืนได้ 

- ต้องรู้ระบบการท างานในภาพรวม  เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีจ าเป็น 

- ทบทวนการรักษา เรียนรู้ ประเมินผลการรักษาของตนเองสม่ าเสมอ และพร้อมรับฟัง 
feed back เพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 
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2.3  Link with Domains of 
Competence 
 

_X_ Patient Care  
_X_ Medical Knowledge & Skills 
_X_  Practice-based Learning and Improvement  
_X_ Interpersonal & Communication Skills  
_X_  Professionalism  
_X_ Systems-based Practice  
_X_ Personal & Professional Development  

2.4 Source of information to 
determine progress 
(observation and 
assessment) 

Observation 
Case based discussion 
Check list 

2.5 Entrustment for which 
level of supervision to be 
reached at which stage of 
learning (Level of 
entrustment) 

เมื่อจบชั้นปีที่ 3  จะต้องได้ระดับ 3 
เมื่อจบชั้นปีที่ 4  จะต้องได้ระดับ 5 

 

EPA ที่ 3 เรื่อง Psychoeducation 
 

3.1 Title of the EPA Psychoeducation 
3.2 Description of the activity 
 

- มีความรู้และเข้าใจในโรคของผู้ป่วย 

- ประเมินครอบครัว ชุมชนว่ามีความรู้ และมีความพร้อมในการรับฟังข้อมูลแค่ไหน  

- มีทักษะการบริหารจัดการ นัดหมาย  วางแผนเรื่องเวลาที่ใช้อย่างเหมาะสม  

- ติดต่อ สื่อสารชัดเจนกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก Counseling technique 

- ให้ Psychoeducationโดยใช้หลัก Counseling Technique 

- จัดการอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญความเครียด และสามารถช่วยลดความเครียดของ
ครอบครัวได้ 

- ทบทวนให้ Psychoeducation เรียนรู้ ประเมินผลการท า Psychoeducationของตนเอง
สม่ าเสมอ และพร้อมรับฟัง feed back เพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 

3.3 Link with Domains of 
Competence 

_X_ Patient Care  
_X_ Medical Knowledge & Skills 
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 __  Practice-based Learning and Improvement  
_X_ Interpersonal & Communication Skills  
_X_  Professionalism  
_X_ Systems-based Practice  
_X_ Personal & Professional Development  

3.4 Source of information to 
determine progress 
(observation and 
assessment) 

Observation 
Case based discussion 
Counseling Check list 

3.5 Entrustment for which 
level of supervision to be 
reached at which stage of 
learning (Level of 
entrustment) 

เมื่อจบชั้นปีที่ 3  จะต้องได้ระดับ 4 
เมื่อจบชั้นปีที่ 4  จะต้องได้ระดับ 5 

 

EPA ที่ 4 เรื่อง Parental guidance 
 

4.1 Title of the EPA Parental guidance 
4.2 Description of the 

activity 
 

- มีความรู้และเข้าใจในสภาวะของพ่อแม่ พยาธิสภาพในผู้ป่วยและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน
ระหว่างผู้ป่วยและพ่อแม่ 

- ประเมินความรู้ของพ่อแม่ ความพร้อมในการรับฟังข้อมูล  

- ประเมินข้อมูลที่เหมาะสมที่จะแนะน าต่อให้พ่อแม่ 

- มีทักษะการบริหารจัดการ นัดหมาย  วางแผนเรื่องเวลาที่ใช้อย่างเหมาะสม  

- ให้ Parental guidance โดยใช้หลัก Counseling Techniqueซึ่งประกอบด้วยการเตรียม
ตัว  การเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อแม่ การรับฟังปัญหาและท าความเข้าใจพ่อแม่และผู้ป่วย การ
ตั้งเป้าหมายในการให้ค าแนะน า การให้ค าแนะน า การสังเกตการรับรู้ของพ่อแม่และการ
เปลี่ยนแปลงภายในของพ่อแม่ การประเมินความเข้าใจ  

- จัดการอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญความเครียด และสามารถช่วยลดความเครียดของพ่อแม่ได้ 

- พร้อมรับฟัง feed back เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการท า parental guidance 
ต่อไป 
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4.3 Link with Domains of 
Competence 
 

_X_ Patient Care  
_X_ Medical Knowledge & Skills 
__  Practice-based Learning and Improvement  
_X_ Interpersonal & Communication Skills  
_X_  Professionalism  
_X_ Systems-based Practice  
_X_ Personal & Professional Development  

4.4 Source of information 
to determine progress 
(observation and 
assessment) 

Observation 
Case based discussion 
Counseling Check list 

4.5 Entrustment for which 
level of supervision to be 
reached at which stage of 
learning (Level of 
entrustment) 

เมื่อจบชั้นปีที่ 3  จะต้องได้ระดับ 3 
เมื่อจบชั้นปีที่ 4  จะต้องได้ระดับ 5 
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แนวทางการประเมิน Clinical skills in child and adolescent psychiatry ตาม EPAs 
แบบประเมิน EPA ที ่1 เรื่อง emergency in child adolescent psychiatric disorder 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...............................ปีที่..... อาจารย์ผู้ประเมิน....................... ....   กค-ธค    มค-มิย 
ผู้ป่วย เพศ……… อายุ…….. ปี ……. เดือน วินิจฉัย……………………………………..……………… HN ……………………. 
ระดับท่ี 1 เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น                                                         
ระดับท่ี 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด                             
ระดับท่ี 3 สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์       
ระดับท่ี 4 สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ        
ระดับท่ี 5  สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า                        

เกณฑ์ผ่าน      ชั้นปีที่ 3 คือ level 4          ชั้นปีที ่4 คือ level 5 
หัวข้อ Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

1. เก็บข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาผู้ป่วย จนสามารถรู้และเข้าใจใน
สภาวะของพ่อแม่ ปฏิสัมพนัธ์ รปูแบบการเลี้ยงดูกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย 

     

2. อธิบายสาเหตุ และปัจจยักระตุน้ให้ปัญหาแสดงออก สาเหตุที่ท าให้ปัญหา
ยังคงอยู่ ทั้งด้าน bio-psycho-social อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและเป็นเหตุ
เป็นผล และน าเสนอจุดแข็ง และกลไกการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัวได้ 
สามารถอธิบายผลกระทบทางจติใจและสมองของเด็กที่ก่อให้เกิดปัญหา
อารมณ์/พฤติกรรมได้  

     

3. ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคได้เหมาะสม ครอบคลุม       
4. สามารถประเมนิความเสี่ยง/พฤติกรรมที่เป็นอันตราย/สถานการณ์เร่งด่วนได้       
5. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น/จัดการปัญหาเร่งด่วนตามล าดบัความส าคัญอย่าง

เหมาะสม 
     

6. เลือก investigation ได้เหมาะสม      
7. มีแผนการรักษา/การประเมินเพิม่เติม/การติดตามผูป้่วยที่เหมาะสม      

Critical errors    ไม่ค านึงถึง medical condition/ psychosis ในรายที่จ าเป็นหรือละเลยการตรวจที่ส าคัญ 
    ไม่ประเมิน suicidal/homicidal risk ในรายที่มีความเสี่ยง 
    ขาดความรู้หรือมีปัญหา clinical judgment บ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 
    ไม่สนใจ/ไม่รู้จักอาการของโรค ซึ่งผู้ป่วยมีให้เห็นจากประวัติหรือ/และ การตรวจสภาพจิต 
ความเห็นเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน ……………………………….…………. EPA level = ………………. 
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………….. วัน/เดือน/ปี …………………….. 



65 
 

แบบประเมิน EPA ที ่2 เรื่อง common child adolescent psychiatric disorder 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...................................ปีที่..... อาจารย์ผู้ประเมิน..............................   กค-ธค    มค-มิย 
ผู้ป่วย เพศ……… อายุ…….. ปี ……. เดือน วินิจฉัย……………………………………………..……………… HN ……………………. 
ระดับที่ 1 เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น     ระดับที่ 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกล้ชิด                             
ระดับที่ 3 สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์   ระดับที่ 4 สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ        

ระดับที่ 5 สามารถปฏิบัติงานเองได้และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่        เกณฑ์ผ่าน    ชั้นปีที่ 3 = level 3-4        ชั้นปีที่ 4=level 5 
หัวข้อ Level 

1 
Level 

2 
Level 

3 
Level 

4 
Level 

5 

1. ท่าทีเป็นมิตร ไวต่อความรู้สึก/ประเด็นที่อ่อนไหว  
สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและผู้ปกครองให้รู้สึกปลอดภัย/ไว้ใจ 
ตอบสนองต่อค าพูด/การแสดงออกของผู้ป่วย/ผู้ปกครอง/ปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ปกครองได้เหมาะสม 

     

2. มีกระบวนการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ จับประเด็นส าคญัของปัญหาได้ เปดิโอกาสผู้ป่วย/ผูป้กครองให้เล่า
เรื่อง ติดตามเรื่องราว/เจาะลึกในประเด็นส าคญั ใช้ค าถามเหมาะสมกับประเด็นท่ีอ่อนไหว ใช้ค าถาม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและบริบทของครอบครัว  

     

3. เก็บข้อมูลครบถ้วนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจปัญหา การวินิจฉัยโรค/แยกโรค และโรคร่วม เก็บข้อมูลพัฒนาการ/
การเลีย้งดู/จดุอ่อนจุดแข็งของผู้ปว่ยและครอบครัว 

     

4. ประเมินความเสี่ยง/ความรุนแรง/สถานการณ์เร่งด่วน และผลกระทบของปัญหาได้      
5. มีวิธีการเลือกตรวจ/ตดิตามสภาพจิตที่ถูกต้อง  ใช้ค าถาม อุปกรณ์ ของเล่นในการตรวจเหมาะกับพัฒนาการ 

ช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย/ร่วมมือในการตรวจ MSE  มีการผสมผสานการตรวจ MSE ไปกับการสัมภาษณ ์
     

6. น าเสนอข้อมูลอย่างกระชับ เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง   
มีการน าเสนอปฏสิัมพันธ์ของผู้ป่วยและผู้ปกครอง 

     

7. - รู้ เข้าใจและสภาวะของพ่อแม่ ปฏิสัมพันธ์ รูปแบบการเลี้ยงดูกับพยาธิสภาพของผู้ป่าย 
- อธิบายผลกระทบทางจิตใจและสมองของเด็กท่ีก่อให้เกิดปัญหาอารมณ/์พฤติกรรม 
- อธิบายสาเหตุน า สาเหตุกระตุ้นให้ปัญหาแสดงออก สาเหตุที่ท าใหป้ัญหาคงอยู่ ท้ังด้าน bio-psycho-social 
อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผล และน าเสนอจุดแข็งและกลไกการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว 

     

8. ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคได้เหมาะสม ครอบคลุม       
9. วางแผนการรักษาระยะสั้น ระยะยาว ได้เหมาะสม 

ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น/จดัการปัญหาเร่งด่วนตามล าดบัความส าคัญอย่างเหมาะสม 
     

Critical errors    ไม่ค านึงถึง medical condition/ psychosis ในรายที่จ าเป็นหรือละเลยการตรวจที่ส าคัญ 
    ไม่ประเมิน suicidal/homicidal risk ในรายที่มีความเสี่ยง 
    ขาดความรู้หรือมีปัญหา clinical judgment บ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแกผู่้ป่วย 
    ไม่สนใจ/ไมรู่้จักอาการของโรค ซึ่งผู้ป่วยมีให้เห็นจากประวัติหรอื/และ การตรวจสภาพจิต 

ความเห็นเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อาจารย์ผู้ประเมิน …………………………………………. EPA level = …………………. 
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………….. วัน/เดือน/ปี …………………….. 
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แบบประเมิน EPA ที่ 3 เรื่อง Psychoeducation  
 

ชื่อ แพทย์ประจ าบ้าน...................................ปีที่....... อาจารย์ผู้ประเมิน........................   กค-ธค    มค-มิย 
 
ผู้ป่วย เพศ……… อาย…ุ….. ปี ……. เดือน วินิจฉัย…………………………………………………………… HN ……………………. 
 
ระดับท่ี 1 เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น                
ระดับท่ี 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด          
ระดับท่ี 3 สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์       
ระดับท่ี 4 สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ      
ระดับท่ี 5 สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า           
 

เกณฑ์ผ่าน     ชั้นปีที่ 3 คือ level 4   ชั้นปีท่ี 4 คือ level 5 
 

หัวข้อ Level 
1 

Level 
2 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
5 

1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อมในการรับฟังข้อมูล      
2. เข้าใจประเด็นปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่จะให้ข้อมูลได้      
3. มีความรู้และเข้าใจในโรคของผู้ป่วย ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ      
4. สื่อสารชัดเจน ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะกับวัย/บริบทของผู้ฟัง      
5. ใส่ใจต่อความรู้สึก/ปฏิกิริยาของผู้ฟัง และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม      
6. ให้ความหวังตามความจริง หรือ encourage ผู้ป่วย/ครอบครัว      
7. สรุปความเป็นระยะ และส ารวจความเข้าใจของผู้ฟัง      
8. ในบางกรณี เสนอทางเลือกที่เหมาะสม หารือข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีได้      

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………. EPA level = …………………. 
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………….. วัน/เดือน/ปี …………………….. 
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แบบประเมิน EPA ที่ 4 เรื่อง Parental Guidance 
 

ชื่อ แพทย์ประจ าบ้าน.......................................ปีที่...... อาจารย์ผู้ประเมิน......................   กค-ธค    มค-มิย 
ผู้ป่วย เพศ……… อาย…ุ….. ปี ……. เดือน วินิจฉัย…………………………………………………………… HN ……………………. 
 

ระดับท่ี 1 เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น                
ระดับท่ี 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด          
ระดับท่ี 3 สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์       
ระดับท่ี 4 สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ      
ระดับท่ี 5 สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า           
 

เกณฑ์ผ่าน     ชั้นปีที่ 3 คือ level 3-4    ชั้นปีที ่4 คือ level 5 
หัวข้อ Level 

1 
Level 

2 
Level 

3 
Level 

4 
Level 

5 
1. รู้และเข้าใจในสภาวะของพ่อแม่ พยาธิสภาพของผู้ป่วยและปฏิสัมพันธ์

ในครอบครัว 
     

2. ประเมินความรู้ ความพร้อมในการรับฟังข้อมูล      
3. เลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่จะแนะน าต่อพ่อแม่  

จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลที่จะให้ได้ 
     

4. สื่อสารชัดเจน ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะกับวัย/บริบทของผู้ฟัง      
5. ใส่ใจต่อความรู้สึก/ปฏิกิริยาของผู้ฟัง และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม      
6. สังเกตการณ์รับรู้ของพ่อแม่และการเปลี่ยนแปลงภายในของพ่อแม่  

ส ารวจความเข้าใจของผู้ฟัง และ สรุปความเป็นระยะ  
     

7. ช่วยลดความเครียดของพ่อแม่ได้      
 
ความเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………. EPA level = …………………. 
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………….. วัน/เดือน/ปี …………………….. 
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ภาพรวมผลการประเมิน 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ...............................................................ชั้นปีที่ .............ปีการศึกษา  ........ ..............  
  

