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5) ความรู้ ความสามารถด้านอาชีพ (Professionalism) 
5.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญำติ ผู้ร่วมงำน เพื่อนร่วมวิชำชีพและชุมชน 
5.2 มีควำมสำมำรถในกำรส ำรวจจิตใจ พัฒนำตัวเอง และสำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องได้เหมำะสม 
5.3 มีควำมสนใจใฝ่รู้และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  (Continuous professional 
development) 
5.4 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
5.5 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.6 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ 
 
6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 
6.1 มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสุขภำพ บริบททำงสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 
6.2 มีควำมรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
6.3 ใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงเหมำะสม (Cost consciousness medicine) และสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วยให้เข้ำกับบริบทของกำรบริกำรสำธำรณสุขได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
6.แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรมหลักสูตรมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้แยกเป็นระดับตามช้ันปี ดังนี้ 
แนวทางการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุ 
1.สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางจิตเวชศาสตร์ระดับไม่ซับซ้อน ได้แก่ 

- ควำมรู้พื้นฐำนทำง Psychological science ในโรคที่พบบ่อย 
- กำรสัมภำษณ์ทำงจิตเวชพ้ืนฐำน (Basic technique of interview) และ กำรตรวจสภำพจิต (Mental 
status examination) เพ่ือกำรวินิจฉัย 
- กำรดูแลโรคหรือภำวะทำงจิตเวชที่ไม่ซับซ้อน และ/หรือพบบ่อย 
- Emergency management เช่น aggression, suicide 
- Basic psychological support 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2,3 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางจิตเวชศาสตร์ระดับซับซ้อน ได้แก่ 
- กำรสัมภำษณ์ทำงจิตเวช (Psychiatric interviewing) และ กำรตรวจสภำพจิต (Mental status  
examination) เพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัย ควำมเข้ำใจสำเหตุกำรเกิดอำกำรและวำงแผนกำรรักษำได้ 
- กำรดูแลรักษำโรคหรือภำวะทำงจิตเวชที่ซับซ้อนและ/หรือพบน้อย 
- กำรดูแลรักษำโรคหรือภำวะทำงจิตเวชในบริบทต่ำง ๆ เช่น ในกำรรับปรึกษำจำกแผนกต่ำงๆในโรงพยำบำล
ทั่วไป (Consultation), ในโรงพยำบำลจิตเวช 
- Psychological intervention ในประเด็นที่ส ำคัญได้ 
- กำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนบ ำบัดผู้ป่วยจิตเวชเฉพำะกรณี เช่น จิตเวชศำสตร์ด้ำนสำรเสพติด นิติจิตเวช 
เด็กวัยรุ่น ผู้สูงอำย ุหรือ กำรนอนหลับ 
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2.ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical Knowledge and Skills) 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1  
 เรียนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำนทำงจิตเวชศำสตร์ เช่น พฤติกรรมศำสตร์ จิตเวชศำสตร์ทั่วไป และ 
 จิตเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2,3  
 เรียนและปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเฉพำะทำงต่ำงๆของจิตเวชศำสตร์ 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  
 เข้ำร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำร เช่น Case conference, Journal club, Topic review , Morning report 
(รำยละเอียดแสดงในคู่มือกำรฝึกอบรมฯ) 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  
 ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรรักษำด้วยกำรท ำจิตบ ำบัด  หรือ วิธีกำรรักษำแบบใหม่ๆที่มีหลักฐำน          
เชิงประจักษ์ทำงจิตเวชศำสตร์ 
3.การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement) 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีควรมีประสบการณ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
- กำรเรียนรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และกำรท ำงำนร่วมกับสหวิชำชีพ 
- ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน 
- กำรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 
- ท ำงำนวิจัยได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์สอบวุฒิบัตรสำขำจิตเวชศำสตร์ 
- ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ต้อง 
- เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และกำรสื่อสำรโดยผ่ำนกิจกรรม Counseling workshop, กำรเป็นหัวหน้ำ 
แพทย์ประจ ำบ้ำน 
- น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรำยปัญหำในกิจกรรมวิชำกำรได ้เช่น Case conference  
- เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแบบสหวิชำชีพหรือเป็นทีมโดยผ่ำนกิจกรรมกำรดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชำชีพใน
บริบทของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยรับปรึกษำ และผู้ป่วยฉุกเฉิน 
5.ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ต้อง 
- เข้ำร่วมหรือน ำเสนอกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบูรณำกำรทำงกำรแพทย์  เช่น Case conference กำรประชุม
วิชำกำรต่ำง ๆ ที่เป็นสหสำขำ 
- พัฒนำตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วยและทีมสหสำขำ 
- พัฒนำตนเองใหม้ีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ 
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นอกจำกนี้ภำควิชำฯยังส่งเสริมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีอิสระทำงวิชำชีพในกำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชน โดย
กำรจัดตำรำงปฏิบัติงำนให้มีช่วงเวลำ elective 2 เดือน ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถใช้ช่วงเวลนี้ในกำรเลือกได้อย่ำง
อิสระถึงสถำนท่ีปฏิบัติงำนและลักษณะกำรท ำงำนที่เกี่ยวช้องผู้ป่วยและชุมชน 
6.การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  
 มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบคุณภำพของโรงพยำบำล , Patient safety, Crisis resource 
management, กระบวนกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยทำงจิตเวชศำสตร์รวมทั้งระบบกำรบริกำรทำงสำธำรณสุข
ของประเทศ โดยผ่ำนกำรเรียนภำคทฤษฏีในช่วงปฐมนิเทศ ที่จัดโดยคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรประชุมทีมน ำทำงคลินิกด้ำนต่ำงๆ ของภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ในระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติ 

โดยในกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้ำนนี้ จะต้องท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
แผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรและงำนบริกำร โดยในกระบวนกำรฝึกอบรมจะประกอบด้วยกำรสอนภำคทฤษฎี กำร
ฝึกงำนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพ และ กำรบูรณำกำรกำรฝึกอบรมเข้ำกับงำนบริกำร เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำกำร
ฝึกอบรมและงำนบริกำรส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังที่แสดงในภำคผนวก 2 และในคู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนที่แสดง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรมและงำนบริกำร 
 นอกจำกนี้ในกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้ำนนี้ จะต้องท ำควบคู่ไปกับกำร
ประเมินผลกำรฝึกอบรมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำแพทย์ที่จบจำกหลักสูตรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเองอย่ำงเต็มตัวโดยไม่
ต้องมีกำรก ำกับดูแล โดยรำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลในแต่ละสมรรถนะอยู่
ในภำคผนวก 2 
 
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เนื้อหำของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร มีรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ภำคผนวกท่ี 1 หัวข้อเนื้อหำหลักสูตรฯ 
 
1)ความรู้ พื้นฐานของจิตเวชศาสตร์และระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2)โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตร์ ที่ส าคัญแบ่งเป็น 

ระดับที ่1 โรคหรือภำวะที่พบบ่อย และมีควำมส ำคัญซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้เป็นอย่ำงดีสำมำรถเรียนรู้ได้จำกผู้ป่วย   
             โดยตรง สำมำรถให้กำรวินิจฉัย ให้กำรบ ำบัดรักษำ ส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภำพได้ 
ระดับที่ 2 โรคหรือภำวะที่พบบ่อย และมีควำมส ำคัญซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ สำมำรถเรียนรู้จำกผู้ป่วย โดยอำจ   
             ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง แต่สำมำรถให้กำรวินิจฉัย ให้กำรบ ำบัดรักษำ ส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภำพได้ 
             ในระดับหนึ่ง 

ระดับที ่3 โรคที่พบน้อย ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรรู้ สำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย สำมำรถ    
             ให้กำรวินิจฉัย ให้กำรรักษำเบื้องต้นหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชำญได้ 
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3)การเรียนรู้ ทางด้านบูรณาการ 
3.1 ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) ประกอบด้วย 
- ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 
- ทักษะควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับงำนจิตเวชศำสตร์ทั่วไป 
- ทักษะควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับบทบำทของจิตแพทย์รับปรึกษำ 
- ทักษะควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับบทบำทจิตแพทย์เชิงกฎหมำย 
- ทักษะควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับงำนจิตเวชศำสตร์เชิงสหวิชำชีพ 
3.2 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
- พฤตินิสัยเจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ (Professional habits, attitudes, moral, and ethics) 
- มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งได้อย่ำงเหมำะสมรวมถึงส ำรวจจิตใจ พัฒนำตนเอง 
สนใจในกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง 
3.3 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 
- มีควำมตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อบริบทสังคมและระบบบริกำรสุขภำพของประเทศและสำมำรถแสวงหำแหล่ง
ทรัพยำกรอ่ืนๆ ในระบบเพ่ือให้กำรบริกำรรักษำพยำบำลมีคุณภำพ ค ำนึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย 
บทบำทของกำรแพทย ์
- ทำงเลือกกำรใช้ยำและทรัพยำกรอย่ำงสมเหตุสมผลตลอดจนเข้ำใจหลักกำรของกำร บริหำรจัดกำร 
3.4 การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement) 
   ตระหนักถึงขีดจ ำกัดในควำมรู้และควำมสำมำรถของตน ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ กำรค้นคว้ำข้อมูล และกำร
ทดลองทำงกำรแพทย์เพ่ือได้ควำมรู้ ไปพัฒนำแผนกำรรักษำผู้ป่วย และคุณภำพกำรรักษำพยำบำลรวมถึงกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง 
 

6.3 การท าวิจัย 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนที่จบกำรศึกษำจำกภำควิชำฯจะสำมำรถท ำงำนวิจัยได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์สอบวุฒิบัตร
สำขำจิตเวชศำสตร์ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก (มีส่วนร่วมในงำนวิจัย
มำกกว่ำ 50 %) และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลและควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำ งำนวิจัยดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วย
หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. จุดประสงค์ของกำรวิจัย 
2. วิธีกำรวิจัย 
3. ผลกำรวิจัย 
4. กำรวิจำรณ์ผลกำรวิจัย 
5. บทคัดย่อ 
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คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงำนที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงำนวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีกำรศึกษำมำก่อนทั้งในและต่ำงประเทศแต่น ำมำ

ดัดแปลงหรือท ำซ้ ำ ในบริบทของสถำบัน 
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคนหรือได้รับประกำศนียบัตร Good 

Clinical Practice (GCP) 
3. งำนวิจัยต้องผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนของสถำบัน 
4. งำนวิจัยทุกเรื่องต้องด ำเนินกำรภำยใต้ข้อก ำหนดของ GCP มี ระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมำะสมกับ

ค ำถำมวิจัย 
5. ต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่ำงน้อยในบทคัดย่อ 

กำรปฏิบัติในงำนวิจัยให้ยึดตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในคนของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
โดยสรุปหลักจริยธรรมทำงกำรแพทย์ในกำรตัดสินใจ คือ 

(1) กำรถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และกำรไม่ก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนกับผู้ป่วย 
(2) กำรเคำรพสิทธิของผู้ป่วย 
(3) กำรยึดมั่นในหลักควำมเสมอภำคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ตำมมำตรฐำน 

กรอบกำรด ำเนินงำนวิจัยในเวลำ 3 ปี (36 เดือนของกำรฝึกอบรม)  
 
6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 3 ปี 
 
6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
 ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน จัดกำรฝึกอบรมให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมถึงกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมำะสมมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม 
6.5.1 รายละเอียดการด าเนินงานบริหารจัดการกรอบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

6.5.1.1 กำรก ำหนดกลยุทธ์และพันธกิจของกำรศึกษำ 
- ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
- กระบวนกำร: ในกำรจัดกำรบริหำรระบบงำนกำรศึกษำหลังปริญญำนั้นจะมีกำรน ำข้อมูลเข้ำจำก 

