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 กรมสุขภาพจิต ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรางและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร 

 เพื่อใหมีความรูและทักษะการบำบัดฟนฟูผูมีปญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช รวมทั้งการบำบัดฟนฟูผูมีปญหาดาน 

 ยาเสพติด นิติจิตเวช และปญหาจิตเวชที่ซับซอน เนื่องจากในยุคปจจุบันผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตมีจำนวนที่มาก 

 ขึ้น รวมถึงจิตแพทยที่มีความชำนาญในการรักษายังขาดแคลน ยิ่งไปกวานั้นจำนวนแพทยที่สนใจจะมาเรียนตอ 

 สาขานี้มีแนวโนมที่มากขึ้นกวาในอดีตเปนจำนวนมาก ทำใหสถาบันที่จะรับแพทยประจำบานเขารับการศึกษาตอมี 

 ความขาดแคลนและไมเพียงพอตอความตองการ 

 โรงพยาบาลสวนปรุงเปนสถาบันฝกอบรมที่มีแพทยประจำบานจากสถาบันตางๆสงมาเรียนรูเกี่ยวกับ 

 จิตเวชชุมชน ซึ่งเปนจุดแข็งของโรงพยาบาลสวนปรุงรวมถึงการไดสั่งสมประสบการณสอนแพทยประจำบาน 

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในการสงแพทยประจำบานมาเรียนจิตเวชฉุกเฉินและ 

 การรักษาดวยกระแสไฟฟา และมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาแพทยทั้งวิชาหลักและวิชา 

 เลือกเสรี ซึ่งสิ่งเหลานี้ทำใหโรงพยาบาลสวนปรุงไดตระหนักเห็นตอความสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรจิตแพทยเพื่อ 

 ใหไปพัฒนาสังคมในภายภาคหนาตอไป 

 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย และกรมสุขภาพจิต ทางคณะ 

 กรรมผูจัดทำหลักสูตรแพทยประจำบาน สาขา จิตเวชศาสตร กรมสุขภาพจิต จึงจัดทำคูมือหลักสูตรและเกณฑ 

 การฝกอบรมแพทยประจำบาน โดยในเนื้อหาจะประกอบดวย พันธกิจและสาระสำคัญของหลักสูตรในภาพรวม 

 กฎระเบียบของแพทยประจำบาน และรายละเอียดหลักสูตรโดยภาพรวม 

 คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนแกแพทยประจำบาน และอาจารยผูเกี่ยวของ 

 กับการฝกอบรม หากมีขอบกพรองประการใด ทางคณะผูจัดทำยินดีนอมรับและจะพัฒนาหลักสูตรตอไปใหดียิ่งขึ้น 

 ในโอกาสตอไป 

 คณะผูจัดทำ 
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 มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 สาขาจิตเวชศาสตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 

 ๑. ช่ือสาขา 

 (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ ในการประกอบ 

 วิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร 

 (ภาษาอังกฤษ)  Residency training in Psychiatry 

 ๒. ช่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ชื่อเต็ม 

 (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร 

 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Psychiatry 

 ชื่อยอ 

 (ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร 

 (ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Psychiatry 

 หรือ Dip.,Thai Board of Psych 

 ๓. ราชวิทยาลัยและหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลการฝกอบรมและที่เกี่ยวของ 

 ๓.๑ กรมสุขภาพจิต 

 ๓.๒ ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย 

 ๓.๓ แพทยสภา 

 ๔. พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 

 โรงพยาบาลสวนปรุง ไดกำหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยใหเปนผูเช่ียวชาญสาขาจิตเวชศาสตร 

 ซึ่งเปนสาขาวิชาทางการแพทยเฉพาะทางท่ีตองอาศัยความรูเชิงกวางและเชิงลึก รวมถึงสามารถทำงานตามหลัก 

 พฤตินิสัยและมารยาททางวิชาชีพ (professionalism) สามารถดูแลผูปวยโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานการ 

 ดูแลแบบองครวม สามารถนำขอมูลทางสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และราชวิทยาลัย 

 จิตแพทยแหงประเทศไทยมาใชเปนแนวทางมาใชพัฒนาดานจิตเวช และมีความสามารถดานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 มีความเปนผูนำทางวิชาการ และเจตนารมยที่จะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงมีทักษะที่เช่ียวชาญในดานจิตเวชชุมชน 

 โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งผูท่ีผานการฝกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานได โดยไมตองมีการกำกับดูแล 
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 ๕. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรม 

 แพทยท่ีจบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตรตองมีความสามารถระหวางการฝกอบรม 

 ที่ประสงค (intended learning outcomes/milestone) มีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่ครอบคลุมประเด็น 

 อยางนอย ๖ ดานดังตอไปน้ี 

 ๕.๑ การบริบาลผูปวย (Patient care) 

 ไดแก การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม คำนึงถึงประสิทธิภาพและ 

 ความปลอดภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตรไดดวยตนเองโดยไมตองมีการกำกับดูแล ไดแก ทักษะ 