หัวข้อ (ต้องผ่านทุกข้อต่อไปนี้) ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด   
2. มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ    
   2.1 แบบประเมิน Rotation   
   2.2 แบบประเมิน Supervision    
3. มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน   
4. มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   
5. มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน   
   5.1 สอบภาคทฤษฎี ต้องได้คะแนน ≥ 60%   
   5.2 สอบภาคปฏิบัติ ต้องได้คะแนน ≥ 60%   
6. มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการ    
7. มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงานด้วยแบบประเมิน 360 องศา   
8. ผ่านตามเกณฑ์ Entrustable professional activities (EPA)   

หมายเหตุ  
- การสอบภาคความรู้/ทฤษฎี (มิติที่ 4) ต้องได้คะแนน ≥ 60% ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ สามารถขอสอบซ้ า

ใหม่ได ้1 ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน เกณฑ์ผ่าน คือได้คะแนน ≥ 60% 
- การสอบภาคปฏิบัติทั้ง interview และ OSCE (มิติที่ 4) ต้องได้คะแนน ≥ 60% ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ขอ

สอบใหม่ได้ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 
- ในมิติท่ี 1 แพทย์ประจ าบ้านต้อง ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรม ไม่ก่อให้เกิดความ

เสื่อมเสียแก่สถาบันฝึกอบรม มีเจตคติและความประพฤติดี  (มีอาจารย์ประเมินให้ “ไม่ผ่าน” ไม่เกิน 1 คน) 
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านและมีการซ้ าชั้นจะให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยที่คณะกรรมการ

การศึกษาหลังปริญญาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นก าหนด 
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่าน จะไม่ได้รับการส่งสอบวุฒิบัตร 
ความเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ …………………………..…………………………………….   
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………….. วัน/เดือน/ปี …………………….. 
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อ้างอิงการประเมิน 
Core competency ประเมินจาก 

1.  Medical knowledge Rotation, MCQ, CRQ, OSCE, Interview, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
2.  Patient care Rotation, 360⁰, MCQ, CRQ, OSCE, Psychotherapy, PMT Interview, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
3.  Practice base leaning 
& improvement 

Rotation, Progression วิจัย, Portfolio, การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

4.  Interpersonal and 
communication skills 

Rotation, 360⁰, OSCE, Psychotherapy, Interview, PMT, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ 

5.  Professionalism Rotation, 360⁰, Psychotherapy, Interview, การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, OSCE, PMT, Portfolio 
6.  System based practice  การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ, Portfolio  

  

หัวข้อ 
ผลการประเมิน 

ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. 
Rotation  ผ่าน / ไม่ผ่าน  ผ่าน / ไม่ผ่าน   ผ่าน / ไม่ผ่าน   ผ่าน / ไม่ผ่าน   
Supervision  ผ่าน / ไม่ผ่าน   ผ่าน / ไม่ผ่าน   ผ่าน / ไม่ผ่าน   ผ่าน / ไม่ผ่าน   

360⁰    ผ่าน / ไม่ผ่าน    ผ่าน / ไม่ผ่าน   

Portfolio     ผ่าน / ไม่ผ่าน    ผ่าน / ไม่ผ่าน   
Psychotherapy     ผ่าน / ไม่ผ่าน    
MCQ / CRQ    ผ่าน / ไม่ผ่าน  ผ่าน / ไม่ผ่าน   
Case interview      ผ่าน / ไม่ผ่าน  
OSCE    ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน   
EPA 1    ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A 
EPA 2 ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A 
EPA 3 ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A 
EPA 4 ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A 
 
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

Progression วิจยั เป็นไปตามเป้า             
วันลา             

 



70 
 

ภาคผนวกที่ 5 
การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
วิธีการสอบ  

แนวทางการจัดการสอบประเมินผลให้มีการสอบ 3 อย่าง ประกอบด้วย ภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ และ
การสอบปากเปล่า เป็นการจัดสอบ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
แพทยสภา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อ บังคับแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 โดยจะจัดการสอบความรู้ภาคทฤษฎีเป็น 2 ส่วน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการสอบภาคปากเปล่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) การสอบความรู้ภาคทฤษฎีส่วนที่ 1   การสอบความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ 
(basic knowledge) ซึ่งจะจัดการสอบในทุกปลายปีการศึกษา   

ข) การสอบความรู้ภาคทฤษฎีส่วนที่ 2   จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ด้านคลินิก (clinical child and 
adolescent psychiatry) ซึ่งจะจัดการสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

ค) การสอบภาคปฏิบัติและการสอบปากเปล่า  จัดการสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 

ก) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ภาคทฤษฎีส่วนที่ 1     
ต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรองจากแพทยสภา และได้รับการฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 10 เดือน ก่อนถึงวันสอบ 

การสมัครสอบ 

ภาคทฤษฎี ส่วนที่ 1 ให้แพทย์ประจ าบ้านสมัครสอบโดยตรงที่ส านักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิต-

แพทย์แห่งประเทศไทยและช าระค่าสมัครสอบตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในปีนั้น-
ข)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ภาคทฤษฎีส่วนที่ 2    
- เป็นผู้รับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หรือ ก าลังรับการ

ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 4 และจะครบระยะเวลาฝึกอบรมก่อนวันสอบ พร้อมหนังสือรับรองจาก
สถาบันฝึกอบรมว่าเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้  

- มีผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันต้นสังกัด โดย
ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้วิจัยหลัก และต้องส่งงานที่เตรียมในรูปแบบของวิทยานิพนธ์  แต่หากได้รับการตีพิมพ์
หรือได้รับการตอบรับเพื่อลงตี พิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หรือสุขภาพจิตระดับประเทศหรือนานาชาติ ส่ง
ในรูปแบบตามต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ โดยส่งพร้อมการสมัครสอบ 
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- ต้องผ่านการสอบความรู้ภาคทฤษฎี ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
จิตเวชศาสตร์ (basic knowledge) 

- มีรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยการท าจิตบ าบัดต่อเนื่อง อย่างน้อย 8 ครั้งจ านวน 2 ราย  และผ่านการ
รับรองจากสถาบันต้นสังกัดโดยส่งพร้อมการสมัครสอบ 

- ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆตามประกาศที่แพทยสภาก าหนดไว้ในแต่ละปีและช าระค่าสมัครสอบตามอัตรา
ที่ก าหนดในประกาศแพทยสภา  ที่ส านักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

ค) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและปากเปล่า ต้องผ่านการสอบความรู้ภาคทฤษฎี ส่วนที่ 1 และ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (basic knowledge)  และด้านคลินิก 
(clinical child and adolescent psychiatry) 

การสมัครสอบ 
- ผู้ประสงค์จะขอสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่

ส านักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ราช
วิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศที่แพทยสภาจะประกาศในแต่ละปี และช าระค่า
สมัครสอบตามอัตราที่ก าหนดในประกาศแพทยสภา 

- ผู้ที่สอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1ไม่ผ่าน  สามารถสอบใหม่ได้ในปีถัดไป และเมื่อสอบผ่านในส่วนที่ 1 แล้ว
จึงมีสิทธิในการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 2  

- ผู้ที่สอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1 ผ่านแต่ส่วนที่ 2 ไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบใหม่ได้ ในปีการศึกษาถัดไป
ได้ และต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีส่วนที่ 2 ภาคปฎิบัติและปากเปล่าใหม่ 

- ผู้ที่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้โดยจะจัดสอบครั้งต่อไปประมาณกลางปีการศึกษา
ของปีที่สมัครสอบ 

- ผู้สมัครที่จะสมัครสอบใหม่ ทั้งการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า จะต้อง
ด าเนินการสมัครสอบและช าระค่าสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง 

เกณฑ์การตัดสิน 

1) การสอบผ่านต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ภาคปฏิบัติและปากเปล่า ตามเกณฑ์การตัดสิน 
2) เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ก าหนด  
การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่นนั้น  

  วิธีการสอบ  การจัดการสอบ  และเกณฑ์การตัดสิน ให้ใช้หลักการเดียวกันกับการประเมิน เพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  หากแต่คุณสมบัติของผู้
มีสิทธ์เข้ารับการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติฯมีดังต่อไปนี้ 
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            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 

1. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2. มีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

2.1 เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ตามเงื่อนไข 
ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ โดยสถานที่ปฏิบัติงาน  ต้องเป็นโรงพยาบาลจิตเวช หรือโรงพยาบาล
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติเกณฑ์ขั้นต่ าเทียบเท่ากับการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน   
ยกเว้น จ านวนอาจารย์ต้องมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน (ไม่นับ
ผู้สมัครสอบ)  

2.2 เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันในต่างประเทศที่
แพทยสภารับรองและได้ปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ใน
ประเทศไทย อย่างน้อย 2 ปี ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันที่สมัครสอบ โดยสถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ในประเทศไทย ให้การรับรองในการสมัครสอบ 

2.3 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต้นสังกัด โดยเป็นผู้วิจัยหลัก โดยส่งผลงานในรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์ แต่หากได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับหนังสือตอบรับเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
หรือจิตเวชศาสตร์หรือสุขภาพจิตระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถส่งในรูปแบบตามต้นฉบับที่ลง
ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ โดยส่งภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวช
ศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ก าหนด  

3. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธ์สอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 2 คือสอบผ่านภาคทฤษฎีส่วนที่ 1 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (basic knowledge)  

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและปากเปล่า คือผ่านการสอบความรู้ภาคทฤษฎี ส่วนที่ 1 และ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (basic knowledge) และด้าน
คลินิก (clinical Child and Adolescent Psychiatry) 

5. มีการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถาบันฝึกอบรมหลักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีก่อนสอบหนังสืออนุมัติฯ 
เพ่ือรับการก ากับดูแลจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในการท าจิตบ าบัดและการท ารายงาน โดยส่งรายงานการ
รักษาผู้ป่วยต่อเนื่องจ านวน 2 รายโดยแต่ละรายต้องได้รับการท าจิตบ าบัดอย่างน้อย  8 ครั้ง และผ่านการ
รับรองจากสถาบันฝึกอบรมหลัก โดยส่งภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่นก าหนด   
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ภาคผนวกที่ 6 
สถาบันฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

เห็นชอบในการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
สถาบันฝึกอบรมที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เห็นชอบในการ

จัดประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีดังนี้ 
1. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
2. จิตเวชศาสตร์ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิตเวชศาสตร์ 
3. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นการรับปรึกษา ได้แก่ 

3.1       ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 
3.2       ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิด 
3.3  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.4 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
3.5 ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
3.6 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3.7 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา  
5. กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมได้แก่ สถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาพัฒนาการและ 

พฤติกรรม 
6. กฎหมายและศาลเยาวชนและครอบครัวได้แก่ ศาลคดีเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม 
7. เด็กท่ีมีเชาว์ปัญญาบกพร่องในสถานบ าบัดได้แก่ โรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร์  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนสภากาชาดไทยและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      
9. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลจิตเวช ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ

วัยรุ่น   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
10. จิตเวชศาสตร์ชุมชน ได้แก่  โรงพยาบาลสระบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  โรงพยาบาลสวนปรุง 

โรงเรียนต่างๆในเขตชุมชน  
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ภาคผนวกที่  7 

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
พ.ศ. 2560 

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
1.1.2  ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

1.1.3  มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1.1.4  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วย

ใน และผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการ

ดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

1.1.5  มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน

โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ

ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

1.1.6  มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ ความสามารถและ

คุณสมบัติ สอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการ และที่จะศึกษา

ต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

1.1.7  มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่การ

บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบ

ของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และ

ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 
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1.1.8  มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาท่ีเกี่ยวข้องและ

มีความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม 

1.1.9  ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง

การแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะ

แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิด

หลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลือ 

หรือเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

1.1.10 ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ 

หรือ โรงพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพ่ือให้

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการ

ฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม

ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความชัดเจนและ

เป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าว ก่อนเริ่มการ

ฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

1.1.11 ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.1ถึง 1.1.10

แล้วจะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง

เพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ

ที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

1.2 หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร

ประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมี

พยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม 

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค   สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและ

สิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้น

เนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มี

ความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาได้อัตราการ
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ตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหา  สาเหตุ 

การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การ

ตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดย ครบถ้วนจนสามารถ

ให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่

อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะ ต้องแสดงหลักฐานที่

บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุการด าเนินโรค และการ

ประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจ

อ่ืนๆ 

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้าน

โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ า รวมทั้ง

จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

1.2.2 หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่

จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได้ 

1.2.3 ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 

วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารให้

แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก 

1.2.4 หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัวซึ่ง

บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ 

ค้นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบัน 

ฝึกอบรมจะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ

ศาสตร์นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจ าเป็น 

1.4 กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่าง

หน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity 
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mortality conference, clinicopathological conference นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้อง

จัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ หรือ

วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอก

สถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 

2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ จ านวนและการกระจายผู้ป่วย มาตรฐานการให้บริการ และผู้ให้การ

ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นก าหนด โดย

ความเห็นชอบของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้ 

2.1. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และ

จะตอ้งจัดให้มีสถานที่  เครื่องมือ และบุคคลากร จ านวนผู้ป่วยและกิจกรรมเพ่ือการศึกษา ที่มีมาตรฐานตามที่มี

การก าหนดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 สถานที่:  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีสถานที่เพียงพอในการให้บริการและฝึกอบรมทางจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่นรวมถึงสถานที่ค้นคว้า ศึกษาและท าวิจัยซึ่งได้แก่  

- มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่เพียงพอและมีความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ป่วยและมีความปลอดภัยให้กับแพทย์  
- มีห้อง one way mirror ที่สามารถสอนแสดงการประเมินและรักษาผู้ป่วย และให้แพทย์ประจ าบ้าน

ได้สังเกตการณ์การท ากลุ่ม หรือการท าบ าบัดรายบุคคลของสหสาขาวิชาชีพได้ 
- มีห้อง serene room และห้อง treatment ที่ช่วยให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการดูแล

ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
- มีหอผู้ป่วยที่สามารถรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สามารถหาสถานที่ทีสามารถท ากิจกรรมเพื่อการ

จัด milieu  therapy ได้อย่างเหมาะสม 
- มี day hospital ที่ช่วยให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 
- มีห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน/ที่พักแพทย์เวรนอกเวลาราชการที่เหมาะสม 
- มีส านักงานภาควิชาฯ ซึ่งเป็นห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
- มีห้องสอนภาคทฤษฎี 
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- มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาเรื่องวิจัยและสถิติ (SiMR) 
2.1.2 อุปกรณ์เครื่องมือ: สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการให้บริการการ

ฝึกอบรม การค้นคว้า และท าการวิจัย ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 