       1. ปัจจัยภำยใน คือ นโยบำยของภำควิชำฯ ทรัพยำกร core competency ของภำคฯ และ ข้อมูล
เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรปฎิบัติงำนของแพทย์ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม 
       2. ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และของภำควิชำฯ 
      3. ปัจจัยภำยนอก คือ ควำมคำดหวังของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบของแพทยสภำ 
หลักสูตรสำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ รำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กฎหมำยของประเทศ ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม สถำนกำรณ์สังคมปัจจุบัน ควำมต้องกำรของสังคม สภำพกำรแข่งขัน และ กำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
      จำกข้อมูลทั้งหมดจะมีกำรน ำมำประชุมเพ่ือก ำหนดและปรับกลยุทธ์ของกำรศึกษำของภำควิชำโดย
กระบวนกำร SWOT analysis 
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 - ผลลัพท:์ ได้แผนกลยุทธ์และพันธกิจของกำรศึกษำ 
 - กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส: กระบวนกำรทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบได ้และมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงทีมบริหำร อำจำรย์ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต 
และ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของแผนกลยุทธ์และพันธกิจของกำรศึกษำในสัมมนำ
กำรศึกษำซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตร์ศึกษำมำให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินกำรและกำรประเมินกำรฝึกอบรม ในสัมมนำกำรศึกษำดังกล่ำว 
 6.5.1.2 กำรออกแบบแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน และกำรวำงแผนเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

- ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
- กระบวนกำร: ในกำรออกแบบแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน และกำรวำงแผน

เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องไปกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
       1. แผนกลยุทธ์ของกำรศึกษำของภำควิชำ กฎระเบียบและแผนกลยุทธ์ของคณะฯและมหำวิทยำลัย 
  2. หลักสูตรสำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ รำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, กฎระเบียบของแพทย
สภำ, และ มำตรฐำนของ WFME 
  3. ทรัพยำกรของภำควิชำฯ 
      4. ควำมคำดหวังของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต กฎหมำยของประเทศ ระบบเศรษฐกิจและสังคม 
สถำนกำรณ์สังคมปัจจุบัน ควำมต้องกำรของสังคม สภำพกำรแข่งขัน และ กำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรปฎิบัติงำนของแพทย์ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม 

จำกข้อมูลทั้งหมดจะมีกำรน ำมำประชุมเพ่ือร่ำงหลักสูตรและเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน จำกนั้นจะส่งเล่มหลักสูตรให้อำจำรย์ประจ ำ
ภำควิชำฯ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินและแสดง
ควำมคิดเห็น คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯจะน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำวมำปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ได้ฉบับสมบูรณ์
ก่อนน ำไปใช้จริง 

- ผลลัพท์: ได้แผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน และเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
 - กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส: กระบวนกำรทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบได ้และมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงทีมบริหำร อำจำรย์ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต 
และ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของหลักสูตรฯในสัมมนำกำรศึกษำซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง 
รวมถึงมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตร์ศึกษำมำให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและกำรประเมินกำร
ฝึกอบรม ในสัมมนำกำรศึกษำดังกล่ำว 
 6.5.1.3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมหลักสูตรฯ 

- ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
- กระบวนกำร: คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จะด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำม

หลักสูตรฯ โดยจะจัดออกมำในรูปแบบคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำรำงกำรปฏิบัติงำน ตำรำงสอน แบบประเมินผลต่ำงๆ 
จัดสรรทรัพยำกรในกำรเรียนกำรสอน และ สื่อสำรกระบวนกำรเรียนกำรสอนและมอบหมำยงำนให้อำจำรย์    
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เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำรผู้ป่วย และ เจ้ำหน้ำที่ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้รับทรำบและร่วมกันจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนรวมถึงกระบวนกำรรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนให้เป็นไปตำมทีห่ลักสูตรฯก ำหนดไว้ 

- ผลลัพท:์ สำมำรถลงมือปฏิบัติเพิ่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 - กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส: 

1. กระบวนกำรทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้ 
2. หัวหน้ำภำควิชำฯ และ คณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์จะเป็นผู้ตรวจประเมิน

เพ่ือควบคุมคุณภำพกำรสอนของอำจำรย์ 
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถร้องเรียนปัญหำในกระบวนกำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำนได้โดย

ร้องเรียนผ่ำนที่ประชุมแพทย์ประจ ำบ้ำน และ ที่ประชุมหน่วยงำนบริกำรต่ำงๆ โดยจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง 
4. มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงทีมบริหำร อำจำรย์ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้

บัณฑิต และ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของกระบวนกำรเรียนกำรสอนในสัมมนำ
กำรศึกษำซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตร์ศึกษำมำให้ควำมรู้ในกำร
จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและกำรประเมินกำรฝึกอบรม ในสัมมนำกำรศึกษำดังกล่ำว 
6.5.1.4 กำรประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำนในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
- ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน และ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำฯ 
- กระบวนกำร: อำจำรย์ประจ ำภำควิชำฯจะเป็นผู้ท ำกำรประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำนในระหว่ำงกำร

ฝึกอบรมโดยใช้วิธีกำรประเมินตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ ผลกำรประเมินต่ำงๆจะถูกส่งเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรฯทุก 1 เดือนเพ่ือพิจำรณำวำงแผนในกำรปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน รวมถึงส่งต่อผล
ประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนรำยบุคคลไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้ช่วย feedback และช่วยเหลือให้แพทย์ประจ ำบ้ำน
มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

- ผลลัพท:์ ได้ผลประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 - กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส:  

1. กระบวนกำรทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้  
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขอดูผลกำรประเมินของตนเองได้ 
3. มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงทีมบริหำร อำจำรย์ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้

บัณฑิต และ เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรประเมินผลในสัมมนำกำรศึกษำซึ่งจะ
จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตร์ศึกษำมำให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินกำรและกำรประเมินกำรฝึกอบรม ในสัมมนำกำรศึกษำดังกล่ำว 