 ตาง ๆ ดังน้ี 

 ๑) การสัมภาษณทางจิตเวช การตรวจรางกาย การตรวจสภาพจิต การใชแบบประเมินที่สำคัญ  ในการคัดกรอง 

 ประเมิน วินิจฉัยโรค บำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยจิตเวช หรือผูปวยโรคทางกายที่มีโรครวมทางจิตเวชได 

 มาตรฐานตามหลักวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ 

 ๒)  ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพจิต 

 ๓) บริบาลแบบองครวม มีผูปวยเปนศูนยกลาง โดยคำนึงถึงการใชยาอยางสมเหตุผล มีประสิทธิภาพและ 

 ความปลอดภัย 

 ๕.๒ ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร  (Medical/psychiatric  knowledge and 

 procedure skills) 

 สามารถทำเวชปฏิบัติไดอยางครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของการฝกอบรม 

 ๑)  มีความรูพื้นฐานดานสุขภาพจิต จิตวิทยา วิทยาศาสตร  การแพทยและสังคมที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

 ดานจิตเวช 

 ๒) มีความรูทางจิตเวชตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีมีในปจจุบันและบริบทตาง ๆ 

 ๓) มีทักษะการทำเวชปฏิบัติทางจิตเวชศาสตรอยางครอบคลุม และเหมาะสมกับบริบท 

 ๔) บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่ำเสมอ 

 ๕.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

 ๑) นำเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ถายทอดความรูและทักษะ เปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำแกแพทย นักศึกษาแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพได 

 ๓) สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและ 

 ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 ๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพและผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔ การเรียนรูและพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement) 

 ๑) วิพากษบทความ และดำเนินการวิจัยจิตเวชศาสตรได 

 ๒) มีความรูในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณทางการแพทย และการแพทยเชิงประจักษ 

 ๓) เรียนรู พัฒนาทักษะ และเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพไดดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติดาน 

 จิตเวชศาสตรไดดวยตนเอง 
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 ๕.๕ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 

 มีคุณลักษณะของความเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพัฒนาวิชาชีพ 

 ตอเน่ือง (continue professional development) และพฤตินิสัยเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังน้ี 

 ๑) ประพฤติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพและ 

 ชุมชน 

 ๒) มีความสามารถในการสำรวจจิตใจ พัฒนาตัวเอง และสามารถบริหารจัดการสถานการณที่เกี่ยวของได 

 เหมาะสม 

 ๓) มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 

 development) เพ่ือธำรง และพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 เวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตรที่มาตรฐาน และตอบสนองตอความตองการของผูปวย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๔) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

 ๕.๖ การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย รวมทั้งการ 

 ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม โดยมีการทำเวชปฏิบัติที่มีหลักการดังนี้ 

 ๑) สอดคลองกับระบบสุขภาพ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย ระบบยุติธรรม บริบททางสังคม 

 และวัฒนธรรมของประเทศ 

 ๒) คำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิผูปวย 

 ๓) ตระหนักในการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ 

 ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๖. แผนงานฝกอบรม 

 ๖.๑ วิธีการใหการฝกอบรม  การจัดประสบการณเรียนรูมี  รายละเอียดใน  ภาคผนวกที่ ๑  หัวขอ วิธีการใหการฝก 

 อบรม โดยมีแนวทางการจัดการฝกอบรมตามหัวขอตอไปนี ้

 ๑) การบริบาลผูปวย (Patient Care) 

 มีการมอบหมายใหแพทยประจำบานผูเขารับการฝกอบรม รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยในความควบคุมของ 

 อาจารยผูใหการฝกอบรมดังตอไปนี้ 

 ก. แพทยประจำบานปท่ี ๑ เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลทางจิตเวชศาสตรระดับไมซับซอน ไดแก 

 - ความรูพ้ืนฐานทาง psychological science ในโรคที่พบบอย 

 - การประเมินทางจิตเวชศาสตร ไดแก การสัมภาษณทางจิตเวช (psychiatric interviewing) การตรวจ 

 รางกายและการตรวจสภาพจิต (mental status examination) เพื่อนำไปสูการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ความเขาใจ 

 สาเหตุ การเกิดอาการและสามารถวางแผนการรักษาเบ้ืองตนได 

 - การดูแลโรคหรือภาวะทางจิตเวชท่ีไมซับซอนที่พบบอยในเวชปฏิบัต ิ

 - Emergency management เชน aggression, suicide 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Basic supportive psychological support 

 ข. แพทยประจำบานปท่ี ๒, ๓  เรียนรูเกี่ยวกับการดูแล  ทางจิตเวชศาสตรระดับซับซอน ไดแก 

 - การประเมินทางจิตเวชศาสตร ไดแก การสัมภาษณทางจิตเวช (psychiatric interviewing) การตรวจ 

 รางกายและการตรวจสภาพจิต (mental status examination) เพื่อนำไปสูการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ความเขาใจ 