- ห้องสมุดท่ีมี ต ารา และวารสารทางการแพทย์  รวมถึงสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
- โสตทัศนูปกรณ์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ internet wireless และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นคว้าหาความรู้และ

ติดต่อสื่อสาร 
- มีการใช้ social media เป็นช่องทางสื่อสาร ให้ข้อมูล แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

2.2. มีจ านวนบุคลากรและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม  
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีอาจารย์และบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพ ที่เพียงพอในการบริการ และ 

ฝึกอบรม ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันได้แก่ พยาบาลจิตเวช, นักจิตวิทยาคลินิก, นักสังคมสงเคราะห์และ 
หรือนักกิจกรรมบ าบัดและหรือครูการศึกษาพิเศษ  

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม อาจารย์แพทย์ของสถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับวุฒิบัตร/หนังสือ

อนุมัติสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจากแพทยสภา  

คุณสมบัติผู้ท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม   อาจารย์ผู้ท าหน้าที่ประธานการ

ฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับวุฒิบัตร/หนังสือ

อนุมัติ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจากแพทยสภาและเป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจรรยาบรรณจิตแพทย์ 

จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 3 คนโดยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วน ผู้เข้า
ฝึกอบรม ปีละ 2 คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 3 คน  หากมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัด
ให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด และภาระงานของอาจารย์แบบ
ไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมไม่เต็มเวลาให้คิดเวลาปฏิบัติงาน เฉพาะเวลาที่มาปฏิบัติงานส าหรับการเรียนการสอน
แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ไม่นับเวลาที่มาท างานวิจัย ท างานบริการ เช่น ตรวจผู้ป่วยหรือท าหัตถการ 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจ าบ้าน รวมทั้งไม่นับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์ 

ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบให้อนุโลมใช้
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดดังกล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตาม
เวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้นๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
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ตารางแสดงจ านวนอาจารย์และศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก

และวัยรุ่น 

 

2.3. มีงานบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม  
สถาบันฝึกอบรมต้องมีการให้บริการผู้ป่วยทางจิตเวชประเภทต่างๆให้เพียงพอต่อการฝึกอบรมทางจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น ต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
- จ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                 2,000 ครั้ง/ปี 
- จ านวนผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                 10  ครั้ง/ปี 
- จ านวนผู้ป่วยในรับปรึกษาจากนอกแผนก                          48  ครั้ง/ปี 

ตารางแสดงจ านวนปริมาณงานบริการ  และศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสาขาจิต

เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  

 

2.4 มีกิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ มีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เพียงพอต่อการฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ดังต่อไปนี้   

กิจกรรมการเรียนการสอนหลัก ความถี่ในการจัด 
กิจกรรมประชุมวิชาการ 
- Supervision 2 ชม./สัปดาห์ 
- Case conference 3 ครั้ง/เดือน 
- Journal club 2 ครั้ง/เดือน 
- Research seminar 2 ครั้ง/ปี 
- Book club, book reading, topic discussion, lecture 40 ชม/ปี 
- Psychotherapy seminar, psychotherapy case conference 
กิจกรรมบนหอผู้ป่วย  Group therapy 

1 ครั้ง/เดือน 
6 ครั้ง/ปี 

Medical audit, morning/noon report, chart review, Ward Round 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา (คน) 3 5 6 8 9 11 12 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
จ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ครั้งการตรวจ/ปี) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 
จ านวนผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ต่อ1ปี) 10 20 30 40 40 40 40 
จ านวนผู้ป่วยรับปรึกษาจากนอกแผนก (ต่อ 1 ปี)  48 72 96 120 144 168 192 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- Supervision : แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาสปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลผู้ป่วย ความรู้  
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  และเรื่องส่วนตัวกับอาจารย์   

- Case Conference :  แพทย์ประจ าบ้าน  บุคลากรของสถาบันฝึกอบรม มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วย   

- Journal Club : แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรของสถาบันฝึกอบรมมีโอกาสร่วมและแลก เปลี่ยนองค์ความรู้
ใหม่ทางจิต เวชเด็กและวัยรุ่น   

- Research Seminar : แพทย์ประจ าบ้าน ได้มีโอกาสร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยของ
แพทย์ประจ าบ้านแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องมีโอกาสได้เสนอแผนงานวิจัย  ความคืบหน้าของการท าวิจัย  
และผลการวิจัย อย่างน้อย  2 ครั้ง/ปี  โดยแพทย์ประจ าบ้านทุกคน  

- Book Club, Book Reading, Topic Discussion,  Lecture : แพทย์ประจ าบ้าน  ได้รวบรวมความรู้
จากต ารา และสรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยน  หรือโดยการสอนองค์ความรู้โดยอาจารย์  โดยมีอาจารย์จากสถาบัน
เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คน 

- Psychotherapy seminar, psychotherapy case conference : แพทย์ประจ าบ้านและบุคลากรของ
สถาบันฝึกอบรมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท า จิตบ าบัดของแพทย์ประจ าบ้าน  
ภายในใต้การดูแลของอาจารย์ 

- Group therapy : แพทย์ประจ าบ้าน  อาจารย์แพทย์  (พยาบาลจิตเวช หรือนักจิตวิทยา  หรือนักสังคม
สงเคราะห์) ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมกับผู้ป่วยใน หรือชุมชน หรือในโรงเรียน 

- Medical audit, morning/noon report, chart review, Ward Round : แพทย์ประจ าบ้าน 
พยาบาล และบุคลากรอ่ืนทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแผนการ
รักษา และข้อสรุปเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วย  โดยมีคณะผู้รักษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์แพทย์  แพทย์ประจ าบ้าน  
พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วม  

2.5 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนผู้

เข้าฝึกอบรมปีละ 2  คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 3 คน โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา

อย่างน้อย 3 คน  หากสถาบันฝึกอบรมจ าเป็นจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาด้วย ให้ใช้

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1.6 ในการค านวณ และสถาบันฝึกอบรมรวมทั้งสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือสถาบันสมทบ

ของแต่ละหลักสูตรต้องมีจ านวนผู้ฝึกอบรมและงานบริการที่ก าหนดครบตามตาราง จึงจะสามารถเปิดการ

ฝึกอบรมได้  
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การจัดการหมุนเวียนประสบการณ์ 

ชั้นปี กิจกรรม เวลา (เดือน) 

3 

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 9.5 
ประสาทวิทยาเด็ก 1 
กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม 1 
จิตเวชศาสตร์ชุมชน 0.5 

4 

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 9.7 
ประสาทวิทยาเด็ก 1 
วิชาเลือกเสรี 1 
กฎหมายและศาลเยาวชนและครอบครัว 

0.3 เด็กท่ีมีเชาว์ปัญญาบกพร่องในสถานบ าบัด 
เด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์และเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใน** 1 

หมายเหตุ   **ในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมไม่มีหอผู้ป่วยใน 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์และศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก

และวัยรุ่น 

 

2.5.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.5.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525   
2.5.1.2 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์แล้วหรือแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 
3 ที่ก าลังจะส าเร็จการฝึกอบรม 3 ปี (สามารถเข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรจิต
เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 

2.5.2 จ านวนปีการฝึกอบรม   หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 4 ปี  
3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมเริ่มต้นฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความช านาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 

สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ (คน) 2 3 4 5 6 7 8 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา (คน) 3 5 6 8 9 11 12 
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สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จาก

สถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  

สถาบันฝึกอบรมสมทบ  ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ

กับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดย

กิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ

หลักสูตร 

สถาบันร่วมฝึกอบรม  ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากราชวิทยาลัยจิต แพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นให้เป็น

สถาบันฝึกอบรมที่มีการจัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก 

(elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจาก

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวม กันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย

จิตแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

4. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลใด ที่มีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมใน

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น การจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็น

ผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึก อบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วม

รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภาเพ่ือส่งให้

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยท าการประสานงาน กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจิตเวช

ศาสตร์เด็กและวัยรุ่นตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและก าหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและ

สถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทาง

สาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมพิจารณา

เสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
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5. การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับ

การอนุมัติให้จัดการฝึกอบรมจะ ต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรม

จะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

2)  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ตามเวลาที่ก าหนด 

การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่แพทยสภามอบหมายให้

เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม จะจัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆหรืออย่างน้อยทุก 5 ปี 

และมีการแจ้งผลการทบทวนหรือพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะ ต้องจัด

ให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิด

การฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ

วัยรุ่น เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด  และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศ

ไทย เพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือ

สถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดตดิต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับ

สมัครแพทย์ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่า

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมี

ความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

      หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือ

สถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็น

สถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัย

จิตแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติหากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบัน

ฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามข้อ 3 
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ภาคผนวกที่ 8 
การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้พิจารณาสมดุล

ระหว่างจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับศักยภาพด้านการฝึกอบรม ซึ่งขณะนี้หลักสูตรฯสามารถรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ปีละ 5 คน 

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
2.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง 
2.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ของแพทยสภา 
2.3 ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา หรือผู้ที่ได้รับ

วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังจะส าเร็จ
การฝึกบรม 3 ปี (สามารถเข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น) 

3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้พิจารณาพันธกิจของ

หลักสูตร และได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรฯ 
และมีนโยบายรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ที่มีความพิการซึ่งต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ หาก
ความพิการนั้นไม่มีผลต่อผู้ป่วยหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

- เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม 

- เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ 

- สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลึกซ้ืง ถึงปัญหาทางจิตใจของผู้ป่วยอย่างจริงใจ จนถึงขั้น
สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (empathy) 

- ตระหนักถึงความส าคัญทางด้านจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง 

- มีบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ (maturity) ที่เหมาะสม 

- มีความอดทนต่อผู้ป่วย  ครอบครัว และผู้ร่วมงาน 
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- มีความรักและพร้อมที่จะเข้าใจเด็กและวัยรุ่น 

- ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ 

- มีความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเจริญให้แก่วงการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

- ใฝ่หาความรู้ความช านาญเพ่ิมเติมในวิชาชีพอยู่เสมอ และมีความสนใจในงานวิจัยทางจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น 

- มีความสนใจการส่งเสริมสุขภาพจิต  การป้องกันโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาตามพันธกิจของหลักสูตรฯ และคุณสมบัติที่ได้ 
ก าหนดไว้ในระเบียบของราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา โดยปราศจากอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
การเมือง หรือ อ านาจอันมิชอบ และนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งค านึงถึงความ
ต้องการของระบบสุขภาพด้วย เช่น ผู้สมัครฯที่มีต้นสังกัด ต้นสังกัดจังหวัดที่มีความขาดแคลนจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น 
3.2 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรฯมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีความเหมาะสม และมีกระบวนการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ยึดหลักความเสมอ
ภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
3.3 กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

กระบวนการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่า
เทียม ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการคัดเลือก และการสัมภาษณ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม โดยพิจารณาแบ่งสัดส่วนการให้คะแนนตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- การมีต้นสังกัด ต้นสังกัดเป็นจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่ขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และมีภูมิล าเนาอยู่ที่ต้น
สังกัด  

- เกรดเฉลี่ยของแพทยศาสตร์บัณฑิต และ ผลสอบภาษาอังกฤษ และ ผลสอบ ศรว. คิดเป็นร้อยละ 50 

- ความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรม งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 10  

- บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความมุ่งมั่นชัดเจนในการที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ความชอบ/สนใจเรื่องจิตใจ 
แรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และ ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ การ
ควบคุมอารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และ ข้อมูลจากผู้รับรอง (จดหมายรับรองและการสอบถามประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน) คิดเป็นร้อย
ละ 40 

- การเขียงเรียงความหัวข้อ state of purpose 
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3.4 การตัดสิน พิจารณาจาก 

- คะแนนรวมของกรรมการสัมภาษณ์ทุกคน 

- คะแนนการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน หรือคะแนนรวมเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 60 
คะแนน 

- มติของคณะกรรมการสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด 

- ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้ที่หัวหน้า
ภาควิชาฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหา โดยการตีความและการวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยในผลการตัดสิน สามารถสอบถามได้ที่ประธานหลักสูตรฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  
ชื่อผู้สมัคร …………………………………  ชื่อกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ …………………………ต้นสังกัด …………………. 

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1) ความรู้ (เกรดเฉลี่ยแพทยศาสตร์ศึกษา 20%, ผลสอบ ศรว. 10%, ผลสอบภาษาอังกฤษ 5%    
ความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรม งานวิจัย 5%)  

40  

2) บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความมุ่งม่ันในการเป็นจิตแพทย์เด็ก ความชอบ/สนใจ แรงจูงใจในการ
ฝึกอบรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความสามารถในการวิเคราะห์ตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การสื่อสาร การปรับตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า recommendation letter and 
state of purpose            

60 

 

ข้อพิจารณาไม่ผ่านการคัดเลือก (มีเพียง 1 ข้อ ต่อไปนี้ จากการสัมภาษณ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้) 
  มีปัญหาสุขภาพจิต/บุคลิกภาพ/โรคทางกายท่ีเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรมฯ                                  
  มีปัญหาทางด้านจริยธรรม                                                                                            
  ขาดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะฯก าหนด                                                              

รวม 100  
 

การตัดสินพิจารณาจาก 
1) คะแนนรวมของกรรมการสัมภาษณ์ทุกคน 
2) คะแนนการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน หรือคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
3) มติของคณะกรรมการสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด 
4) ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชาฯ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหา โดยการตีความและการวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยในผลการตัดสิน สามารถสอบถามได้ที่ประธานหลักสูตรฯ 



87 
 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เข้าสอบ กล่าวคือ เป็นบุพการี พ่ีหรือน้อง สามี/ภรรยา หรือญาติ
ใกล้ชิด และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนในการสอบดังกล่าว อันอาจท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบไม่ยุติธรรม 
 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นในการด าเนินการสอบฯ ข้าพเจ้ายินดีพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่
ได้รับการร้องขอ ผู้เข้าสอบดังกล่าวข้างต้นอาจถูกเพิกถอนการสอบ หรือ ผลสอบเป็นโมฆะ โดยมติจาก
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด    

จึงขอเรียนยืนยันและลงนามรับรองมา 
ลงชื่อ …………………………………………….. 