 6.5.1.5 กำรประเมินผลของแผนกำรฝึกอบรม หลักสูตร/และกำรบริหำรจัดกำรแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตร/ 
- ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
- กระบวนกำร: กำรบริหำรจัดกำรกรอบกำรฝึกอบรมในทุกระดับตั้งแต่ข้อ 6.5.1.1-6.5.1.5 จะถูกประเมินผล

โดยกระบวนกำรต่อไปนี้ 
 1. ประเมินผลในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯซึ่งมีตัวแทนแพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมซึ่ง

จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในที่ประชุมนี้จะมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินผลในทุกระดับมำพิจำรณำเพ่ือวำงแผน
ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกรอบกำรฝึกอบรมให้เหมำะสมและมีควำมทันสมัยต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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 2. ประเมินผลในสัมนำกำรศึกษำซึ่งจัดชึ้นปีละ 1 ครั้ง ในที่ประชุมนี้จะประกอบด้วยบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตั้งแต่หัวหน้ำภำควิชำ คณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำฯ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ อำจำรย์
ประจ ำภำควิชำฯ ตัวแทนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมนี้จะมี
กำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินผลในทุกระดับมำพิจำรณำเพ่ือวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกรอบกำร
ฝึกอบรมให้เหมำะสมและมีควำมทันสมัยต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมถึงมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตร์ศึกษำ
มำให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและกำรประเมินกำรฝึกอบรม ในสัมมนำกำรศึกษำดังกล่ำว 

- ผลลัพท:์ ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกรอบกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 - กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส: กระบวนกำรทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 
 
6.5.2 การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของสถาบันในการปฏิบัติงาน ดังนี้   

ก. กำรฝึกอบรมและปฏิบัติงำน อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯ  ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ข. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของภำควิชำฯ 
ค. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีพฤติกรรมอันเหมำะสมต่อผู้ให้กำรฝึกอบรม ผู้ร่วมงำน และผู้ป่วย ไม่กระท ำกำร

ใดๆ ที่จะเป็นกำรน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของวงกำรแพทย์ 
ง. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมหลักวิชำ 

เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำนและนักศึกษำแพทย์ 
จ. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยทั้งด้วยวำจำ และเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยต้อง

ถือว่ำเป็นหน้ำที่ท่ีต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงกำรอยู่เวรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
ฉ. แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นแพทย์เวร มีหน้ำที่ดูแลรักษำผู้ป่วย  สอนและให้ค ำแนะน ำ

แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นน้องและนักศึกษำแพทย์ในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ทั้งนี้ต้องอยู่ในบริเวณที่
สถำบันฯได้จัดไว้ให้และมำปฏิบัติงำนได้ทันที 

ช. ในระหว่ำงกำรฝึกอบรมหำกพบว่ำแพทย์ประจ ำบ้ำนประพฤติตนเสื่อมเสีย  ขำดควำมรับผิดชอบ ไม่สนใจ
ในกำรฝึกอบรม และปัญหำอ่ืนๆ ที่ภำควิชำฯพิจำรณำว่ำไม่เหมำะสมต่อกำรฝึกอบรม ภำควิชำฯมีสิทธิให้
แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้นั้นออกจำกกำรฝึกอบรมได้ 

ซ. ภำควิชำฯ มีกำรก ำหนดกำรฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจ ำบ้ำนมีกำรลำพัก เช่น กำรลำคลอด
บุตร กำรเจ็บป่วย กำรเกณฑ์ทหำร กำรถูกเรียกฝึกก ำลังส ำรอง กำรศึกษำดูงำนนอกแผนกำรฝึกอบรม/
หลักสูตร  เป็นต้น โดยสำมำรถจัดให้ได้เป็นเวลำไม่เกิน 2 เดือนต่อปีกำรศึกษำ 

ฌ. ภำควิชำฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนได้เข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรที่จัดโดยรำชวิทยำลัยฯ/สมำคม
จิตแพทย์ฯ  

 
 
 



  

หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้น สำขำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรรำชพยำบำล 12 

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ก าหนดให้การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิผู้ป่วย ดังนี้   
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกระบวนกำร และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรให้ควำมร่วมมือกับผู้

ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสัชกรรม ทันตแพทยสภำ สภำกำยภำพบ ำบัด สภำ
เทคนิคกำรแพทย์ และคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกำศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ประกำศ 
ณ วันที่ 12 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่จะได้รับกำรรักษำพยำบำลและกำรดูแลด้ำนสุขภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
จำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับกำรบริกำรจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกควำม
แตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ และลักษณะของควำมเจ็บป่วย 

3. ผู้ป่วยที่ขอรับกำรรักษำพยำบำลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย กำร
ตรวจ กำรรักษำ ผลดีและผลเสียจำกกำรตรวจ กำรรักษำจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ ด้วยภำษำท่ีผู้ป่วยสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย เพ่ือให้ผู้ป่วยสำมำรถเลือกตัดสินใจในกำรยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพปฏิบัติ
ต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจ ำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรำยต่อชีวิต 

4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำยถึงชีวิตมีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือรีบด่วนจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สุขภำพโดยทันทีตำมควำมจ ำเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้ป่วยจะร้องขอควำมช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทรำบชื่อ สกุล และวิชำชีพของผู้ให้กำรรักษำพยำบำลแก่ตน 
6. ผู้ป่วยมีสิทธิขอควำมเห็นจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้กำรรักษำพยำบำลแก่ตน และ

มีสิทธิในกำรขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพหรือเปลี่ยนสถำนพยำบำลได้ ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของสิทธิ
กำรรักษำของผู้ป่วยที่มีอยู่ 

7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับกำรปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ควำมยินยอมหรือเป็นกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่ของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ เพ่ือประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตำมกฎหมำย 

8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงครบถ้วนในกำรตัดสินใจเข้ำร่วมหรือถอนตัวจำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมหรือผู้
ถูกทดลองในกำรท ำวิจัยของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ 

9. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะของตนที่ปรำกฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ
ตำมขั้นตอนของสถำนพยำบำลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลของ
ผู้อื่น 

10. บิดำ มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อำจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอำยุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์   
ผู้บกพร่องทำงกำยหรือจิต ซึ่งไม่สำมำรถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ก าหนดให้การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณจิตแพทย์ ดังนี้   
1. จิตแพทย์พึงด ำรงตนให้สมควรเพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ด้วยกำรประพฤติและปฏิบัติตำมข้อบังคับ

ของแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรรักษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม 
2. จิตแพทย์พึงเข้ำใจและเห็นใจผู้อื่น สำมำรถควบคุมอำรมณ์และแสดงพฤติกรรมอันเหมำะสมแก่ภำพลักษณ์

และเอกลักษณ์แห่งวิชำชีพ 
3. จิตแพทย์พึงใฝ่รู้เพิ่มพูนควำมรู้ และมีส่วนในกำรส่งเสริม ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้วยกำรมีกำรศึกษำ

ต่อเนื่อง ค้นคว้ำในวิทยำกำรที่ทันสมัย โดยยึดมั่นในควำมรู้ที่เป็นวิทยำศำสตร์และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
4. จิตแพทย์พึงเคำรพในศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วย

และสังคมส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
5. จิตแพทย์พึงเคำรพสิทธิของผู้ป่วยในกำรตรวจและกำรรักษำ ด้วยกำรอธิบำยให้ผู้ป่วยเข้ำใจถึงธรรมชำติ

ของโรค และวิธีกำรรักษำ รวมไปถึงผลที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเลือกวิธีกำรรักษำนั้นๆ 
6. จิตแพทย์พึงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ป่วยด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่ปล่อยให้

อคติ ควำมรู้สึกนึกคิด และควำมเชื่อส่วนตนมำมีส่วนในกำรรักษำ 
7. จิตแพทย์พึงเก็บควำมลับของผู้ป่วย ซึ่งตนทรำบมำจำกกำรประกอบวิชำชีพ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญำตจำก

ผู้ป่วย หรือเพ่ือป้องกันอันตรำยอำจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย ต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม 
8. จิตแพทย์พึงได้รับค ำอนุญำตจำกผู้ป่วยในกรณีที่จ ำเป็นต้องเปิดเผย เพ่ือประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำทำง

วิชำกำร และพึงใช้มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งผู้ป่วย 
9. จิตแพทย์พึงยกย่องให้เกียรติเคำรพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ไม่ทับถมให้ร้ำยกลั่นแกล้งกัน ไม่ชักจูงผู้ป่วย

ของผู้อื่นมำเป็นของตน 
 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีแนวปฎิบัติในเรื่องความเสมอภาค ดังนี้ 
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่จะได้รับกำรรักษำพยำบำลและกำรดูแลด้ำนสุขภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

จำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับกำรบริกำรจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกควำม

แตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ และลักษณะของควำมเจ็บป่วย 
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนจะได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกควำม

แตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ 
4. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนจะได้รับกำรแบ่งภำระงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำก

ควำมแตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ 
5. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนจะต้องปฏิบัติตำมกฏระเบียบเดียวกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกควำม

แตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ 
 6. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรของภำควิชำฯ คณะฯ และ มหำวิทยำลัย อย่ำงเท่ำ
เทียมกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนฐำนะ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ 
อำยุ 
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6.5.3 การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนมีสิทธิ์ลำตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรลำของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ของคณะแพทยศำสตร์ 
ศิริรำชพยำบำล โดยครอบคลุมถึงกำรลำป่วย กำรลำกิจส่วนตัว กำรลำพักผ่อนประจ ำปี กำรลำคลอดบุตร กำรลำ
อุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีทำงศำสนำ กำรลำไปประชุมวิชำกำร น ำเสนอผลงำน ดูงำน ปฏิบัติกำรวิจัย
ภำยนอกคณะที่มิได้ก ำหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมตำมปกติ (รำยละเอียดในภำคผนวกที ่3) 
6.5.4 การพิจารณาโทษ 
 ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำโทษของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถรำยงำนปัญหำด้ำนพฤติกรรมของแพทย์ประจ ำบ้ำนได้ทั้งโดยตรงต่อประธำนหลักสูตร  หรือ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯหรือรำยงำนเป็นอุบัติกำรณ์ขึ้นตำมระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์ของโรงพยำบำลศิริรำชซึ่งจะมี
กำรประสำนต่อมำยังภำควิชำฯและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ปัญหำด้ำนพฤติกรรมของแพทย์ประจ ำบ้ำน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จะมอบหมำยให้มีกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯเป็นผู้สอบสวนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหำกพบว่ำเป็นควำมผิดจริงจะมีกำรน ำมำพิจำรณำโทษโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ซึ่งจะมีแนวทำงกำรพิจำรณำโทษเป็น 4 ระดับ คือ 

1.ว่ำกล่ำวตักเตือน 
2.ภำคฑัณฑ์ 
3.พักกำรฝึกอบรม 
4.ยุติกำรฝึกอบรม 

 
6.6 การวัดและประเมินผล 
     ภำควิชำฯ แจ้งกระบวนกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม พร้อมตรวจสอบและทรำบกระบวนกำร
ของกำรอุทธรณ์โดยกำรวัดและกำรประเมินผลประกอบไปด้วย 
6.6.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
1) ทางภาควิชาฯจะจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติที ่1 ประเมินสมรรถนะ EPA  
มิติที ่2 กำรประเมินสมรรถนะด้ำนทักษะทำงคลินิก เจตคติ และ professionalism 
มิติที ่3 กำรประเมินคุณภำพกำรรักษำพยำบำลจำกเวชระเบียน 
มิติที ่4 กำรรำยงำนผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
มิติที ่5 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลงำนวิจัย 
2) Achievable milestones/EPAs ในแต่ละชั้นปี 
       ทำงภำควิชำฯจะน ำผลกำรประเมินน ำไปใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
1.เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปีโดย เป็นไปตำม EPAs ของหลักสูตรจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
2.โดยเกณฑ์ผ่ำนตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนประกำศก ำหนดก่อนกำรเข้ำ
ฝึกอบรม ทำงภำควิชำฯมีกำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นสม่ ำเสมอและจะมีกำรแจ้งผลให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมรับทรำบ เพ่ือช่วยให้เกิดกำรพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนต่ำงๆ ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น 
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ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 1. กำรให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบเอกสำร 