 สาเหตุการเกิดอาการและวางแผนการรักษาได 

 - การดูแลโรคหรือภาวะทางจิตเวชท่ีซับซอนและ/หรือพบนอยในเวชปฏิบัต ิ

 - การดูแลโรคหรือภาวะทางจิตเวชในบริบทตาง ๆ  เชน ในการรับปรึกษาจากแผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาล 

 ทั่วไป (consultation) และโรงพยาบาลจิตเวช 

 - Psychological intervention ในประเด็นที่สำคัญได 

 - การฝกปฏิบัติงานในสถานบำบัดผูปวยจิตเวชเฉพาะกรณี เชน จิตเวชศาสตรดานการเสพติด เด็กวัยรุน 

 ผูสูงอายุ หรือการนอนหลับ 

 ๒) ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม (Medical/psychiatric knowledge and procedure skills) 

 ก. แพทยประจำบานปท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานทางจิตเวชศาสตร เชน พฤติกรรมศาสตร 

 จิตเวชศาสตรทั่วไป และจิตเวชศาสตรฉุกเฉิน 

 ข. แพทยประจำบานปท่ี ๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางตาง ๆ ของจิตเวชศาสตร 

 ค. แพทยประจำบานทุกช้ันป เขารวมและฝกการนำเสนอในกิจกรรมทางวิชาการ เชน Case conference, 

 Journal club 

 ง. แพทยประจำบานทุกช้ันป ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการรักษาดวยการทำจิตบำบัด หรือวิธีการรักษาแบบ 

 ใหม ๆ ท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษทางจิตเวชศาสตร 

 จ. ทักษะหัตถการเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร เชน การรักษาดวย brain stimulation ประเภทตาง ๆ ไดแก 

 Electroconvulsive therapy (ECT) และ Transcranial magnetic stimulation (TMS) 

 ๓) ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

 แพทยประจำบานทุกชั้นปตอง 

 ก. เรียนรูเก่ียวกับทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร 

 ข. นำเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหาในกิจกรรมวิชาการได เชน case conference 

 ๔) การเรียนรูและพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

 แพทยประจำบานทุกชั้นปควรมีประสบการณดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ก. การเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวมและการทำงานรวมกับสหวิชาชีพ 

 ข. ประสบการณดานการสอน 

 ค. การบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

 ง. ทำงานวิจัยไดมาตรฐานตามเกณฑการสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร 

 ๕) ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 

 แพทยประจำบานทุกชั้นปตอง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ก. ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพและ 

 ชุมชน 

 ข. สำรวจจิตใจ พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถบริหารจัดการสถานการณตามบริบทไดอยาง 

 เหมาะสม 

 ค. จัดการแสวงหาความรู พัฒนาไปสูการเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 

 development) เพ่ือธำรง และพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 เวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตรที่มาตรฐาน และตอบสนองตอความตองการของผูปวยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ง. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

 ๖) การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

 แพทยประจำบานทุกชั้นป มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient 

 safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางจิตเวชศาสตร รวมทั้งระบบ 

 การบริการทางสาธารณสุขของประเทศ 

 ๖.๒ แผนงานฝกอบรม 

 ทางสถาบันไดจัดใหมีการฝกอบรมท่ีมีมาตรฐานการเรียนรูที่สะทอนคุณสมบัติ และขีดความสามารถทั้ง 

 ๖ ดาน ซึ่งประกอบดวย 

 ๑) กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือถือไวใจได (Entrustable Professional Activities: EPA)  โดยมีรายละเอียดใน 

 ภาคผนวก ๒ 

 ๒) ขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment)  โดยจำแนก  ผลการเรียนรูและขีดความสามารถใน 

 กิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อถือไวใจได (EPA) แตละเรื่องเปน ๕ ข้ัน ดังรายละเอียดใน  ภาคผนวก ๒ 

 ๖.๓ เนื้อหาการฝกอบรม  มีรายละเอียดใน  ภาคผนวกที่ ๑  หัวขอเนื้อหาการฝกอบรม 

 ๑) ความรูพ้ืนฐานของจิตเวชศาสตรและระบบที่เกี่ยวของ 

 ๒) โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตรที่สำคัญ โดยแบงตามระดับความสำคัญเปน ๓ ระดับ ดังนี ้

 ระดับท่ี ๑  โรคหรือภาวะที่พบบอย และมีความสำคัญซึ่ง  แพทยประจำบาน  ตองรูเปนอยางดี  สามารถเรียนรู 

 ไดจากผูปวยโดยตรง สามารถใหการวินิจฉัย ใหการบำบัดรักษา สงเสริมปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพได 

 ระดับท่ี ๒  โรคหรือภาวะที่มีความสำคัญซึ่งแพทยประจำ  บานตองรู สามารถเรียนรูจากผูปวย โดยอาจไมได 

 ดูแลผูปวยโดยตรง แตสามารถใหการวินิจฉัย ใหการบำบัดรักษา สงเสริมปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพไดในระดับหน่ึง 