                                                                              (……………………………………………………) 
                                                                                              กรรมการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ  
ทักษะภาษาอังกฤษ   ดีมาก    CU-TEP 50-60,    IELTS 6,     TOEFL 13-18  
    ดี   CU-TEP 40-49, IELTS 5.5, TOEFL 8-12   
    พอใช้  CU-TEP 30-39, IELTS 5,   TOEFL 4-7  
    ต่ ากว่าพอใช้ CU-TEP < 30,  IELTS < 5, TOEFL < 4    
ความสามารถพิเศษ  ดีมาก   - เหรียญกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย/ระหว่างคณะ  หรือ  
     - มีโครงการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รางวัล    หรือ  

- มีรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นของศิริราช/เทียบเท่า และ รางวัลปฏิบัติงานดีเด่นหลังจบการศึกษา 
     ดี  - นักกีฬาระหว่าง ม./คณะ    หรือ 
     - มีโครงการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  หรือ 

- มีรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นของศิริราช/เทียบเท่า หรือ รางวัลปฏิบัติงานดีเด่นหลังจบการศึกษา 
    พอใช้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
    ต่ ากว่าพอใช้  
สมาชิกสมาคม/ชมรม       ดีมาก   นายกสโมสร หรือ ประธานชมรม 
    ดี       รองอุปนายก/เหรัญญิก/เลขา/หัวหน้าฝ่ายของสโมสร เหรัญญิก/เลขาชมรม 
    พอใช้   สมาชิกสโมสรนกัศึกษาแพทย์/ร่วมกิจกรรมอ่ืน  
    ต่ ากว่าพอใช้  ไม่มีผลงาน  
การท างานวิจัย   ดีมาก  ผลงานวิจัยดีเด่นระดับคณะขึ้นไป 
    ดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ น าเสนอผลงานระดับประเทศ 
     พอใช้    

 ต่ ากว่าพอใช้  
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ภาคผนวกที่ 9 

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กแลtวัยรุ่น 

1. รายนามคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก

และวัยรุ่น 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิฐารณ บุญสิทธิ     ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญวิทย์  พรนภดล    ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สิรินัดดา ปัญญาภาส    ประธาน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ทะรักษา  กรรมการ 
5. อาจารย์แพทย์หญิงนภัทร สิทธาโนมัย   กรรมการ 
6. อาจารย์แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคิรี    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศุภโชค สิงหกันต์  กรรมการ 
8. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน     กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฑิฆัมพร หอสิริ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวประภาพรรณ พุ่มโพธิ์ทอง                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนันทพร วงศ์อุระ                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ   

2.1 ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุง การจัดท าแผนการฝึกอบรม การ

ด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

กา ร รั บ ร อ งคุ ณภ า พส ถา บั น ฝึ ก อบร ม  Postgraduate Medical Education WFME Global 

Standards for Quality Improvement และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ 

2.2 คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ

วัยรุ่น โดยประธานคณะกรรมการฯ มีคุณสมบัติ คือ ปฏิบัติงานด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นอย่าง

น้อย 5 ปี ในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คือ ผศ.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส ปฏิบัติงานด้านจิต

เวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นมาแล้ว 11 ปี มีความรับผิดชอบในฐานะผู้น าและบริหารจัดการการฝึกอบรม 

อีกทั้งมีคณะกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสในระบบธรรมาธิบาลและกระบวนการตัดสินใจ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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2.2.1 ก าหนดตารางกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล แบ่งภาระงานให้

อาจารย์ในภาควิชา  

2.2.2 ก าหนดผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ออกเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดง

การผ่านการฝึกอบรม 

2.2.3 รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

2.3 ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน มีหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับและมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร พันธกิจ 

และผลของการฝึกอบรมที่มุ่งหมายไว้ การออกแบบแผนการฝึกอบรม กิจกรรมวิชาการ ตารางการ

ปฏิบัติงาน การวางแผนเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การประเมินผล การประเมินแผนการฝึกอบรม 

และการบริหารจัดการแผนการฝึกอบรม รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม 

เงื่อนไข และกฎระเบียบต่าง ๆ ในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการฝึกอบรม 

2.4 ผู้ช่วยเลขานุการ คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ดูแลจัดการด้านเอกสาร การประสานงาน 

และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแพทย์ประจ าบ้าน 

3. นโยบายหลักในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน คือ การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ โปร่งใส ปราศจากประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย

ด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
3.2 สร้างกรอบการฝึกอบรม 
3.3 ร่างหลักสูตร 
3.4 จัดกระบวนการเรียนการสอน 
3.5 ประเมินผลก าหนดเกณฑ์การตก ผ่าน  รวมถึงผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 
3.6 คัดเลือกอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3.7 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อทบทวนทิศทาง กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
3.8 ออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
3.9 จัดสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ฝึกอบรม 
3.10 ประชุมทีมบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทุกเดือนสม่ าเสมอ 
3.11 มีวาระการน าเสนอประเด็นส าคัญเพ่ือรับรองหรือขอความคิดเห็นในการประชุมภาควิชาฯ อย่าง

สม่ าเสมอ 
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3.12 จัดให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน รวมถึงบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนการบริหารสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทย
สภาในการเปิดการฝึกอบรม 

3.13 วางแผนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
3.14 ดูแลจัดการภาระงานของแพทย์ประจ าบ้านให้ความส าคัญกับงานวิชาการเป็นหลัก โดยภาระงาน

บริการไม่ได้มากกว่างานวิชาการ 
3.15 มีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
3.16 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่แพทยสภาก าหนดไว้ทุก 5 ปี 
3.17 ให้ผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ.สุ

ประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ และ ผศ.พญ.กษณา รักษมณี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ เป็นที่
ปรึกษา ให้ค าแนะน า เสนอแนะ การวางนโยบาย แผนการฝึกอบรม การด าเนินการ การประเมิน
การฝึกอบรม การก ากับดูแลการจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการงบประมาณ มีคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณของภาควิชาจิตเวช

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพ่ือด าเนินการด้านงบประมาณและการเงินของภาควิชาฯ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารภาควิชาฯ และเลขานุการที่เป็น

บุคลากรสายสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้ 

1. พิจารณางบประมาณในการบริหารงานของภาควิชาฯ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในภาควิชาฯ รวมถึงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และกระจาย

ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 
 

5. ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดัง
รายนามต่อไปนี้ (อ้างอิงจากค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 3618/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง) 

รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษา 
ผศ.ดร.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษา 
ผศ.พญ.กษณา รักษมณี   ผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษา 

เพ่ือท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ วางนโยบาย ก ากับดูแลการจัดการฝึกอบรมแพทย์ที่ 
เข้ารับการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาคผนวกที่ 10 
ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม ด าเนินการดังนี้ 

 การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง รอบการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

รวบรวมปัจจัยภายนอก: ความคาดหวังบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต แพทยสภา 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น สภาพและความต้องการของสังคม  
และปัจจัยภายใน: feedback ของแพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์การศึกษาของคณะฯและภาควิชาฯ  
โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 

-ประชุมราชวิทยาลัยฯ 
-ประชุมการศึกษาหลังปริญญาคณะฯ  
-ประชุมกรรมการบริหารภาควิชาฯ 
-ประชุมการศึกษาหลังปริญญาภาคฯ 
-แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์, แพทย์ประจ าบ้าน,  
บัณฑิตที่จบการศึกษา, ผู้ใช้บัณฑิต  

ทุก 5 ปี 
ทุก 1 ปี 
ทุก 1 ปี 
ทุก 1 ปี 
ทุก 1 ปี 

 

 
 
ประธานหลักสูตรฯ 

2. น าข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยใช้หลักสูตรของ
ราชวิทยาลัยฯเป็นกรอบ 

ประชุมการศึกษาหลังปริญญาภาคฯ ทุก 1 ปี คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา  

3. กระบวนการท างาน  
3.1 หลักสูตร น าเสนอในทีประชุมภาคฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ 
และเพ่ือรับการรับรองหลักสูตรฯ 

 
ประชุมภาคฯ 
 

 
ทุก 1 ปี 

 
ประธานหลักสูตรฯ   

3.2 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  
       3.2.1  ด าเนินการประกาศรับสมัครทาง website โดยก าหนด
กรอบเวลา คุณสมบัติตามเกณฑ์แพทยสภาและราชวิทยาลัยฯ 

 
website แพทยสภา  

 
ทุก 1 ปี 

เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา  

        3.2.2  ด าเนินการสัมภาษณ์และประกาศรับรองผู้ได้รับการคัดเลือก 
ส่งผลที่ราชวิทยาลัยฯและการศึกษาหลังปริญญาคณะฯ 

การสัมภาษณ์  
 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 
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 3.3 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา
ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ และบริหารจัดการให้การด าเนินราบรื่นตาม
แผน 

ประชุมกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 2 เดือน 
แจ้งข้อมูลต่อคณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและแพทย์
ประจ าบ้านผ่านทางช่องทางต่างๆ  

ตลอดปี คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา  
เจ้าหน้าที่การศึกษา 

 3.4 ก าหนดการวัด/ประเมินผลครอบคลุมความรู้ ทักษะ เจตคติ ตาม
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน บริหารจัดการให้การด าเนินงานราบรื่นตามแผน  

 
ประชุมกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  

 
ทุก 1 ปี 

คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 
เจ้าหน้าที่การศึกษา  

     3.4.1   การประเมินผลภาคทฤษฎี  สอบ MCQ, CRQ  ทุก 1 ปี  
 
 
 
คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 
เจ้าหน้าที่การศึกษา  

     3.4.2   การประเมินผลภาคปฏิบัติ  
                              

ประเมิน EPA  
- EPA 1 emergency in child adolescent 
psychiatry ระดับ 4 (ป3ี), 5 (ป4ี) โดยการ supervision 
ของอาจารย์ attending ประจ าเดือน และ การน าเสนอ
ผู้ป่วยฉุนเฉินในกิจกรรม morning report  
- EPA 2 common child psychiatry disorder ระดับ 
3-4 (ป3ี), 5 (ป4ี) โดยการ supervision และการสอบ 
interview formative  
- EPA 3 psychoeducation ระดับ 4 (ป3ี), 5 (ปี4) โดย
การ supervision และการสอบ OSCE 
- EPA 4 parental guidance ระดับ 3 (ป3ี), 5 (ป4ี) โดย
การsupervision และการท า PMT 
- ประเมินการปฏิบัติงานโดยการสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์จริง และประเมินโดยใช้ใบประเมิน rotation 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก 3 ด. 
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- ประเมินการมีส่วนร่วม การน าเสนอข้อมูล การอภิปราย
ในกิจกรรมวิชาการ 
- การท าจิตบ าบัด  
- การ audit chart (IPD, OPD) 
- การประเมิน Portfolio 
- จดหมายร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
- แบบประเมิน 360° 
- การติดตามการด าเนินการวิจัยตามเป้าหมาย 

ตลอดปี 
 

ทุก 1 ปี 
ตลอดปี 
ทุก 6 ด. 
ตลอดปี 
ทุก 6 ด. 
ทุกเดือน 

     3.4.3   รวบรวมสรุปผล รายงานในการประชุม 
 กรรมการการศึกษาหลังปริญญา/คณะฯ  หาแนวทาง 
พัฒนาผู้รับการฝึกอบรม Feedback ผู้ให้การฝึกอบรม 
และแพทย์ประจ าบ้าน 

- ประชุมกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ทุก 2 เดือน 
- อาจารย์ supervisor, อาจารย์ attending,  อาจารย์ที่ 
OPD, อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี (feedback ภาพรวม
ตาม core competency) 

ทุก 2 ด. 
ทุก 6 ด. 

คกก.การศึกษาหลัง
ปริญญา 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 3.5. ประเมินหลักสูตร โดย  
- แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี  
- บัณฑิตที่จบการฝึกอบรม  
- ผู้ใช้บัณฑิต  
- อาจารย์ 

 
Resident meeting, แบบประเมินหลักสูตร  
แบบประเมินหลักสูตร 
แบบประเมินหลักสูตร  
แบบประเมินหลักสูตร 

 
ทุกเดือน 
ทุก 1 ปี 
ทุก 1 ปี 
ทุก 1 ปี 

 
 
เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญาภาคฯ  

 3.6. วิเคราะห์ และ การประมวลผล  
สรุปรายงานผล competency ส่ง อาจารย์ที่ปรึกษา และ คณะฯ น า
ข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฯ ก่อนเริ่มปีการศึกษา
ต่อไป 

ภาพรวมผลการประเมินและสรุปผลการประเมินตาม 
core competency 
ประชุมกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 
สัมมนาการศึกษา 

 
ทุก 1 ปี 

คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 
เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 
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ปฏิทินการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

การวัด/ประเมินผลแพทย์
ประจ าบ้าน 

ติดตามวิจัย 
การเข้าร่วม การมสี่วนร่วมกิจกรรมวิชาการ 

audit chart 
EPA 1-4 

  ประเมิน 
Rotation 

  ประเมิน 
Rotation 

  ประเมิน 
Rotation 

  ประเมิน 
Rotation 

     ส่ง 
portfolio 

      ส่ง 
portfolio 

     ประเมิน 
360° 

     ประเมิน 
360° 

       ส่งรายงานpsycho 
therapy 

    

     สอบ 
formative 

สอบ
ทฤษฎี 

สอบ thesis 
 เสนองาน วิจัยกับ อฝส 

สอบ interview 
OSCE   

สอบแก้ตัว ตัดสิน
เลื่อนช้ัน/ส่งสอบฯ 

  

 สอบบอร์ด            

สรุปรายงานผลการประเมิน             

ประเมินหลักสูตร โดย  
-แพทย์ประจ าบ้าน   
-ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
-ผู้ใช้บัณฑิต  
-อาจารย์ 
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 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

แต่งตั้งคณะกรรมการ             

ประชุมการศึกษาหลังปริญญาฯ               

รายงานการประชุมฯ             

รวบรวมข้อมูล feedback จาก
ภายใน/นอก มาวิเคราะห์
ประมวลปรับปรุงหลักสูตร   

         

 

  
 

สัมมนาการศึกษาภาคฯ             

จัดตารางปฏิบัติงาน ตารางการ
เรียนการสอน 

            

เตรียมรับเยี่ยมส ารวจภายใน             

ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน
ใหม่ 

            

รับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน             

Open house             

คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม             

การวัดผล 
-ก าหนด table specification  
-รวบรวมข้อสอบ 
-ประเมินคุณภาพข้อสอบ 
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ภาคผนวกที่ 11 
Milestones หลักสูตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2, 3, 4 

ค าชี้แจง    
ระดับท่ี 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น (observation but no execution, even with direct supervision) 
ระดับท่ี 2  สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด (execution with direct, proactive supervision) 
ระดับท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ (execution with reactive supervision; on request and quickly available) 
ระดับท่ี 4  สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ (supervision at a distance and/or post hoc) 
ระดับท่ี 5  สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (supervision provided by the trainee to more junior colleagues) 
N/A ไม่เคยมีประสบการณ์ 

หัวข้อ R2 
9-12 m. 

R3 
0-6 
m. 

R3 
6-12m. 

R4 
0-6 
m. 

R4 
6-12 
m. 