ผลกำรประเมินทั้งหมดทั้ง 5 มิติ ซึ่งได้แก่ มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA, มิติที่ 2 กำรประเมินสมรรถนะ
ด้ำนทักษะทำงคลินิก เจตคติ และprofessionalism, มิติที ่3 กำรประเมินคุณภำพกำรรักษำพยำบำลจำกเวชระเบียน, 
มิติที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน), และ มิติที่ 5 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลงำนวิจัย จะถูกบันทึกเป็น
เอกสำรส่งให้แพทย์ประจ ำบ้ำนทุก 3 เดือน เพ่ือให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีข้อมูลในกำรประเมินตนเองเพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. กำรให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
มีอำจำรย์ที่ปรึกษำที่จะดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคน ซึ่งจะดูแลใกล้ชิดทุกเรื่องทั้งด้ำนกำรฝึกอบรมฯ การให้

ข้อมูลป้อนกลับ และกำรดูแลเรื่องส่วนตัว โดยมีก ำหนดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีอำจำรย์ที่ปรึกษำช่วงละ 2 ท่ำน โดย
ต้องนัดพบอำจำรย์แต่ละท่ำนเพื่อปรึกษำเรื่องต่ำงๆ เป็นเวลำท่ำนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

ผลกำรประเมินทั้งหมดทั้ง 5 มิติ จะถูกบันทึกเป็นเอกสำรส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทุก 3 เดือนเช่นกัน และ
ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ข้อมูลป้อนกลับและให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์ประจ ำบ้ำน รวมถึงให้แพทย์
ประจ ำบ้ำนท ำ self reflection ในขณะที่พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเกิดกำรพัฒนำตัวเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3. กำรให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบกำรพบอำจำรย์ attending 
นอกจำกนี้ยังมีอำจำรย์ attending ที่ดูแลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละหน่วยซึ่งแพทย์ประจ ำ

บ้ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำได้โดยตลอดระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และอำจำรย์ที่ปรึกษำจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ข้อมูล
ป้อนกลับและให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 

การอุทธรณ์ผลการประเมิน 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถด ำเนินกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมินโดยแจ้งควำมประสงค์ได้ที่คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์ ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ภำยใน 30 วัน หลังทรำบผลกำร
ประเมินคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์ ภำควิชำจิตเวชศำสตร์    
จะเป็นผู้พิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไขตำมควำมเหมำะสม 
 

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 
1. ปฏิบัติงำนได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. ผ่ำนกำรประเมินตำมมิติต่ำงๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตรโดยได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของแต่ละมิติ 
3. ผ่ำนตำมเกณฑ ์Entrustable professional activities 
4. ปฏิบัติงำนได้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของภำควิชำจิตเวชศำสตร์  โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียแก่ 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
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แนวทางการด าเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี 
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ด ำเนินนโยบำยตำมประกำศคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 

ในกำรตัดสินให้ฝึกอบรมเพ่ิมเติมและยุติกำรฝึกอบรมของแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรม (รำยละเอียดในภำคผนวก) 
กรณีที่ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่ำร้อยละ 80 หรือได้คะแนนน้อยกว่ำ ร้อยละ 60 

1. ต้องปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมในส่วนที่ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ก ำหนด แล้วท ำกำรประเมินซ้ ำ ถ้ำผ่ำนกำรประเมิน 
จึงสำมำรถเลื่อนชั้นปีได้ 
2. หลังจำกปฏิบัติงำนซ้ ำในชั้นปีเดิมอีกไม่เกิน 1 ปี แล้วยังไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ให้ยุติกำร
ฝึกอบรม ทั้งนี้ ทำงภำควิชำจิตเวชศำสตร์จะส่งผลกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน ภำยในวันที่  30 มิถุนำยน 
ของทุกปีเพ่ือเสนอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์  รำชวิทยำลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทยและ แพทยสภำ ตำมล ำดับ 

กรณีที ่2 ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ ์EPA คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรประเมินซ้ ำในส่วนที่ไม่ผ่ำน ซึ่งสำมำรถแก้ตัวได้อีก  
2 ครั้ง ภำยใน 30 วัน หลังทรำบผลกำรประเมิน 
 

 

การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ด ำเนินนโยบำยตำมประกำศคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์ใน

กำรตัดสินให้ฝึกอบรมเพ่ิมเติมและยุติกำรฝึกอบรมของแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรม (รำยละเอียดในภำคผนวก) 
1. ทำงภำคฯจะแจ้งผลกำรประเมินให้แพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำ
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนเพิ่มเติม กำรก ำกับดูแล และกำรประเมินผลซ้ ำ 
2. เมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนลงชื่อรับทรำบ ภำควิชำจิตเวชศำสตร์จะส่งส ำเนำผลกำรประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมกำร
ฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์ รำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. เมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องกำรยื่นอุทธรณ์ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรฝึกอบรม
แพทย์ประจ ำบ้ำน หลังทรำบผลกำรประเมินภำยใน 30 วัน 
 

การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 
1.การลาออก  

แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  2 สัปดำห์ เมื่อทำง
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์อนุมัติให้พักกำรปฏิบัติงำนแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ และแจ้งต่อ
แพทยสภำพร้อมควำมเห็นประกอบว่ำสมควรให้พักสิทธิ์กำรสมควรเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นเวลำ 1 ปีในปีกำรศึกษำ
ถัดไปหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกเหตุผลประกอบกำรลำออกและค ำชี้แจงจำกสถำบันฝึกอบรม กำรลำออกจะถือว่ำ
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจำกแพทยสภำ 
 