 ระดับท่ี ๓  โรคที่พบนอย ซึ่งแพทยประจำบาน  ควรรู  สามารถ  เรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือฟงบรรยาย 

 สามารถใหการวินิจฉัย ใหการรักษาเบ้ืองตนหรือสงตอผูเช่ียวชาญได 

 ๓) การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

 ก. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) ประกอบดวย 

 - ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 - ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรทั่วไป 

 - ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับบทบาทของจิตแพทยรับปรึกษา 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับบทบาทจิตแพทยเชิงกฎหมาย 

 - ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรเชิงสหวิชาชีพ 

 ข. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

 ค. ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) 

 -  พฤตินิสัยเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  (professional habits, attitudes, moral, and 

 ethics) 

 - มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม รวมถึงสำรวจจิตใจ พัฒนา 

 ตนเอง สนใจในการเรียนรูตอเนื่อง 

 ง. การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (system-based practice) มีความตระหนักรูและรับผิดชอบ 

 ตอบริบทสังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสามารถแสวงหาแหลงทรัพยากรอื่น ๆ ในระบบเพื่อใหการ 

 บริการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ คำนึงความปลอดภัยของผูปวย สิทธิผูปวย บทบาทของการแพทยทางเลือก การใชยา 

 และทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล ตลอดจนเขาใจหลักการของการบริหารจัดการ ตระหนักถึงขีดจำกัดในความรูและ 

 ความสามารถของตน ใหความสำคัญกับการเรียนรู การคนควาขอมูล และการทดลองทางการแพทยเพื่อไดความรู 

 ไปพัฒนาแผนการรักษาผูปวย และคุณภาพการรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 ๖.๔ การทำวิจัย 

 แพทยประจำบานตองสามารถทำงานวิจัยใหไดมาตรฐานตามเกณฑสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร 

 อยางนอย ๑ เรื่อง ในระหวางการฝกอบรม โดยเปนผูวิจัยหลัก หรือผูนิพนธหลัก (ชื่อแรกในงานวิจัย) ภายใตการกำกับ 

 ดูแลและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา รายละเอียดใน  ภาคผนวก  ที่ ๓  ดังหัวขอตอไปนี้ 

 ๑) คุณลักษณะของงานวิจัย 

 ก. เปนงานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross sectional, systematic review 

 meta-analysis หรืองานวิจัยลักษณะอื่นที่สถาบันฝกอบรมใหการรับรอง 

 ข. งานวิจัยทุกเรื่องตองมีระเบียบวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสมกับคำถามวิจัย 

 ค. แพทยประจำบานทุกคนและอาจารยผูดำเนินงานวิจัยตองปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของ 

 สถาบันฝกอบรม 

 ง. ตองใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณอยางนอยในบทคัดยอ 

 ๒) วิธีดำเนินการ 

 แพทยประจำบานตองสามารถทำงานวิจัยใหไดมาตรฐานตาม  เกณฑสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร 

 อยางนอย ๑ เรื่อง หรือ ทำ systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหวางการฝกอบรม โดยเปน 

 ผูวิจัยหลัก หรือผูนิพนธหลัก งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

 ก. จุดประสงคของการวิจัย 

 ข. วิธีการวิจัย 

 ค. ผลการวิจัย 

 ง. การวิจารณผลการวิจัย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 จ. บทคัดยอ 

 ๓) ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 สถาบันฯ มีการเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจำบานของสถาบันฯ ตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัย 

 ไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อนำสงราชวิทยาลัยฯ การดำเนินงานวิจัยอยางนอย 

 1 เร่ือง และการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาจิตเวชศาสตรใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” โดยที่ทาง 

 สถาบันมีคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนเปนผูตรวจสอบเกี่ยวกับงานวิจัย รวมถึงภายในศูนยฝกอบรมจะมีชวง 

 Reserch Seminar ซึ่งจะเปนการเตรียมตัวใหกับแพทยประจำบานท่ีจะเตรียมทำวิจัยรวมถึงปรึกษาขอสงสัยในการทำ 

 วิจัย โดยงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่ไดมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทาง 

 วิชาการ หรือถาเปนวารสารที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน 

 Pubmed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษใน 

 บทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. 2549 

 หรือ ค.ศ. 2006) หรือสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีหลักฐานยืนยันเชิงประจักษ 

 ๔) กรอบเวลาการดำเนินงานวิจัย ในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม) 

 ๖.๕ จำนวนระดับชั้นการฝกอบรม ๓ ป 

 หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลารวม ๓ ป โดยแบงเปน ๓ ระดับ เรียงตามลำดับจาก ระดับชั้นปที่ ๑, ๒ 

 และ ๓ ท้ังน้ีแตละระดับช้ันตองใชเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวาหนึ่งป 

 ๖.๖ การบริหารกิจการและการจัดการฝกอบรม 

 โรงพยาบาลสวนปรุงมีคณะกรรมการการศึกษาและคณะอนุกรรมการ  ดานการศึกษา ดานวิจัย และดาน 

 สวัสดิการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหาร การจัดการ การประสานงาน และการประเมินผล  สำหรับ 

 แตละข้ันตอนของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดเสียที่เหมาะสม มีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม หัวหนา 

 แผนงานฝกอบรม และอาจารยที่รับผิดชอบแผนงานฝกอบรมตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลว 

 ไมนอยกวา ๕ ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร  และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยจิตแพทยฯ 

 ๖.๗ สภาพการปฏิบัติงาน 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดใหมีสภาวะการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 ๑) จัดใหผูรับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวของกับ 

 การฝกอบรม 

 ๒) มีการระบุกฎเกณฑและประกาศเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูรับการฝกอบรม 

 อยางชัดเจน 

 ๓) กำหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การเจ็บปวย การถูกเรียก 

 ฝกกำลังสำรอง การเกณฑทหาร การคลอดบุตร การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝกอบรม 

 ๔) จัดใหมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตำแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๕) มีการระบุชั่วโมงการทำงานท่ีเหมาะสม 

 เกณฑและสถานภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง มีรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔ หัวขอเกณฑสถาบันฝกอบรม 

 ๖.๘ การวัดและการประเมินผล 

 ทางสถาบันไดมีการวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม  รวมถึงแจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหผูเขา 

 รับการฝกอบรมรับทราบ ซึ่งในชวงการสอบภาคปฏิบัติจะเชิญคณะกรรมการจากภายนอกเพื่อมาชวยประเมินผูรับการ 

 ฝกอบรม และมีกระบวนการอุทธรณ  ซึ่งจะแจงใหผูรับการ  ฝกอบรมทราบกอนเริ่มการฝกอบรม โดยมีรายละเอียด 

 ดังตอไปน้ี 

 ๑) การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชั้นป 

 แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ 

 ๑.๑ ประเมินโดยการสอบ มีการสอบขอเขียนดังนี้ 

 - ครั้งท่ี ๑ การสอบ MCQ โดย สรอจ.เพื่อวัดความรู (จัดสอบเดือนมกราคม โดยสวนกลาง) 

 - ครั้งท่ี ๒ การสอบ Essay  CRQ และการสอบ interview จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อวัดความรูพื้นฐานทายป 

 การศึกษา (จัดสอบเดือนเมษายนภายในสถาบัน) 

 วิธีการประเมิน  สัดสวน 

 สอบ สรอจ.  ๒๕% 

 สอบภายในสถาบัน (Essay and CRQ)  ๒๕% 

 การสอบ Interview จำนวน 2 ครั้ง  ๕๐% 

 รวม  ๑๐๐% 

 เกณฑการเลื่อนชั้นป: 

 แพทยประจําบานปที่ ๑  ตองไดคะแนนเฉลี่ย  ไมต่ํากวา  รอยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธ์ิเลื่อนเปนแพทยประจําบาน 

 ปท่ี ๒ ตามเกณฑของหลักสูตร รวมถึงแพทยประจำบานตอง  ปฏิบัติงานไดไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลา 

 ท้ังหมดของชั้นป  ซึ่งหากคะแนนรวมท้ังหมดและระยะเวลา  ปฏิบัติงานไมผานเกณฑ จะตองเขาสูกระบวนการพิจารณา 

 ของคณะกรรมการศึกษาเพื่อประชุมหาแนวทางใหกับแพทยประจำบานเพื่อประเมินการพิจารณาเลื่อนชั้นป รวมถึงจะ 

 มีการแจงผลใหกับแพทยประจำบานปลายปการศึกษาเพื่อใหแพทยประจำบานทราบผลและพัฒนาตนเองตอไป 

 แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ 

 ๑.๑ ประเมินโดยการสอบ มีการสอบขอเขียนดังนี้ 

 - ครั้งท่ี ๑ การสอบ MCQ โดย สรอจ.เพื่อวัดความรู (จัดสอบเดือนมกราคม โดยสวนกลาง) 

 - ครั้งท่ี ๒ การสอบ Essay CRQ และการสอบ interview จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อวัดความรูพื้นฐานทายป 

 การศึกษา (จัดสอบเดือนเมษายนภายในสถาบัน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 วิธีการประเมิน  สัดสวน 

 ภาคทฤษฎี 

 สอบ สรอจ.  ๒๕% 

 สอบภายในสถาบัน (Essay and CRQ)  ๒๕% 

 การสอบ Interview จำนวน ๒ ครั้ง  ๕๐% 

 รวม  ๑๐๐% 

 เกณฑการเลื่อนชั้นป: 

 แพทยประจําบานปที่ ๒  ตองไดคะแนนเฉลี่ย  ไมต่ํากวา  รอยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธ์ิเลื่อนเปนแพทยประจําบาน 

 ปท่ี ๓ ตามเกณฑของหลักสูตร รวมถึงแพทยประจำบานตอง  ปฏิบัติงานไดไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลา 