ทักษะการประเมิน (assessment) 
1. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวในระหว่างการสัมภาษณ์ 
2. สามารถประเมิน เด็กและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถตรวจสภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
5. สามารถซักประวัติทางระบบประสาท และตรวจร่างกาย ตรวจระบบประสาทได้ 
6. สามารถน าผล HTP, DAP, SCT, Gesell มาใช้ประกอบการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ 
7. สามารถเลือกส่งตรวจพิเศษได้อย่างเหมาะสม เช่น auditory function, visual function, blood chemistry, brain 

scan, MRI, EEG 

 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 



103 
 

ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
8. สามารถบันทึกประวัติและข้อมูลจากการตรวจอย่างมีระบบ  
9. สามารถวิเคราะห์และแปลข้อมูลจากประวัติและการตรวจทั้งหมด ได้แก่ อาการทางคลินิก ค่าทางห้องปฏิบัติการ การ

ทดสอบจิตวิทยา เช่น  Developmental test, Intelligence test, Projective test,  Organic test,  Personality 
inventory test , Test  for learning disabilities    

10. สามารถสังเคราะห์และแปลข้อมูลจากประวัติและการตรวจทั้งหมด เพ่ือสรุปการวินิจฉัยแยกโรคได้   
11. สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากประวัติและการตรวจทั้งหมด เพ่ือท า Case formulation ผู้ป่วย และ ผู้ปกครองได้  
12. สามารถบันทึกข้อสรุปการวินิจฉัยและรายละเอียดความเป็นมาของปัญหาอย่างมีระเบียบ และมีระบบ (diagnostic 

formulation or psychodynamic formulation) 
13. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม อย่างละเอียด เพื่อเขียนเป็นรายงานผู้ป่วย 

 
1-2 
1-2 

 
 

1-2 
1-2 
1-2 

 
1-2 

 
2-3 
2-3 

 
 

2-3 
2-3 
2-3 

 
2-3 

 
3-4 
3-4 

 
 

3-4 
3-4 
3-4 

 
3-4 

 
4-5 
4-5 

 
 

4-5 
4-5 
4-5 

 
4-5 

 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
5 

ทักษะการรักษา วางแผนและจัดการแก้ปัญหา  
14. Counselling / Psycheducation / Parental guidance / Child discipline technique สามารถท าการอธิบาย

หรือแนะน าหรือให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพแก่บิดามารดาหรือผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก เช่น ครู บุคลากรทาง
แพทย์ในสาขาอ่ืนๆ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับช่วยเหลือเด็กตามศูนย์ต่างๆ (ศูนย์เยาวชน ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรม
ประชาสงเคราะห์) 

15. Psychophramacotherapy ท าการรักษาโดยใช้ยาทางจิตเวช 
16. Psychotherapy (Supportive, brief, Crisis intervention, Play intervention) 
17. Group psychotherapy ท าการรักษาโดยการท ากลุ่มจิตบ าบัด 
18. Behavior therapyสามารถท าการรักษาโดยพฤติกรรมบ าบัด  
19. Electroconvulsive therapy 
20. สามารถเป็นผู้น าทีมรักษาทางจิตเวช 

 
1-2 

 
 
 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

 
2-3 

 
 
 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

 
3-4 

 
 
 

3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

 
3-4 

 
 
 

3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

 
5 
 
 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
21. Suicidal attempts 
22. Acute anxiety  attacks,  panic attack, hyperventilation syndrome 
23. PTSD  
24. Somatoform disorders (acute severe headache, abdominal pain, vomiting, fugue state, acute 

conversion reaction) 
25. Dissociative disorders 
26. School refusal 
27. Brief psychotic states 
28. Delirium 
29. Violence, aggression, destructive behavior 
30. Child abuse 
31. Anorexia nervosa  
32. Substance intoxication and withdrawal states 
33. Acute psychotic drug reaction (Acute dystonia, Neuroleptic malignant syndrome) 
34. Acute reaction to sudden death or loss  
35. การช่วยเหลือ  Family reaction to morning 
36. การช่วยเหลือบุคลากรแพทย์ในสาขาอ่ืนๆกรณผีู้ป่วยเด็กที่มีพฤติกรรม/จิตใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง 
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1-2 
1-2 
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4-5 
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5 
5 
5 
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5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

ทักษะ consultation–liaison  
37. สามารถให้บริการด้าน consultation service   

 
1-2 

 
2-3 

 
3-4 

 
4-5 

 
5 
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ทักษะทางจิตเวชด้านส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู 
38. สามารถให้บริการด้าน School mental  health เช่น 

- สามารถชี้ชัดให้เห็นถึง ปัญหาทางจิตเวชในระยะแรกเริ่ม, กลุ่มเสี่ยง, สภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว โรงเรียน 
หรือสภาวะอ่ืนๆ ที่อาจท าให้เด็กหรือวัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางจิตเวช 

- สามารถให้บริการทางด้าน Mental health education, Counseling service, Social management 
39. ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง (follow-up) รวมทั้งการเยี่ยมบ้าน  
40. สามารถให้ค าแนะน าแก่บุคลากรร่วม ทางด้าน occupational therapy, milieu therapy, recreational activity 

 
1-2 
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4-5 
4-5 

 
5 
 
 
 
5 
5 

สามารถให้ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
41. ให้ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์หลักของวิทยาศาสตร์ การศึกษา 

(educational sciences)ด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง   บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับเด็กและ
ประชาชนทั่วไป กับหมู่บุคลากรร่วมอาชีพและต่างอาชีพ 

 
1-2 

 

 
2-3 

 
3-4 

 
4-5 

 
5 
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ภาคผนวกที่ 12 
 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

 
ค าน า 

แพทยสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 เพ่ือผดุงไว้ซึ่ง
มาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ ใหม่ในปี พ.ศ. 2536 
และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพ และสภาพการณ์ต่างๆ ของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศ ความ เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ การสื่อสาร ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งมี ความสามารถในการหาข้อมูลทางด้าน
สุขภาพเพ่ิมข้ึน บัณฑิตแพทย์จึงควรมีความรู้ทางการแพทย์ที่ ทันสมัย รวมทั้งระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันและ
แนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพ่ือเป็น แนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบบริการ สุขภาพในอนาคต คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ความสามารถและ
เจตคติในการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และแนวโน้มของ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต  

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ยกร่างขึ้นด้วย เป้าประสงค์ที่จะ
ตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทยศาสตร์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมแพทยศาสตร ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่
มุ่งเน้นการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health care) ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจาก สถาบันผลิตแพทย์ แพทย์ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกณฑ์มาตรฐาน ฯ พ.ศ. 2545  

สาระส าคัญของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ สรุปได้ดังนี้  
1. ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ทั้งนี้ได้ใช้แนวทางจาก เกณฑ์

มาตรฐานฯ พ.ศ. 2545 และ Institute of International Medical Education, Accreditation Council for 
Graduate Medical Education ประเทศสหรัฐอเมริกา และ General Medical Council ของสหราชอาณาจักร  

2. เน้นความส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน ของค า
ประกาศสิทธิผู้ป่วย ทักษะและเจตคติในการติดต่อสื่อสาร การให้ค าปรึกษา และการสร้าง สัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมและกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

3. เน้นความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน และ
ประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง การให้บริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) การดูแลผู้ป่วย
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ระยะสุดท้าย ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาได้อิงจาก คณะท างานเรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่มีรายละเอียดทั้งหมด 5 ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตแพทย์ ใช้ก าหนดความรู้ ความสามารถ ทาง
วิชาชีพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้สถาบันฯ สามารถก าหนดความรู้ ความสามารถเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
ที่ก าหนดได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถาบันฯ  

2. ให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช้เป็นเกณฑ์ ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา รายละเอียดของ
เนื้อหาทั้ง 5 ส่วนประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  
ส่วนที่ 2 ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก  
ส่วนที่ 3 ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ  
ส่วนที่ 4 ง. เวชจริยศาสตร์  
ส่วนที่ 5 จ. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ทั้งนี้เนื้อหาของส่วนที่ 1 ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ได้อิงจากส่วนที่ 2 ข. ความรู้ ความสามารถทาง

วิชาชีพและทักษะทางคลินิก โดยมีการแบ่งกลุ่มอาการและโรคเป็นกลุ่มที่ต้องรู้ ควรรู้ เพื่อให้เห็นถึงระดับ
ความส าคัญของแต่ละปัญหา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกต่อไปได้ ส าหรับส่วน ที่ 2 ข. ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ทั้งหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและหัตถการทางคลินิก มีการปรับระดับความรู้ความสามารถให้เหมาะสม กับปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

ส่วนที่ 3 ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ปรับปรุงโดยอิงเนื้อหาจากคณะท างานเรื่องการ สร้าง
เสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเน้นถึงความส าคัญของการสร้างเสริม สุขภาพ และ
ระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง  

ส าหรับส่วนที่ 4 ง. เวชจริยศาสตร์ นั้นสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง)หลักสูตรการเรียนการ
สอนจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา เสนอว่าเนื่องจากเพียงความรู้และทักษะทางการ แพทย์นั้นอาจจะไม่
เพียงพอส าหรับการด าเนินตนเป็นแพทย์ที่ดีได้ หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้การคิดไตร่ตรอง การตัดสินใจ และการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้วย การมุ่งหวังให้แพทย์ได้รับการควบคุมผ่าน ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรม
เพียงอย่างเดียวนั้นอาจเป็นไปได้หากแต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวไม่สามารถบัญญัติให้ครอบคลุมใน
ทุกกรณีได้ อีกท้ังยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วยเหตุนี้ จึงได้เพ่ิมส่วนที่ 4 ง. ขึ้น โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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ประเด็นด้านจริยธรรมทางการแพทย์ เพ่ือให้ สถาบันผลิตแพทย์ได้เห็นความส าคัญและน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันของตน  

ในส่วนที่ 5 จ. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยอิงจากเกณฑ์
มาตรฐานเดิมฉบับปี พ.ศ. 2545 และปรับเพ่ิมเนื้อหากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เพ่ิมข้ึนใหม่ให้ทันสมัย  
 

 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 

(Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ท่ีได้บัญญัติไว้ใน 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 2 มาตรา 11 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้  
1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral, and ethics) 
ได้แก่  

1.1 การรักษาเกียรติและธ ารงคุณค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
1.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์  
1.1.2 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ป่วย และสังคม  
1.1.3 มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา  
1.1.4 รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.1.6 มุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1.2 การค านึงถึงผู้ป่วย (patient centered)  
1.2.1 ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
1.2.2 ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย  
1.2.3 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย  

1.3 การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม  
1.3.1 ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม  
1.3.2 แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ  
1.3.3 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา 
อาชีพ อายุ และเพศ  
1.3.4 ความมุ่งม่ันในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย 
ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

2.1 หลักส าคัญของสื่อสาร  
2.1.1 ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร  
2.1.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal 
communication) รวมทั้งใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
2.1.3 มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม  
2.1.4 สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ น าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียน รายงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 การสื่อสารกับผู้ป่วย  
2.2.1 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย อีกท้ังสามารถ
ตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอย่างเหมาะสม  
2.2.2 มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได้  
2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจเอื้อ
อาทร ให้ความม่ันใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย  
2.2.4 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความม่ันใจในเรื่องการ
คงความลับของผู้ป่วย  
2.2.5 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การขอชันสูตรศพ เป็นต้น  

2.3 การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.3.1 สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสมดุลระหว่าง การ
เปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ป่วย  
2.3.2 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.3.3 สามารถจัดท าบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสาร ทาง
การแพทย์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

3. ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine)  
3.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ ทักษะ 

ทางคลินิก สามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน การเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  
3.2.1 เวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์  
3.2.2 เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
3.2.3 ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

3.2.3.1 หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
3.2.3.2 ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ และความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์ และสังคม  
3.2.3.3 ระบบคุณภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety)  
3.2.3.4 เศรษฐศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัติ  

4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วาง
แผนการตรวจ วินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่  
4.1.1 สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ  
4.1.2 ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม  
4.1.3 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม  
4.1.4 รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพิเศษต่างๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หา สาเหตุของปัญหาผู้ป่วย  
4.1.5 น าหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้เพ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้งการพยากรณ์โรคของ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
4.1.6 เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สอดคล้องกับระยะของการด าเนินโรค และ ทรัพยากรที่มีได้อย่าง
เหมาะสม  
4.1.7 เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
4.1.8 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพ่ือขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษา  
4.1.9 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 

8  
4.1.10 ปรึกษาผู้มีความรู้ความช านาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม  
4.1.11 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม  
4.1.12 ตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและข้อจ ากัดในการใช้  
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4.1.13 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
4.1.14 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดล าดับความส าคัญ และให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที  

4.2 ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and procedural 
skills) มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โดยสามารถ
อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่ เหมาะสมขั้นตอนการตรวจ กระท าได้ด้วย
ตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วย เพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ  
5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health promotion 
and health care system: individual, community and population health)  

5.1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพ แบบองค์
รวมความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์คลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ  

5.2 สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคล ครอบครัว 
และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(Continuous professional development) สามารถ
พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มี มาตรฐาน ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคมอย่างต่อเนื่อง โดย  

6.1 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น  
6.2 วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม  
6.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ  
6.4 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล  
6.5 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม  
6.6 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน และการจัดการความรู้ 
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ภาคผนวกที่ 13 

 
แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เขียนที่………………………….  

วันที่………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 
 
เรียน  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
  

ด้วยข้าพเจ้า นพ./พญ…………………………….. นามสกุล………………………….. 
เลข ว ………………………………  แพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ชั้นปีที่ ………… 

 
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ ……………………………….. เมื่อวันที่ ………………. 

เหตุผล………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 

………………………………………… 
                        (………………………………..………) ผู้ยื่นค าร้อง 
 
เรียน ………………………………………… 
        อนุมัติ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
        ไม่อนุมัติ       ………………………………… 

ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

       วันที่ ………………………….. 
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ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของ

แพทย์ประจ าบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

เขียนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันประกาศผลสอบแต่ละครั้ง

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา น าใบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบส่งให้ประธานหลักสูตร ลงนามอนุมัติ

กรรมการจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบภายใน 5 วันท าการ

เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ นัดหมายให้แพทย์ประจ าบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

มารับทราบผลการตรวจสอบกับประธานหลักสูตร หรือที่เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริญญา

หากแพทย์ประจ าบ้านผู้ยื่นค าร้องยังมีข้อสงสัยและต้องการดูกระดาษค าตอบของตนเอง 

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนัดหมายให้แพทย์ประจ าบ้านพบประธานหลักสูตร หรือ อาจารย์

ที่เป็นผู้แทน (ไม่อนุญาต ให้ดูกระดาษค าตอบ หรือคะแนนของผู้อื่น/ข้อสอบ และ เฉลย)

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ เชิญแพทย์ประจ าบ้านมารับทราบผลการตรวจสอบ 

โดยมีประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่เป็นผู้แทน ร่วมชี้แจงแพทย์ประจ าบ้านด้วย

ในการขอดูกระดาษค าตอบของตนเอง แพทย์ประจ าบ้านผู้ยื่นค าร้องต้องมาตามวัน-เวลานัด

การตรวจสอบกระดาษค าตอบ จะจัดให้ดูเป็นรายบุคคลเท่านั้น

ระหว่างการตรวจสอบ ห้ามกระท าการใดๆ กับเอกสารต่างๆท่ีให้ตรวจสอบ

ผู้ที่ไม่มาตรวจสอบกระดาษค าตอบตามที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์ในการตรวจสอบ และ

ไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผลการสอบในวิชานั้นๆอีก
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ภาคผนวกที่ 14 
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลา ระบุ จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เต็มเวลา บางเวลา 
1 ศาสตราจารย์นายแพทย์ 

วิฐารณ บุญสิทธิ 
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),  อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น, 2538), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Dip. American 
Board of Psychiatry and Neurology, Dip. American 
Board of Child and Adolescent Psychiatry 

  

2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์

ชาญวิทย์  พรนภดล 

  

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, 2546 ), Dip. 
American Board of Psychiatry and Neurology, Dip. 
American Board of Child and Adolescent Psychiatry, 
Cert. of Infant Psychiatry, Washington University 
School of Medicine, U.S.A., 2543 

  

3 นายแพทยส์มบูรณ์ หทัยอยู่
สุข   

พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น, 2559) 

  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์
หญิงฑิฆัมพร   หอสิริ  
 

พ.บ., ป.ชั้น สูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(สาขาจิต
เวชศาสตร์เด็กและ วัยรุ่น, 2550), Cert. in Fellowship in 
Advanced Child and Adolescent Mental Health 
Service, UK., Certificate in the Beck Institute 
Supervision Program, USA. 