2.การให้ออก 

ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ด ำเนินนโยบำยตำมประกำศคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์ใน
กำรตัดสินให้ฝึกอบรมเพ่ิมเติมและยุติกำรฝึกอบรมของแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรม  



  

หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้น สำขำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรรำชพยำบำล 17 

 

2.1 ปฏิบัติงำนโดยขำดควำมรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ำยแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียง
ของสถำบันฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงำนโดยขำดควำมรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีกำรปรับปรุงพฤติกรรมหลังกำรตักเตือน และ
กระท ำซ้ ำภำยหลังกำรภำคทัณฑ์ 
 เมื่อทำงภำควิชำจิตเวชศำสตร์เห็นสมควรให้ออก จะท ำกำรแจ้งแพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบพร้อมให้พัก 
กำรปฏิบัติงำน แล้วท ำเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์และแพทยสภำ 
ตำมระเบียบ เมื่อแพทยสภำอนุมัติจึงถือว่ำกำรให้ออกสมบูรณ์ 
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

1. การสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1 พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และจิตเวชศำสตร์ (basic knowledge) 
1.1 ต้องเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพ่ือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม

ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และก ำลังรับกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 10 เดือน ก่อนถึงวันสอบ 

2. การสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 2 จิตเวชศำสตร์ด้ำนคลินิก (clinical psychiatry) ภำคปฏิบัติ และภำคปำกเปล่ำ 

2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมครบตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพ่ือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้
ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล หรือก ำลังรับ
กำรฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 3 และจะครบระยะเวลำฝึกอบรมก่อนถึงวันสอบพร้อมหนังสือรับรองจำก
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลว่ำเห็นสมควรให้เข้ำสอบได้  

2.2 ต้องสอบผ่ำนภำคทฤษฎีส่วนที่  1 พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และจิตเวชศำสตร์  (basic 
knowledge) โดยผลกำรสอบผ่ำนต้องไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่สอบผ่ำน 

2.3 ต้องส่งผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรรับรองจำกภำควิชำจิตเวชศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
สถำบันฝึกอบรมต้นสังกัดโดยเป็นผู้วิจัยหลัก และต้องส่งผลงำนในรูปแบบของรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ แต่หำกได้รับ
กำรตีพิมพ์หรือได้รับหนังสือตอบรับเพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงกำรแพทย์หรือจิตเวชศำสตร์หรือสุขภำพจิตระดับชำติ
หรือนำนำชำติสำมำรถส่งในรูปแบบตำมต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำรดังกล่ำวได้โดยส่งภำยในวันที่คณะอนุกรรมกำร
ฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์ก ำหนด ผลงำนวิจัยสำมำรถใช้เพ่ือสมัครสอบซ้ ำได้อีก 3 ปีนับตั้งแต่กำรส่งผล
งำนวิจัยเพื่อกำรสมัครสอบครั้งแรก 

2.4 ต้องส่งรำยงำนกำรรักษำผู้ป่วยต่อเนื่องอย่ำงน้อย 6 ครั้งด้วยวิธีกำรจิตบ ำบัด จ ำนวน 2 รำย และได้รับ
กำรรับรองจำกภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยส่งภำยในวันที่คณะอนุกรรมกำร 
ฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์ ก ำหนดรำยงำนกำรรักษำผู้ป่วยด้วยวิธีกำรจิตบ ำบัดสำมำรถใช้เพ่ือสมัครสอบ
ซ้ ำได้อีก 3 ปีนับตั้งแต่กำรส่งผลงำนเพ่ือกำรสมัครสอบครั้งแรก 
 ผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สำขำจิตเวชศำสตร์ จะต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ตำมประกำศที่แพทย
สภำประกำศในแต่ละปีและช ำระค่ำสมัครสอบตำมอัตรำที่ก ำหนดในประกำศแพทยสภำ ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำร รำช
วิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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 ส ำหรับกำรสมัครสอบภำคทฤษฎีส่วนที่ 1 ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสมัครสอบโดยตรงที่ส ำนักงำนเลขำธิกำร   
รำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และช ำระค่ำสมัครสอบตำมท่ีรำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก ำหนดใน
แต่ละป ี
 วิธีกำรสอบ แนวทำงกำรประเมินผลให้มีกำรสอบ 3 ภำค ประกอบด้วยภำคข้อเขียน ภำคปฏิบัติ และภำค
ปำกเปล่ำ เป็นกำรจัดสอบโดยคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ สำขำจิตเวชศำสตร์ แพทยสภำ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 
 
6.7 การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6.7.1 มีระบบทีท่ ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำถึงระบบกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรได้ 
 - มีอำจำรย์ที่ปรึกษำที่จะดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคน ซึ่งจะดูแลใกล้ชิดทุกเรื่องทั้งด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำร กำรฝึกอบรมฯ และเรื่องส่วนตัว โดยมีก ำหนดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีอำจำรย์ที่ปรึกษำช่วงละ 
2 ท่ำน โดยต้องนัดพบอำจำรย์แต่ละท่ำนเพื่อปรึกษำเรื่องต่ำงๆ เป็นเวลำท่ำนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  

- มีอำจำรย์ attending ที่ดูแลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละหน่วยซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ
ขอค ำปรึกษำได้โดยตลอดระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
6.7.2 มีระบบให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรบนพ้ืนฐำนของควำมก้ำวหน้ำของกำรฝึกอบรมรวมถึงรำยงำนอุบัติกำรณ์ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ภำควิชำฯ มีระบบก ำกับดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือดูแลควำมเป็นอยู่ทั่วไป    
กำรเรียน และรวมถึงงำนวิจัย   