 ท้ังหมดของชั้นป  ซึ่งหากคะแนนรวมท้ังหมดและระยะเวลา  ปฏิบัติงานไมผานเกณฑ จะตองเขาสูกระบวนการพิจารณา 

 ของคณะกรรมการศึกษาเพื่อประชุมหาแนวทางใหกับแพทยประจำบานเพื่อประเมินการพิจารณาเลื่อนชั้นป รวมถึงจะ 

 มีการแจงผลใหกับแพทยประจำบานปลายปการศึกษาเพื่อใหแพทยประจำบานทราบผลและพัฒนาตนเองตอไป 

 แพทยประจําบานชั้นปที่ ๓ 

 ๑.๑ ประเมินโดยการสอบ มีการสอบขอเขียนดังนี้ 

 - ครั้งท่ี ๑ การสอบ MCQ โดย สรอจ.เพื่อวัดความรู (จัดสอบเดือนมกราคม โดยสวนกลาง) 

 - ครั้งท่ี ๒ การสอบ Essay  CRQ และการสอบ interview จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อวัดความรูพื้นฐานทายป 

 การศึกษา (จัดสอบเดือนเมษายนภายในสถาบัน) 

 วิธีการประเมิน  สัดสวน 

 ภาคทฤษฎี 

 สอบ สรอจ.  ๒๕% 

 สอบภายในสถาบัน (Essay and CRQ)  ๒๕% 

 การสอบ Interview จำนวน ๒ ครั้ง  ๕๐% 

 รวม  ๑๐๐% 

 หมายเหตุ: 

 แพทยประจําบานปที่ ๓  ตองไดคะแนนเฉลี่ย  ไมต่ํากวา  รอยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธ์ิจบการศึกษาตามเกณฑของ 

 หลักสูตร รวมถึงแพทยประจำบานตอง  ปฏิบัติงานไดไมต่ำ  กวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดของชั้นป  ซึ่งหาก 

 คะแนนรวมท้ังหมดและระยะเวลาปฏิบัติงานไมผานเกณฑ จะตองเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษา 

 เพ่ือประชุมหาแนวทางใหกับแพทยประจำบานเพ่ือประเมินการพิจารณาเลื่อนช้ันป รวมถึงจะมีการแจงผลใหกับแพทย 

 ประจำบานปลายปการศึกษาเพ่ือใหแพทยประจำบานทราบผลและพัฒนาตนเองตอไป 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๒) การประเมินระหวางการฝกอบรม 

 ก. สถาบันจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ 

 เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตาง ๆ ดังนี ้

 มิติท่ี ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส. กำหนด  (ภาค  ผนวกที่ ๒) 

 มิติท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะดานทักษะทางคลินิก เจตคติ และ professionalism 

 มิติท่ี ๓ การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน 

 มิติท่ี ๔ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผาน/ไมผาน) 

 มิติท่ี ๕ การรายงานความกาวหนาผลงานวิจัย 

 ข.  Achievable milestones/EPAs ในแตละชั้นป 

 การประเมิน EPAs ในแตละชั้นป จะนำไปใชในกรณีเพื่อเลื่อนช้ันป ซ่ึงการประเมินเหลานี้จะประกาศกอน 

 การเขาฝกอบรม รวมถึงระหวางการฝกอบรมทุก ๖ เดือน เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตาง ๆ ของ 

 ผูเขารับการฝกอบรมไดสมบูรณข้ึน โดยจะมีการเนนย้ำเรื่องความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยอยาง 

 สม่ำเสมอแกแพทยประจำบาน รวมถึงมีการประเมินโดยอาจารยแพทย supervisor และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 

 และแจงผลการประเมินใหกับแพทยประจำบานทุก ๓ เดือนกอนที่จะเปล่ียน supervisor 

 ๓) การเลื่อนชั้นป 

 เกณฑการเลื่อนชั้นป 

 ก. ปฏิบัติงานไดไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่กำหนด 

 ข. ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร 

 ค. ผานตามเกณฑ Entrustable professional activities 

 ง. ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกำหนดของสถาบัน ไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันฝกอบรม 

 แนวทางการดำเนินการ กรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันป 

 ก.  ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนท่ีสถาบันฯ กำหนด  แลวทำการประเมินซ้ำ ถาผานการประเมินจึง 

 สามารถเลื่อนช้ันปได 

 ข.  หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในช้ันปเดิมอีก ๑ ป แลวยัง  ไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป ใหยุติการฝกอบรม 

 ท้ังน้ีใหสถาบันฝกอบรม สงผลการประเมินแพทยประจำบานทานนั้นภายในระยะเวลาที่แพทยสภา 

 กำหนด เพ่ือแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา ตามลำดับ 

 การดำเนินการสำหรับผูที่ไมผานการประเมิน 

 ก. แจงผลการประเมินใหแพทยประจำบานรับทราบเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางการพัฒนาราย 

 ละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกำกับดูแล และการประเมินผลซ้ำ 

 ข. เมื่อแพทยประจำบานลงชื่อรับทราบ ใหสงสำเนาผลการประเมินชุดหน่ึงใหอนุกรรมการฝกอบรมและ 