  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์
หญิงจริยา ทะรักษา 

พ.บ. ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์),  อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, 2551), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว), Certificate of Postdoctoral 
Fellowship in Child and Adolescent Psychiatry, Yale 
University, U.S.A. 

  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์
หญิง สิรินัดดา ปัญญาภาส 

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เดก็และวัยรุ่น, 2551), ว.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลา ระบุ จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เต็มเวลา บางเวลา 
7 อาจารย์แพทย์หญิง  

นภัทร สิทธาโนมัย 
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),  ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น, 2556),  Certificate of Clinical Fellow in Infant 
Psychiatry, University of Toronto, Canada, Certificate 
of Infant- Parent Mental Health, University of 
Massachusetts Boston, USA 

  

8 อาจารย์แพทย์หญิง  
ศศิธร จันทรทิณ 

พ.บ, ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์),  อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, 2560), 
Certificate of Advanced Training in Infant and Parent 
Mental Health, The Melbourne University, Australia -
Certificate of Advanced Training in Child and 
Adolescent Psychiatry, The Melbourne University, 
Australia   

  

9 อาจารย์ แพทย์หญิง 
ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี 

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เดก็และวัยรุ่น, 2558) 

  

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ 
วัลลภ  อัสริยะสิงห์* 
 

พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(จิตเวช
ศาสตร์), Certificate in Child and  Adolescent 
Psychiatry, University of Toronto, Canada, Certificate 
in Research Fellowship in Psychiatry, Northwestern 
University, USA. 

  

*ยังไม่ได้ ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 
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ภาคผนวกที ่15 

 
ประกาศ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ 
 
1.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
(1)   กรณีอาจารย์แพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และได้รับอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขา

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อ 3(1) 
ของเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555 

(2)  กรณีอาจารย์ทั่วไป ต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและมีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) ของเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พ.ศ. 2555 

(3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและต่อการเป็น
คร ู

(4)  ยินดีปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถให้กับภาควิชาจิตเวชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
 พยาบาล 
(5) มีหนังสือรับรองความประพฤติ หรือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ฉบับ 
 
2.  กระบวนการคัดเลือก 
 
(1)  ภาควิชาฯ โดยกรรมการบริหารภาควิชาฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ 
(2)  กรรมการสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์บุคคลผู้สนใจสมัครในต าแหน่งของอาจารย์ของภาควิชาฯ 
(3)  กรรมการสัมภาษณ์ ให้ความเห็นและลงมติว่าผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์หรือไม่ โดยการผ่านการ 
      สัมภาษณ์ต้องได้รับคะแนนเสียงเท่ากับหรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง การลงมติให้เป็นไปโดยเปิดเผย 
(4)  น ารายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์แจ้งให้ที่ประชุมอาจารย์ของภาควิชาฯรับทราบ พร้อมนัดวันให้ผู้สมัครที่ 
      ผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการในรอบแรกมาแสดงตนในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้มี
โอกาสซักถาม 
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(5) กรณีอาจารย์แพทย์ ก าหนดวันลงมติ และนัดหมายผู้แทนจากองค์กรแพทย์ศิริราชและสภาอาจารย์                       
     ศิริราชเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงมติแบบลับ ส่วนอาจารย์ทั่วไปให้เฉพาะผู้แทนจากสภา 
     อาจารย์เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 
(6) อาจารย์ผู้มีสิทธิลงมติเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คืออาจารย์ 
     ประจ าที่ยังไม่เกษียณอายุราชการหรืออายุงาน รวมทั้งอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศ 
     หรือต่างประเทศและอาจารย์ที่ปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ 
(7) อาจารย์ใหม่ที่ได้รับเลือก คือผู้ผ่านการยอมรับของอาจารย์ผู้มีสิทธิลงมติ ด้วยคะแนนเสียงเท่ากับ 
     หรือไม่น้อยกว่า 70% ของอาจารย์ผู้มีสิทธิลงมติ 
(8) กรณีผู้ได้รับเลือกมีจ านวนมากกว่าต าแหน่งที่จะรับได้ ให้เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาและรับ 
     เท่าท่ีสามารถรับได้ในรอบนั้น 
(9) กรณีท่ีไม่ประสงค์จะลงมติให้ถือว่า คะแนนเสียงที่ไม่ประสงค์จะลงมตินั้น หมายความว่า ไม่รับ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          
       ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 

                                                                                             
(รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุนันทา ฉันทกาญจน์) 

        หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
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ประกาศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ฉบับท่ี 14/2561 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2561 
 เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามประกาศลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2555 และไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และ
เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ท าให้ภาควิชาฯ มีบุคลาการที่ตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชากุมารเวชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ไว้ดังนี้ :- 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 

1.1 ประกาศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชากุมาร 
เวชศาสตร์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ประกาศ ข้อความ หรือมติอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จากมติที่ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และมติที่ประชุมอาจารย์
ภาวิชากุมารเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 2.1 การเสนอขอรับอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชา 
  หัวหน้าสาขาวิชาจะต้องน าเสนอข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณา ในประเด็นภาระและความ
จ าเป็นของสาขาวิชาที่ต้องรับอาจารย์ใหม่ รวมถึงแผนการพัฒนางานของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขอรับอาจารย์
ใหม่ และผลผลิตของงานที่จะเกิดข้ึน รวมถึงประโยชน์ต่อสาขาวิชา/ภาควิชา ในพันธกิจทุกด้าน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
  (1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด 
  (2) มีพ้ืนฐานความรู้ และทักษะทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
  (3) มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิ
ภาวะ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์แพทย์ 
  (4) กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ หรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ที่ไม่ได้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน
และภาควิชาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย 
   - หัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทน 
   - หัวหน้า หรือผู้แทนจากสาขาวิชาที่เสนอผู้เข้ารับการคัดเลือก 

- อาจารย์ Attending ขอหอผู้ป่วยที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติงานร่วมด้วยในช่วงทดลองงาน 3 
คน ถ้ามีกรณีพิเศษที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ข้อ 2.2 (4) ให้น าเข้าที่ประชุมวาระพิเศษ 
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            ข้อ 3  กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
 3.1 การพิจารณาคัดเลือกและลงมติรับอาจารย์ใหม่ 
(1) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จะต้องแจ้งและส่งข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกให้กับอาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดก่อนการประชุมภาควิชาฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
(2) ในการพิจารณาลงมติ จะต้องเชิญผู้แทนกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราชและสภาอาจารย์ศิริราชเข้าร่วมใน
ฐานะสักขีพยาน 
(3) ให้ผู้มีสิทธิลงมติ ท าการลงมติโดยการลงคะแนน “ลับ” ในที่ประชุม หรือกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่ง
จดหมาย “ลับ” เพ่ือลงมติระบุ รับ/ไม่รับ/ไม่ออกเสียง ถึงหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ก่อนการประชุมอาจารย์ 
(4) กรณีท่ีอาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและไม่ส่งจดหมาย “ลับ” เพ่ือลงมติก่อนการประชุมให้ถือว่าสละสิทธิ
ในการออกเสียง 
 3.2  ผู้มีสิทธิลงมติรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่  

(1) อาจารย์ประจ าของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการหรืออายุงาน 
  (2) อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่ปฎิบัติงานนอกภาควิชา 

(3) อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ 
 3.3 องค์ประชุม และการนับคะแนน 

(1) องค์ประชุมของคณาจารย์ที่อยู่ในห้องประชุมขณะเริ่มวาระการรับอาจารย์ใหม่ต้องมี
จ านวนไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนผู้มีสิทธิลงมติรับอาจารย์ใหม่ ตามประกาศข้อ 3.2 และ 

(2)  ผู้ใดรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ ต้องได้รับคะแนนเสียง “รับ”เกินสองในสามของ
จ านวนผู้มีสิทธิลงมติรับอาจารย์ใหม่ ตามประกาศ ข้อ 3.2 

 3.4 ขั้นตอนการลงมติ 
(1) หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนอภิปรายเหตุผลของการเสนอรับอาจารย์ใหม่ และน าเสนอคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ

คัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่พอสังเขป หลังจากนั้นเชิญอาจารย์ในสาขาวิชาออกนอกห้องประชุมเพ่ือให้อาจารย์ที่อยู่
ในห้องประชุมท าการอภิปรายเพิ่มเติมเสร็จแล้วเชิญอาจารย์ในสาขาวิชากลับเข้าห้องประชุม 

(2) หัวหน้าภาควิชาฯ สรุปประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดพิจารณาและอภิปราย 
(3)  เชิญสักขีพยานจากองค์กรแพทย์และสภาอาจารย์เข้าห้องประชุมเพ่ิมเริ่มกระบวนการลงมติ 
 ข้อ 4  การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนของคณะฯ 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 

                                    
                       (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง) 

    หัวหน้าภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
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ภาคผนวกที ่16 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 

 
เวรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

- วันราชการ 16.00- 08.00 น. ส าหรับ 1st call (แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3, 4 จะอยู่เวรสลับกัน) 
- วันหยุดราชการ 08.00-08.00 น. ของวันต่อไปส าหรับ 1st call (แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3, 4 จะอยู่เวร

สลับกัน) 
 
การรับเวร  

- แพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไข้ โทรศัพท์ส่งเวร กับแพทย์ประจ าบ้าน 1st call ที่เป็นเวรวันนั้น  
- โดยวันราชการส่งเวรตั้งแต่ 16.00 น. ส่วนวันหยุดราชการส่งเวรตั้งแต่ 8.00 น.  
- ในกรณีที่ 1st call ติดภารกิจไม่สามารถรับเวรได้ ให้แพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไข้ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว 

รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยต่อจนกว่า 1st call จะมารับเวร   
 
หน้าที่  

- 1st call รับปรึกษาผู้ป่วยเด็กอายุแรกเกิด-18 ปี ทุกรายที่จะมารับบริการ หรือส่งปรึกษาจากหอผู้ป่วย
ต่างๆในโรงพยาบาล ด้วยปัญหาอารมณ์ พฤติกรรม  

- 1st call เมื่อรับปรึกษาแล้วต้องรายงานอาจารย์ attending ประจ าเดือนให้ทราบทุกราย เพื่อรับ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการรักษา   

- เมื่อมีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ เกิดข้ึน ต้องรีบรายงานให้อาจารย์ attending ประจ าเดือนทราบ
ทันที ขณะเดียวกันต้องให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างรีบด่วน  

- ก่อน 16.00 น. 1st call โทร stand by เบอร ์VPN ที่ศูนย์แพทย ์7666, 7777, 7888, 7999 ทุกคน 
การโทรจาก VPN เข้าเบอร์ภายในของโรงพยาบาล ให้กด 02-419-xxxx 

- แจ้งและมอบตารางเวรฉุกเฉินจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนอกเวลา ให้กับ  
- ห้องแพทย์เวรฉุกเฉิน  
- หอผู้ป่วย ปก.5  
- หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น อน.8 
- หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น OPD 6 

- หลังจากเสร็จเคสแล้ว ให้ทุกคนแจ้งแพทย์ผู้ขอรับค าปรึกษาถึงแนวทางการรักษา การสังเกตอาการที่
จ าเป็นต้อง notify ในกรณีนอกเหนือจากแนวทางการรักษาที่ได้วางแผนไว้   

- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อ่ืน หรือ เสี่ยงต่อการหลบหนี ควรแจ้งทีมผู้รักษา 
และแนะน าวิธีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด 
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- ถ้าติดต่ออาจารย์ attending ประจ าเดือน ไม่ได้ ให้ติดต่ออาจารย์ท่านอ่ืน    
- ดูแลห้องพักเวร และห้องพักแพทย์ประจ าบ้านให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย  
- ไม่อนุญาตให้น าบุคคลภายนอกเข้ามาในห้องพักเวร  
- บันทึกสรุปทุกเคสและแจ้งหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือเตรียมน าเสนอใน Morning report    

 
เวรอื่นๆ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3, 4  

- เวรห้องฉุกเฉิน ประมาณ 4-6 ครั้ง/ปี โดยอยู่เวรครั้งละ 6 ชั่วโมง และถ้าอยู่เวรเวลา 24.00-06.00 น. 
ในวันรุ่งขึ้นจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามตารางปกติ  

- หากมีการแลกเวรต้องแก้ตารางเวรที่ห้องฉุกเฉินและเขียนใบแจ้งขอแลกเวรทุกครั้ง ต้องไปปฏิบัติงาน
และกลับตรง เวลาทุกครั้ง ไม่มีการไม่เข้าปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใดๆ แม้แต่ติดสอบ หากมีปัญหาควร
ปรึกษาอาจารย์ในภาควิชาถึงแนวทางการปฏิบัติ  
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ภาคผนวกที่ 17 
แฟ้มบันทึกประสบการณ์ของแพทย์ประจ าบ้าน (Portfolio) 

 
  หลักสูตรฯก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ การเขียนรายงาน

สะท้อนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ สิ่งที่เกิดการพัฒนาในตนเองในการดูแลผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษา

จากต่างแผนก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และการค้นพบศักยภาพในตัวเอง การดูแลสุขภาพใจของตนเอง  

  หัวข้อต่างๆใน portfolio เปรียบเสมือนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีตามเกณฑ์ท่ีราช

วิทยาลัยฯก าหนดระหว่างการฝึกอบรม 4 ปี ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองท้ังในเรื่อง        

1) ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ขวนขวายหาความรู้หรือประสบการณ์เพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ประสบการณ์

ครบตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

  ใน portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านจะมีผลการสอบ และ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ า

บ้านในแต่ละ rotation ซึ่งฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะส่งผลการประเมินดังกล่าวให้อาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อไป   

  Portfolio ถือเป็นแหล่งในการรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างเสริม กิจวัตรและกระบวนการในการเรียนที่ดีและมีการพัฒนาตนเอง เช่น มีความสม่ าเสมอต่อเนื่อง มี
ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง มีการทบทวน
ตนเอง และมีการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการ แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนจัดท า portfolio ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. แบบบันทึกความหลากหลายของโรคทางจิตเวชฉุกเฉินที่ได้พบ โดยการใช้ checklist 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
2. Reflective diary ทบทวน ถ่ายทอด บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จาก 

2.1 การดูแลผู้ป่วยทั้ง OPD ward consult การเรียนใน supervision (1 ครั้ง/ 6 เดือน) 
2.2 การไปดูงาน หรือ การท า PMT หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (1 ครั้ง/ ปี) 
2.3 การท า school mental health (1 ครั้ง/ ปี) 

โดยสามารถสะท้อนทั้งในด้าน personal และ professional development และต้องวางแผนประเด็นใน
การพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความช านาญและการเติบโตภายใน 
หากแพทย์ประจ าบ้านเห็นว่าการบันทึกในลักษณะนี้เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถท าบ่อยมากกว่านี้ได้ 

3. ผลงานวิจัย  
4. รายงานการท าจิตบ าบัด 
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5. ผลสอบ 
6. แบบสรุปกิจกรรมพบอาจารย์ supervisor และ reflection ของแพทย์ประจ าบ้าน  
7. การประเมินการปฏิบัติงานและ professionalism ของแพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ทุก 3 เดือน 

ค าแนะน า 
กระบวนการจัดเตรียม Portfolio ควรกระท าสม่ าเสมอไปตลอดหลักสูตร ไม่ควรจัดเตรียมเมื่อจะครบ

ก าหนดส่งเท่านั้น (ทุก 6 เดือน) เพราะจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมลักษณะในการเรียนที่ดีแพทย์
ประจ าบ้าน ควรมองว่า Portfolio เป็นตัวช่วยในการเรียนมากกว่าภาระในการเรียน 
การวัดผล 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน portfolio ทุก 6 เดือน 
2. ผลการประเมินเป็นเกณฑ์ ผ่าน / ไม่ผ่าน 

 

ตัวอย่างแบบบันทึกประสบการณ์ของแพทย์ประจ าบ้าน (Portfolio)  
หลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ค าชี้แจง 
 แฟ้มบันทึกประสบการณ์ของแพทย์ประจ าบ้าน (Portfolio) นี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้แพทย์
ประจ าบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง (self-assessment) โดยการเขียนรายงานสะท้อนสิ่งที่ตนเอง
ได้เรียนรู้ สิ่งที่เกิดการพัฒนาในตนเองในการดูแลผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษาจากต่างแผนก 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และการค้นพบศักยภาพในตัวเอง การดูแลสุขภาพใจของตนเอง แล้วส่งให้อาจารย์ supervisor ตรวจ
เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ การประเมินนี้ไม่มีคะแนน 
 หัวข้อต่าง ๆใน portfolio เปรียบเสมือนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีตามเกณฑ์ท่ีราช
วิทยาลัยฯก าหนดระหว่างการฝึกอบรม 4 ปี ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองท้ังในเรื่อง  
1)  ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ขวนขวายหาความรู้หรือประสบการณ์เพ่ิมเติม เช่น การเลือกน าเสนอ
ประเด็นที่สนใจในคาบ journal club, topic seminar ไดต้ัวเอง ฯลฯ  เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ครบตามท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตรฯ  
       ก าหนดการส่ง portfolio ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธ.ค. และ ครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิ.ย. ของปีการศึกษา 
ตอนที่ 1 แบบบันทึกการประเมนิตนเองในทักษะการวนิิจฉัย รักษา ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ค าชี้แจง  โปรดระบุ ตัวเลข ที่ตรงกับ ระดับทักษะการดูแลผูป้่วยต่อไปนี้ของท่าน ตามความคิดเห็นของท่าน 
ระดับท่ี 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น  
ระดับท่ี 2  สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
ระดับท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานเองได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์   
ระดับท่ี 4  สามารถปฏิบัติงานเองได้ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ   
ระดับท่ี 5  สามารถปฏิบัติงานเองได้ และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า   
N/A ไม่เคยมีประสบการณ์ 
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หัวข้อ 
ความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 

R3 
0-6 m. 

R3 
6-12m. 

R4 
0-6 m. 

R4 
6-12 m. 

1. Suicidal attempts 
2. Acute anxiety attacks, panic attack, hyperventilation syndrome 
3. PTSD  
4. Somatoform disorders  
5. Dissociative disorders 
6. School refusal 
7. Brief psychotic states 
8. Delirium 
9. Violence, aggression, destructive behavior 
10. Child abuse 
11. Anorexia nervosa  
12. Substance intoxication and withdrawal states 
13. Acute psychotic drug reaction (Acute dystonia, NMS) 
14. Acute reaction to sudden death or loss  
15. การช่วยเหลือ  Family reaction to morning 
16. Consultation liaison ทีมท่ีดูแลผู้ป่วยเด็ก/วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมและ

อารมณร์ุนแรง 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
ตอนที่ 2 แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ย (อย่างน้อย 1 ราย/ 6 เดือน) 
 
RD3/F1 บันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการดูแล ผู้ป่วยรายที่ 1 วันที่_____________ 
ชื่อ/ นามสกุล  ________________________________________ HN__________       
อายุ (ที่เริ่มดูแล)   _________    เดือน / ปี    OPD               IPD            Consultation  
2.1 ข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย   
2.2 ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้   
2.3 สรุปบทความทางวิชาการ / journal ที่เก่ียวกับประเด็นที่น่าสนใจ 
2.4 Reflection สิ่งที่ได้คืออะไร น าไปปรับใช้อย่างไร และค าถามที่ยังสงสัย  
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
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RD3/F1 บันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการดูแล ผู้ป่วยรายที่ 2 วันที่_____________ 
ชื่อ/ นามสกุล  ________________________________________ HN__________       
อายุ (ที่เริ่มดูแล)   _________    เดือน / ปี    OPD               IPD            Consultation  
22.1 ข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย   
2.2 ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้   
2.3 สรุปบทความทางวิชาการ / journal ที่เก่ียวกับประเด็นที่น่าสนใจ 
2.4 Reflection สิ่งที่ได้คืออะไร น าไปปรับใช้อย่างไร และค าถามที่ยังสงสัย  
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 

 
RD4/F2 บันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการดูแล ผู้ป่วยรายที่ 3 วันที่_____________ 
ชื่อ/ นามสกุล  ________________________________________ HN__________       
อายุ (ที่เริ่มดูแล)   _________    เดือน / ปี    OPD               IPD            Consultation  
2.1 ข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย   
2.2 ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้   
2.3 สรุปบทความทางวิชาการ / journal ที่เก่ียวกับประเด็นที่น่าสนใจ 
2.4 Reflection สิ่งที่ได้คืออะไร น าไปปรับใช้อย่างไร และค าถามที่ยังสงสัย  
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 

 
RD4/F2 บันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการดูแล ผู้ป่วยรายที่ 4 วันที่_____________ 
ชื่อ/ นามสกุล  ________________________________________ HN__________       
อายุ (ที่เริ่มดูแล)   _________    เดือน / ปี    OPD               IPD            Consultation  
2.1 ข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย   
2.2 ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้   
2.3 สรุปบทความทางวิชาการ / journal ที่เก่ียวกับประเด็นที่น่าสนใจ 
2.4 Reflection สิ่งที่ได้คืออะไร น าไปปรับใช้อย่างไร และค าถามที่ยังสงสัย  
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 
ตอนที่ 3 แบบบันทึกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการไปดูงาน (เลือกเสรี, งานกฎหมายและศาลเยาวชนและ
ครอบครัว, งานสถานบ าบัดเด็กที่มีเชาว์ปัญญาบกพร่อง, งานสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า, กระบวนการรับบุตร
บุญธรรม) / การท า PMT / การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการดูแลรักษาผู้ป่วย (Risk 
management) และอ่ืน ๆ  (บันทึกอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อปี) 
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RD3/F1 
3.1 ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้   
3.2 ข้อเสนอแนะ   
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 
RD4/F2 
3.1 ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้   
3.2 ข้อเสนอแนะ   
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 
ตอนที่ 4 แบบบันทึกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การท า school mental health  
4.1 ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้   
4.2 ข้อเสนอแนะ   
ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 
ตอนที่ 5 แบบบันทึกประสบการณ์การท าวิจัย  
 
5.1 ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)   
 
5.2 ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคืบหน้างานวิจัยของท่านในแต่ละเดือน 

ความคืบหน้างานวิจัย R3/F1 กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

เก็บข้อมูล < 50% = 1             
เก็บข้อมูล 100%  = 2             

วิเคราะห์ข้อมูล = 3             
เขียนเล่ม thesis (4A) หรือ manuscript (4B) = 4             

สอบผ่าน defense thesis (5A) หรือ  
น าเสนอในภาคฯ+poster presentation (5B)  

หรือ oral presentation (5C) = 5 
            

เล่ม thesis สมบูรณ์ (6A) หรือ  
ได้รับตอบรับตีพิมพ์ (6B) หรือ ดีพิมพ์ (6C) = 6 
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ความคืบหน้างานวิจัย R4/F2 กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

เก็บข้อมูล < 50% = 1             
เก็บข้อมูล 100%  = 2             

วิเคราะห์ข้อมูล = 3             
เขียนเล่ม thesis (4A) หรือ manuscript (4B) = 4             

สอบผ่าน defense thesis (5A) หรือ  
น าเสนอในภาคฯ+poster presentation (5B)  

หรือ oral presentation (5C) = 5 
            

เล่ม thesis สมบูรณ์ (6A) หรือ  
ได้รับตอบรับตีพิมพ์ (6B) หรือ ดีพิมพ์ (6C) = 6 

                        

 

ประเมินโดยอาจารย์ ____________________________  วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________ 
 
ตอนที ่6 การท าจิตบ าบัด  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคืบหน้าของการท าจิตบ าบัดของท่านในแต่ละ
เดือน  (กรุณาใส่เครื่องหมาย + ถ้าท่านได้ supervision) 
อาจารย์ supervisor ………………………………………… 

ความคืบหน้าการท าจิตบ าบัด RD3/F1 กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

เลือกผู้ป่วย + data collection = 1                         

case formulation + เลือกวธิีท าจิตบ าบัด = 2                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 1 = 3                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 2 = 4                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 3 = 5                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 4 = 6                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 5 = 7                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 6 = 8                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 7 = 9                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 8 = 10                         

ท ารายงานจิตบ าบัด = 11                         

ผ่านการประเมินการท าจิตบ าบัด = 12                         

Reflection หลังจบ supervision 
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อาจารย์ supervisor ………………………………………… 

ความคืบหน้าการท าจิตบ าบัด RD4/F2 กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

เลือกผู้ป่วย + data collection = 1                         

case formulation + เลือกวธิีท าจิตบ าบัด = 2                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 1 = 3                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 2 = 4                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 3 = 5                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 4 = 6                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 5 = 7                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 6 = 8                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 7 = 9                         

จิตบ าบัดครั้งที่ 8 = 10                         

ท ารายงานจิตบ าบัด = 11                         

ผ่านการประเมินการท าจิตบ าบัด = 12                         

อาจารย์ supervisor ………………………………………… 
 
 

ตอนที่ 7 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย common child psychiatric disorder  
7.1 RD3/F1 กค-ธค (ขอข้อมูลจากเวชระเบียน หรือ log book ที่บนัทึกเอง) 
     RD3/F1 มค-มิย (ขอข้อมูลจากเวชระเบียน หรือ log book ที่บนัทึกเอง) 
     RD4/F2 กค-ธค (ขอข้อมูลจากเวชระเบียน หรือ log book ที่บนัทึกเอง) 
     RD4/F2 มค-มิย (ขอข้อมูลจากเวชระเบียน หรือ log book ที่บนัทึกเอง) 
7.2 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยประเภทใดที่ท่านต้องการเพ่ิมเติม  
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ภาคผนวกที่ 18 
การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) 

 
หลักสูตรฯได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับโครงการ

การศึกษาเพราะเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าการประเมินโครงการฝึกอบรม
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด    
ผู้ประเมิน      อาจารย์      แพทย์ประจ าบา้น     บัณฑิตที่จบการศึกษา     ผู้ใช้บัณฑิต                                                                                        
                  ครู            ศาล                      อาจารย์จากภายนอก     อื่น ๆ          วันท่ีประเมิน  ....................................... 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นประโยชนส์ าหรับการปรับปรุง 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

หัวข้อประเมิน 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 

1. พันธกิจของหลังสูตรฯ  
1.1 เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องมีการก ากับดูแลท้ังด้านการดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และ
ฟื้นฟูสภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่นเป็นส าคัญ 

     
 

1.2 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 

     
 

1.3 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาวิชาชีพตลอด
ชีวิต 

     
 

1.4 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริม
สุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม และยังประโยชน์ต่อครอบครัว 
ผู้ป่วย ครู เพื่อน สังคมและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

     
 

1.5 สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสังคม ท างานด้านส่งเสริม ป้องกันได้อย่าง
ครอบคลุมและทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เหมาะสมกับบริบท โดยค านึงถึงความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชน สังคม ระบบบริการสุขภาพ 

     
 

1.6 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และ
องค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

     
 

1.7 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความสามารถด้านอื่น ๆ ท่ีส าคัญได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้       
1.8 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ 
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     
 

1.9 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริตตามมาตรฐาน
และตามจรรยาบรรณจิตแพทย์  และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

     
 

1.10 เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความสามารถในการรักษาสุขภาพและสภาวะการท างานได้อย่างสมดุล        
2. การบรรลุผลลัพธ์ตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
   2.1 Patient care, medical knowledge and skills   
        2.1.1 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น        
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หัวข้อประเมิน 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 

