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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 
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7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารบัการอบรม 
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ ได้ก ำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรและเกณฑ์กำรคัดเล ือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมภำคฯ มีกำรก ำหนด ว ิธีกำรคัดเลือกทีย่ึดหลักควำมเสมอภำค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้(รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวกท่ี 4) 

 
7.3 จ านวนผู้เข้าร ับการฝึกอบรม หลักสูตรจะประกำศให้ทรำบเป็นรำยปีตำมจ ำนวนที่ได้แจ้งไว้กับแพทยสภำ   
      หลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เพ่ือวุติบัตรแสดลงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม สำขำจิตเวชศำสตร์ รำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้สถำบัน
ฝึกอบรมรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้สัดส่วนปีละ 1 คนต่ออำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 2 คน โดยมีอำจำรย์ผู้ให้กำร
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลำอย่ำงน้อย 3 คน รวมทั้งต้องมีเกณฑ์ก ำหนด ดังตำรำงต่อไปนี้ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปีละชั้นละ
(คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมแบบเต็มเวลำ
(คน) 

3 4 6 8 10 12 14 16 

จ ำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวช(ครั้งกำรตรวจ/
ปี) 

4,000 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 

จ ำนวนผู้ป่วยในจิตเวช(ครั้งกำรรับไว้ใน 
รพ./ปี) 

100 100 100 125 150 175 200 225 

        
- จำกข้อมูลในปัจจุบันภำควิชำฯมีอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมแบบเต็มเวลำที่ยังปฏิบัติงำนอยู่ในภำควิชำฯ  
จ ำนวน 15 คน และมีอำจำรย์/อำจำรย์อำวุโส ที่ปฏิบัติงำนไม่เต็มเวลำ จ ำนวน 3 คน และผู้ช่วยอำจำรย์แพทย์ทำง
คลินิกที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ จ ำนวน 4 คน  
- จ ำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชศำสตร์(ครั้งกำรตรวจต่อปี) จ ำนวน 34,024 ครั้ง ปี 2561 

 ผู้ป่วยเก่ำ จ ำนวน 31,701 ครั้งต่อปี 

 ผู้ป่วยใหม่ จ ำนวน 2,323 ครั้งต่อปี 
- จ ำนวนผู้ป่วยในจิตเวช(ครั้งกำรรับไว้ในโรงพยำบำลต่อปี) จ ำนวน 529 ครั้ง ปี 2561 
              ดังนั้น จ ำนวนศักยภำพกำรฝึกอบรมของภำควิชำฯ ปัจจุบันเท่ำกับ 8 ต ำแหน่งต่อชั้นปี แต่จ ำนวนที่รับจริง
จะพิจำรณำเป็นรำยปีตำมควำมเหมำะสม 
 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

ก. เป ็นแพทย์ซ่ึงได้ร ับวุฒิบัตร หรือหน ังสืออนุมัต ิเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบ ว ิชำชีพเวช
กรรม สำขำจ ิตเวชศำสตร ์  ประธำนคณะกรรมกำรค ือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจำกหัวหน้ำภำควิชำจิตเวชศำสตร์ และผ ่ำน