- โดยใช้ portfolio เป็นเครื่องมือติดตำมพัฒนำกำรทั้งด้ำน ควำมรู้ ทักษะ เจตคต ิ  
- Milestone ใช้ EPA ในกำรติดตำมประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ 
นอกจำกนี้ผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของแพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนจะถูกส่งเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือที่จะหำทำงให้ค ำปรึกษำเพ่ือให้แพทย์
ประจ ำบ้ำนเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงหำกพบอุบัติกำรณป์ัญหำของแพทย์ประจ ำบ้ำน อุบัติกำรณด์ังกล่ำวจะ
ถูกรำยงำนในที่ประชุมนี้เพื่อให้ที่ประชุมหำแนวทำงจัดกำรปัญหำที่เหมำะสม 
6.7.3 มีระบบสนับสนุนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเรื่องทำงสังคม กำรเงิน และควำมต้องกำรส่วนบุคคล 
 จำกกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำในชั่วโมง supervision แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถปรึกษำอำจำรย์ได้ทุกเรื่องทั้ง
ด้ำนวิชำกำร ทักษะ เจตคติ แนวคิด กำรพัฒนำบุคลิกภำพ งำนวิจัย ตลอดจนเรื่องปัญหำทำงสังคม กำรเงิน 
ควำมเครียดและปัญหำอ่ืนๆ ทั้งท่ีเกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรมโดยตรง 
6.7.4 มีระบบจัดสรรทรัพยำกรส ำหรับกำรสนับสนุนทำงสังคมและส่วนบุคคลของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ภำควิชำฯ และคณะมีกำรสนับสนุนเรื่อง 
- สวัสดิกำรหอพัก กำรจัดระบบกำรดูแลควำมปลอดภัยทั้งภำยนอกและภำยในหอพัก เช่น มี  Keycard     

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในหอพัก เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ 
- สถำนที่ส ำหรับกำรท ำกิจกรรม เช่น Fitness Center (หอกีฬำศิริรำชสัมพันธ์ ชั้น 12)  สนำมกีฬำภำยใน

คณะฯ ห้องอ่ำนหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสันทนำกำร 
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- ทรัพยำกรเพ่ือให้บริกำรส ำหรับบุคลำกร 
         - มีกำรจัดรถรับส่งระหว่ำงโรงพยำบำลกับหอพัก (กรณีหอพักอยู่นอกโรงพยำบำล) 
       - มีบริกำรด้ำน Internet ,Wi-Fi เพ่ือกำรศึกษำ 
 - ทุนสนับสนุนกำรดูงำน/แลกเปลี่ยน/กำรร่วมกำรประชุมต่ำงๆ ของแพทย์ประจ ำบ้ำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

- สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
6.7.5 มีระบบกำรรักษำควำมลับในกำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนช่วยเหลือ/ 

- ในกำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคลโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ ภำควิชำฯจัดหำสถำนที่ที่เป็นสัดส่วนเหมำะสมส ำหรับ
กำรให้ค ำปรึกษำ และเน้นย้ ำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้รักษำควำมลับในกำรให้ค ำปรึกษำ แต่หำกมีเรื่องส ำคัญที่
จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องท ำกำรขออนุญำตแพทย์ประจ ำบ้ำนก่อน 

- ในกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในคลินิก 1714 ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้บริกำรดูแลรักษำแพทย์ประจ ำบ้ำนและ
นักศึกษำแพทย์ที่มีปัญหำสุขภำพจิต คณะฯ มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำที่เชื่อมั่นได้ว่ำมีกำรรักษำควำมลับในกำรให้
ค ำปรึกษำและสนับสนุน/ช่วยเหลือแพทย์ประจ ำบ้ำน โดย 

1. ระบบมีคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนให้ค ำปรึกษำที่ด ำเนินกำรโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยำ  
2. คณะกรรมกำรฯ มีนโยบำยในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรวินิจฉัย กำรรักษำของแพทย์ประจ ำบ้ำน เป็น

ควำมลับ และจ ำกัดผู้ที่จะเข้ำถึงข้อมูล โดยใช้วิธีแยกแฟ้มประวัติกำรรักษำในคลินิก 1714 ออกจำกระบบเวช
ระเบียนตำมปกต ิและจ ำกัดผู้ที่จะเข้ำถึงข้อมูลให้มีเพียงแพทย์เจ้ำของไข้และคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนให้
ค ำปรึกษำเท่ำนั้น 

6.7.6 มีระบบแนะแนวด้ำนวิชำชีพและกำรวำงแผนในอนำคต 
 - คณะฯ มีกำรจัดโครงกำรแนะแนวด้ำนวิชำชีพและกำรวำงแผนในอนำคต 
 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องมคุีณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
- ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท ่ำที่แพทยสภำรับรองได้รับกำรข ึ้น ทะเบียนประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมจำกแพทยสภำแล้ว 
- ผ่ำนกำรอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทกัษะเป็นเวลำอย ่ำงน้อย 1 ปี 
- ผู้ที่ได้ร ับวุฒิบัตรสำขำจิตเวชศำสตร ์เด็กและวัยรุ่นของแพทยสภำ หรือเป ็นแพทย์ประจ ำบ ้ำนสำขำจิตเวช
ศำสตร์เด็กและวัยรุ่นที่ผ ่ำนกำรฝ ึกอบรมช ั้นปีท ี่  2 แล้วสำมำรถสมัคร เข้ำรับกำรฝึกอบรมในช ั้นปีที่ 3 ได ้ 
(หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีท ี่ 3 ของสถำบนัฯ ย ังไม่ ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด) 
- ผู้ทีมี่ต้นสังกัดจะได้รับกำรพ ิจำรณำก่อน 
- หำกต้นส ังกัดอยู่ในพ้ืนทีท่ี่ขำดแคลนจิตแพทย์ จะได้รบักำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
- หำกต้นสังกัดเป็นโรงพยำบำลที่ต้องกำรจิตเวชรับปรึกษำ (consultation-liaison psychiatry) เช่น 
โรงพยำบำลโรคทำงกำยท่ีมีจิตแพทย์ จะได้รบักำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

2) มีค ุณสมบติัครบถว้นตำมเกณฑ์แพทยสภำในกำรเขำ้ร ับกำรฝึกอบรมแพทยเ์ฉพำะทำง 
 

 