        2.1.2 ความสามารถในการท าจิตบ าบัดผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น        
        2.1.3 ความสามารถในการบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ        
   2.2 Practice-based learning and improvement   
        2.2.1 ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยตนเอง        
        2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์บทความ อย่างมีวิจารณญาณ        
        2.2.3 ความสามารถในการด าเนินการวิจัย        
   2.3 Interpersonal and communication skills   
        2.3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น        
        2.3.2 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น        
   2.4 Professionalism   
         2.4.1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน        
         2.4.2 ท างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก        
         2.4.3 ความสามารถในการส ารวจจิตใจ พัฒนาตัวเอง        
         2.4.4 ความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต        
         2.4.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แรงบันดาลจที่จะท าหน้าท่ีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นท่ีดี        
    2.5 System-based practice   
         2.5.1 ความสามารถในวางแผนส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น        
         2.5.2 ความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย        
3. ขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตร  
3.1 กระบวนการการรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
    3.1.1 นโยบายการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับความต้องการของระบบสุขภาพ       
    3.1.2 ความโปร่งใส เสมอภาพ เท่าเทียม และตรวจสอบได้       
    3.1.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือก       
    3.1.4 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
3.2 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
    3.2.1 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์       
    3.2.2 คุณภาพอาจารย์        
    3.2.3 ความเหมาะสมของบทบาท หน้าท่ีของอาจารย์       
    3.2.4 ความเหมะสมของแนวทางพัฒนาคุณภาพอาจารย์       
    3.2.5 ความเอาใจใส่ของอาจารย์       
    3.2.6 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
    3.2.7 ให้การ supervision อย่างสม่ าเสมอ        
    3.2.8 มีบรรยากาศการรับฟัง สื่อสาร ท างาน และการได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากอาจารย์       
    3.2.9 มีการให้ค าแนะแนวด้านวิชาชีพ       
    3.2.10 ความโปร่งใสยุติธรรม ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม       
3.3 วิธีการประเมินผล 
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หัวข้อประเมิน 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 

    3.3.1 ความเหมาะสมของวิธีประเมินผล (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การประเมิน EPA, Rotation,          
         360 องศา, supervision, การประเมินผลงานวิจัย, การประเมินการท าจิตบ าบัด, portfolio) 

     
 

    3.3.2 ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
    3.3.3 ความโปร่งใส ยุติธรรมของวิธีประเมิน       
    3.3.4 การมีส่วนร่วมของผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน (external examiner)       
3.4 ผู้รับการฝึกอบรม   
    3.4.1 มีความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง         
    3.4.2 มีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม        
    3.4.3 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม สิทธิ และหน้าท่ีของตน       
    3.4.4 มีความสมดุลระหว่างงานบริการและวิชาการ       
    3.4.5 มีเวลาเพียงพอส าหรับการท าวิจัย       
    3.4.6 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีระหว่างฝึกอบรม       
    3.4.7 มีเสรีภาพทางวิชาการ       
4. แผนการฝึกอบรม   
    4.1 แผนการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต       
    4.2 สามารถพัฒนาเข้ารับการฝึกอบรมไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางระบบสุขภาพ       
    4.3 สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปสู่ความเป็นนักวิชาการในสาขาท่ีฝึกอบรม       
    4.4 มีนวัตกรรมท่ีเน้นพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีครอบคลุมและจ าเพาะ 
          เจาะจงมากกว่าความสามารถขั้นพื้นฐาน 

     
 

4.1 แผนการฝึกอบรม ด้านความรู้     
     4.1.1 กิจกรรมวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม   
          4.1.1.1 Morning report       
          4.1.1.2 Journal Club          
          4.1.1.3 Topic Seminar       
          4.1.1.4 Cass Conference       
          4.1.1.5 Research seminar       
          4.1.1.6 Movie club       
          4.1.1.7 Special lecture       
          4.1.1.8 Orientation course       
          4.1.1.9 Psychotherapy seminar          
          4.1.1.10 School mental health       
          4.1.1.11 Parent management training, T for T       
          4.1.1.12 Counseling workshop       
          4.1.1.13 ประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติประจ าปีโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์        
          4.1.1.14 Noon report (อน.8)       
          4.1.1.15 Topic review (อน.8)       
          4.1.1.16 Consultation Round (อน.8)       



132 
 

ข้อประเมิน 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 

          4.1.1.17 Team meeting (อน.8)       
          4.1.1.18 Child protection conference (อน.8)       
          4.1.1.19 โครงการอบรมครูและผู้ปกครอง “การเสริมศักยภาพเด็กท่ีมีภาวะออทิสติก” (อน.8)       
          4.1.1.20 ประชุมวิชาการ Siriraj psychiatry & pediatrics annual conference (อน.8)       
          4.1.1.21 Group Supervision (อ.วัณเพ็ญ)       
          4.1.1.22 Individual supervision        
          4.1.1.23 Group self-development (กิจกรรมวันศุกร์บ่าย)       
          4.1.1.24 ประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติประจ าปีโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์        
    4.1.2 กิจกรรมวิชาการภายนอกสถาบันฝึกอบรม        
          4.1.2.1 Core lecture จิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                
          4.1.2.2 Workshop โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย       
4.2 แผนการฝึกอบรม ด้านทักษะ                
          4.2.1 การปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก OPD6       
          4.2.2 การปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก อน.8       
          4.2.3 การปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยใน ปก.5       
          4.2.4 การรับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก        
          4.2.5 การให้ปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านในชั้นปีท่ีต่ ากว่าหรือ นศพ.       
          4.2.6 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ       
          4.2.7 การท าจิตบ าบัด       
          4.2.8 School mental health       
          4.2.9 Workshop T for T และ การท ากลุ่มผู้ปกครอง parent management training        
          4.2.10 กุมารพัฒนาการ ศิริราช        
          4.2.11 กุมารพัฒนาการ รามา        
          4.2.12 ประสาทวิทยาเด็ก ศิริราช        
          4.2.13 ประสาทวิทยาเด็ก รามา        
          4.2.14 โรงพยาบาลราชานุกูล        
          4.2.15 บ้านเมตตา บ้านกาญจนา บ้านอุเบกขา        
          4.2.16 ศาลเยาวชนเด็กและครอบครัว       
          4.2.17 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย        
          4.2.18 บ้านเด็กอ่อนพญาไท        
          4.2.19 Free elective ระบุ…       
          4.2.20 Free elective ระบุ…       
4.3 แผนการฝึกอบรม ด้านเจตคติ  
     4.3.1 โอกาสเรียนรู้การประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีจากแพทย์ หรืออาจารย์แพทย์       
     4.3.2 การสอนสอดแทรกด้ายคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างฝึกอบรมจากอาจารย์       
     4.3.3 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมให้กับอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้าน          
4.4 ทรัพยากรทางการศึกษา / ปัจจัยเก้ือหนุน  
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ข้อประเมิน 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 

     4.4.1 ห้องสมุด รพ. ศิริราช       
     4.4.2 ห้องสมุดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ ห้องสมุด อน.8       
     4.4.3 ต าราทางจิตเวชศาสตร์       
     4.4.4 วารสารทางจิตเวชศาสตร์       
     4.4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (computer, printer, ink, internet, โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม)        
     4.4.6 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย       
     4.4.7 ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน       
     4.4.8 หอพักแพทย์ประจ าบ้าน       
     4.4.9 การได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ       
     4.4.10 การได้เรียนรู้จากทีมสหวิชาชีพ       
     4.4.11 การมีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอและหลากหลาย       
     4.4.12 การมีโอกาสไปประชุมวิชาการ/ดูงานสถาบันอื่น       
     4.4.13 การสนับสนุนจากนักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าท่ีการศึกษาหลังปริญญา       
5. ความผูกพัน   
     5.1 ความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการฝึกอบรมในสาขาน้ี        
     5.2 ผู้ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจะแนะน าให้ผู้อื่นมารับการฝึกอบรมในสถาบันน้ี        

 

6. ความไม่พึงพอใจ หรือ ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงของหลักสูตร   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินอาจารย์แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยแพทย์ประจ าบ้าน 

ชื่ออาจารย์ผู้รับการประเมิน   _____________________________ช่วงเวลา   ก.ค – ธ.ค.      ม.ค. - มิ.ย. 

กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ตามการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่ประเมิน) 

  OPD     IPD      Consultation    Emergency   Supervision    อ่ืน ๆ ____________ 

หัวข้อ มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

N/A 

1. อาจารย์มีความเอาใจใส่ในการสอน      
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถามและสนใจต่อค าถาม      
3. อาจารย์มีความรู้ดี สามารถอธิบายให้เข้าใจในหัวข้อที่ซักถามได้ชัดเจน      
4. อาจารย์แนะน าเทคนิควิธีการ approach ในเชิงปฏิบัติได้ (practical point)      
5. อาจารย์มีความสุภาพและให้เกียรติต่อผู้เรียน      
6. อาจารย์ให้ก าลังใจและส่งเสริม self esteem ของผู้เรียน      
7. มีความสม่ าเสมอในการ supervision      
8. การให้ค าแนะแนวด้านวิชาชีพ      
9. มีการให้ feedback ได้ตรงประเด็น      
10. ตรงต่อเวลา      
11.อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างจิตแพทย์ที่ดี      

ความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมต่ออาจารย์  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ การประเมินจะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนใด ๆ ของแพทย์ประจ าบ้าน และใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



135 
 

ภาคผนวกที่ 19 
ตารางสอนวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์  

จริยธรรมการวิจัยในคน  การบริหารทางการแพทย์  และภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน    
 

ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์  
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.  

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
15 กรกฎาคม 2563 Brain Maintenance for Medical Doctors  รศ.พญ. พรจิรา ปริวัชรากุล 

22 กรกฎาคม 2563 Basic principle of laboratory investigations and 
interpretation 
 

รศ.พญ.พนัสยา  เธียรธาดากุล 
ผศ.พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ 
อ. ดร.พิริยาภรณ์  จงตระกูล 

29 กรกฎาคม 2563 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับแพทย์ประจ าบ้านในการ
ท างานร่วมกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

รศ.ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์ 
คุณสุวีรวรรณ  ลิ้มสุวรรณ 
คุณอธิปพัฒน์  ตันติวงศ์คุณากร 
คุณธนภักษ์  เชาวน์พีระพงศ์ 

5  สิงหาคม  2563 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน  
รศ.พญ.พนัสยา  เธียรธาดากุล 
ผศ.พญ.พรสุข   ชื่นสุชน 

19  สิงหาคม  2563 Coagulopathy and blood component therapy รศ. ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล 
ผศ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ 
รศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล 

26  สิงหาคม  2563 Standard health promotion  ศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล 
ผศ.นพ.วีรชัย  ศรีวณิชชากร 
อ.นพ.ชัยวัฒน์  วชิรศักดิ์ศิริ 

2  กันยายน  2563 Basic immunology and clinical application อ. ดร.นพ.ยุทธนา  ศรีนวลประเสริฐ 
อ. ดร.พญ.ดวงจิต  กนิษฐานนท์ 
อ. ดร.นพ.พรนพ  นัยเนตร 

9  กันยายน  2563 Principle of pain and management รศ.ดร.นพ.นราวุฒิ  ภาคาพร 

อ.พญ.สุกัญญา  จิระชัยพิทักษ์ 

พุธ 28 ตุลาคม 2563 สอบครั้งท่ี 1   ห้องคอมพิวเตอร์  ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 
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ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ 
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 

 

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
16  กันยายน  

2563 
Overview of Research Methodology ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล   

23  กันยายน  
2563 

Primary Study Research 
Methodology I  

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล   

30  กันยายน  
2563 

Primary Study Research 
Methodology II 

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล   

7    ตุลาคม   
2563 

Secondary Study Research 
Methodology I 

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล   

14    ตุลาคม   
2563 

Secondary Study Research 
Methodology II  

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล   

21    ตุลาคม   
2563 

Preparation of Research Proposal ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 

 

จริยธรรมการวิจัยในคน 
วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 

ใช้ CITI Program อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน  ออนไลน์ 
 

ตารางสอนรายวิชา ศรคร 530 การแพทย์ผสมผสาน 
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.  

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
4 ,11,18,25 พย. และ 

2  ธันวาคม  2563 
Integrated  Medicine ออนไลน์ 
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  ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์  

วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
9 ธันวาคม 2563 Bioinformatics in medicine ผศ.ดร.นพ.ภูมิ  สุขธิติพัฒน์ 
16 ธันวาคม 2563 Future medicine with omics through precision 

medicine 
รศ. ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์ 

23 ธันวาคม 2563 
 

Basic radiology 
- Radiologic modalities 
- Common diagnostic interpretation 
- Interventional radiology 

 
ศ. นพ.ทนงชัย  สิริอภิสิทธิ์ 
รศ.ดร.ไพรัช  สายวิรุณพร 
อ.นพ.สาธิต  โรจน์วัชราภิบาล 

6 มกราคม 2564 HIV infection and emerging infectious diseases ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 
รศ. พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ     
รศ.นพ.วินัย  รัตนสุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13 มกราคม 2564 Sepsis รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล 
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง 
ศ.พญ. สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์ 

20 มกราคม 2564 Principles of geriatric care รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย 
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 

27 มกราคม 2564 Principles of stem cell and organ transplantation รศ.พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ 
อ.พญ.นลินี เปรมัษเฐียร 
ผศ.นพ. ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล 

3 กุมภาพันธ์ 2564 Palliative care  
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 
รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย 
ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ 
อ.นพ.ปเนต  ผู้กฤตยาคามี 

 - Concept of palliative care 
 - Communications in palliative care 
 - Symptom control 

- Psychosocial and spiritual care 
พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 สอบครั้งท่ี 2  ห้องคอมพิวเตอร์  ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 
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ตารางสอนรายวิชาเลือก1: ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์  
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.  

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
10  กุมภาพันธ์  2564 Rational use of medicine 2020 ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล 

รศ.ดร.พญ.ภิญโญ   รัตนาอัมพวัลย์ 
17  กุมภาพันธ์  2564 การบริหารจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงใน

โรงพยาบาล 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย 

3  มีนาคม  2564 กฎหมายน่ารู้ทางการแพทย์   ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
10  มีนาคม  2564 ท าอย่างไรไม่ถูกฟ้องปัญหาจากองค์กรแพทย์  รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์   ตรีพุทธรัตน์ 

17  มีนาคม  2564 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  
ระบบคุณภาพและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

รศ.นพ.อัฐพร  ตระการสง่า 
ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร 

24  มีนาคม  2564 การบริหารเพ่ือลดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล 
(Lean Management) 

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ 

31  มีนาคม  2564 จากงานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research: How we 
do it? 

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 

เสาร์ 10 เมษายน 2564 สอบ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3  
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ตารางโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์    
    วันเสาร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  

 

วัน เรื่อง ผู้บรรยาย 
7-Nov-20 Introduction - Taking a history 1  Dr.William Lee Bloch   
14-Nov-20 Taking a history 2  
21-Nov-20 Taking a history 3  
28-Nov-20 Examining a patient  
9-Jan-21 Examining a patient 2  
16-Jan-21 Special examinations  
23-Jan-21 Special examinations 2  
30-Jan-21 Investigations  
6-Feb-21 Making a diagnosis  
13-Feb-21 Treatment  
20-Feb-21 Writing a letter of reference: from general practitioner 

to specialist 
 

6-Mar-21 Language functions in medical writing  
13-Mar-21 USMLE Step 2 CS style  
20-Mar-21 Project presentations: Doctor–Patient–Specialist 

interview, consultation, case discussion 
 

27-Mar-21 Going aboard for international education  
10- April-21 สอบ (เช้า) (9.00 น.- 12.00 น.) ห้องคอมพิวเตอร์  

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 
 

 
 