 สอบราชวิทยาลัยฯ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๔) การยุติการฝกอบรม 

 การดำเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม 

 ก. การลาออก  แพทยประจำบานตองทำเรื่องชี้แจงเหตุผล  กอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย ๒ 

 สัปดาห เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และแจงตอ 

 แพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนแพทยประจำบานเปนเวลา ๑ ป ในปการศึกษา 

 ถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวา 

 สมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

 ข. การใหออก 

 (๑)  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อม  เสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวย 

 หรือตอช่ือเสียงของสถาบันฝกอบรม 

 (๒) ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ 

 ตักเตือน และกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ 

 เมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก ใหทำการแจงแพทยประจำบานรับทราบพรอมใหพักการ 

 ปฏิบัติงาน แลวทำเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และแพทยสภาตามระเบียบ เมื่อแพทยสภาอนุมต ิ

 จึงถือวาการใหออกสมบูรณ 

 ๕) การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ และ อนุมัติบัตรฯ 

 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร 

 เปนการจัดสอบโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาจิตเวชศาสตรตามขอกำหนดของแพทยสภา 

 โดยมีเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

 ก. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 การสอบภาคทฤษฎีสวนที่ ๑ พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยและจิตเวชศาสตร (ฺBasic knowledge) 

 - ตองเปนผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู 

 ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรของสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจาก 

 แพทยสภา  และกำลังรับการฝกอบรมตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป  กอนถึงวันสอบ หรือ 

 - เปนผูปฏิบัติงานชดใชทุนและปฏิบัติงานตอเนื่องในสถาบันการแพทยและสาธารณสุขที่มีการฝกอบรม 

 ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 สาขาจิตเวชศาสตร ตามเกณฑท่ี อฝส.กำหนด โดยมีระยะเวลา  การปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตรตั้งแต ๙ เดือน 

 ขึ้นไป 

 การสอบภาคทฤษฎีสวนที่ ๒ จิตเวชศาสตรดานคลินิก (Clinical psychiatry) ภาคปฏิบัติ และ 

 ภาคปากเปลา 

 -  ตองเปนผูรับการฝกอบรมครบตามหลักสูตรการฝกอบรม  แพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู 

 ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรของสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจาก 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 แพทยสภา หรือกำลังรับการฝกอบรมเปนแพทยประจำบานปที่ ๓ และจะครบระยะเวลาฝกอบรมกอนถึงวันสอบ 

 พรอมหนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรมวาเห็นสมควรใหเขาสอบได หรือเปนผูปฏิบัติงานชดใชทุนและปฏิบัติงาน 

 ตอเน่ืองในสถาบันท่ีมีการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ 

 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร  โดยมีระยะ  เวลาการปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตรไมนอย 

 กวา ๓๖ เดือน  หรือตามท่ีแพทยสภากำหนด พรอมหนังสือรับรอง  จากสถาบันฝกอบรมวาเห็นสมควรใหเขาสอบได 

 - ตองสอบผานภาคทฤษฎีสวนท่ี ๑ พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยและจิตเวชศาสตร (basic 

 knowledge) โดยผลการสอบผานตอง  ไมนานเกิน ๕ ป นับแต  วันที่สอบผาน 

 - ตองสงผลงานวิจัยที่ไดรับการรับรองจากสถาบันฝกอบรมตนสังกัด โดยเปนผูวิจัยหลัก (ผูนิพนธชื่อแรก) 

 และตองสงผลงานในรูปแบบของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ แตหากไดรับการตีพิมพหรือไดรับหนังสือตอบรับเพื่อลงตี 

 พิมพในวารสารทางการแพทยหรือจิตเวชศาสตรหรือสุขภาพจิตระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถสงในรูปแบบตาม 

 ตนฉบับท่ีลงตีพิมพในวารสารดังกลาวได โดยสงภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร 

 กำหนด 

 - ผลงานวิจัยสามารถใชเพื่อสมัครสอบซ้ำไดอีก  ๓ ป  นับ  ตั้งแตการสงผลงานวิจัยเพื่อการสมัครสอบครั้งแรก 

 - ตองสงรายงานการรักษาผูปวยตอเนื่อง  อยางนอย ๖  คร้ัง  จำนวน  ๒ ราย  และไดรับการรับรองจาก 

 สถาบันฝกอบรมตนสังกัด โดยสงภายในวันที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตรกำหนด 

 รายงานการรักษาผูปวยดวยวิธีการจิตบำบัดสามารถใชเพื่อสมัครสอบซ้ำไดอีกไมเกิน  ๓ ป  นับตั้งแตการสง 

 ผลงานเพ่ือการสมัครสอบครั้งแรก 

 - ผูประสงคสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร จะตองยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศที่ 

 แพทยสภาประกาศในแตละป และชำระคาสมัครสอบตามอัตราท่ีกำหนดในประกาศแพทยสภา ที่สำนักงานเลขาธิการ 

 ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย 

 สำหรับการสมัครสอบภาคทฤษฎีสวนท่ี ๑ ใหแพทยประจำบานสมัครสอบโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการ 

 ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย และชำระคาสมัครสอบตามท่ีราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทยกำหนดใน 

 แตละป 

 ข. วิธีการสอบ  แนวทางการประเมินผลใหมีการสอบ ๓ ภาค  ประกอบดวยภาคขอเขียน ภาคปฏิบัติ และ 

 ภาคปากเปลา เปนการจัดสอบโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร แพทยสภา ทั้งนี้ให 

 ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชำนาญใน 

 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับท่ีใชปจจุบัน 

 การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 

 จิตเวชศาสตร 

 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

 พ.ศ. ๒๕๒๕ และไดทำงานสาขาจิตเวชศาสตรมา  ไมนอยกวา  ๕ ป  ในสถาบันที่ราชวิทยาลัยรับรองใหฝกอบรม 

 เพ่ือวุฒิบัตร 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - ทำงานวิจัย ๑ เร่ือง ดวยเกณฑเดียวกับผูสอบวุฒิบัตรฯ โดยมีหัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร/หัวหนากลุม 

 งานจิตเวชรับรอง 

 - สงผลงานวิจัยในวันสมัครสอบ 

 - การสอบจะใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

 สำหรับแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตรจากตางประเทศที่แพทยสภารับรอง (ที่ยังไมหมดอายุ) 

 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  สาขา  จิตเวชศาสตร และราชวิทยาลัยฯ 

 ๖.๙ เกณฑการอุทธรณ 

 ผูฝกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลโดยสามารถทำหนังสือรองทุกข ตามภาคผนวก 

 ที่ ๕ ถึงประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการหลักสูตรภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดทราบเหตุแหงการรองทุกข 

 หรืออุทธรณดังกลาว โดยสามารถรองขอดูผลการประเมินไดหากมีขอสงสัย 

 ๗. การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

 ทางสถาบันไดกำหนดและดำเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยสอดคลองกับ 

 พันธกิจ และกระบวนการคัดเลือกตองมีความโปรงใสและยุติธรรม มีคณะกรรมการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม รวมทั้ง 

 มีระบบอุทธรณ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๗.๑ คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 

 ก) ผูรับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 - ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรอง และไดรับการขึ้นทะเบียนประกอบ 

 วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว 

 - ผานการอบรมแพทยเพิ่มพูนทักษะเปนเวลาอยางนอย ๑ ป 

 - ผูท่ีไดรับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน หรือ สาขาจิตเวชศาสตรการเสพติดของแพทยสภา หรือ 

 เปนแพทยประจำบานสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน หรือ สาขาจิตเวชศาสตรการเสพติด ที่ผานการฝกอบรมชั้นปที่ 

 ๒ แลวสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมในช้ันปท่ี ๓ ได  ท้ังนี้จะตองฝกอบรมตออีก ๑ ป โดยจะตองฝกอบรมเพิ่มเติม 

 ในสวนท่ียังขาดอยูจนครบตามเกณฑหลักสูตรจิตเวชศาสตร 

 ข) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

 ๗.๒ การคัดเลือกผูเขารับการอบรม 

 สถาบันฯ ไดกำหนดรายช่ือคณะกรรมการและเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยกำหนดวิธีการ 

 คัดเลือก ยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีรายช่ือคณะกรรมการอยางนอย ๓ คนเปนผู 

 สัมภาษณในลักษณะรูปแบบ online, onsite หรือ hybrid  โดยมีกระบวนการคัดเลือกดังตอไปน้ี 

 - ประกาศรับสมัครโดยแพทยสภา ยึดตามกำหนดการของราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย 

 โดยแพทยผูสนใจ สามารถกรอกใบสมัครดวยตนเองทาง website:  http://www.tmc.or.th/tcgme  และสามารถดู 

 รายละเอียดของสถาบันฝกอบรมไดท่ี website:  http://202.129.34.33/doctor/index.php/course-advisor/ 

 - พิมพเอกสารและหลักฐานตาง ๆ สงไปยังราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย ตามวันเวลาที่กำหนด 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://202.129.34.33/doctor/index.php/course-advisor/
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 - คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตรสัมภาษณโดยยึดตามแบบคัดเลือกแพทย 

 ประจำบานใน  ภาคผนวกท่ี ๒ แบบฟอรมการใหคะแนนเพื่อสอบ  การคัดเลือกแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร 

 โรงพยาบาลสวนปรุง 

 ท้ังน้ีเกณฑการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม เปนไปตามท่ีหลักสูตรไดกำหนดคุณสมบัติไว ตามระเบียบของ 

 ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา โดยปราศจากอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือ 

 อำนาจอันมิชอบ ซึ่งผูมีสวนไดเสียหลัก เชน ตัวแทนกรมสุขภาพจิต และราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทยจะเขา 

 มามีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมฯ 

 กับทางคณะกรรมการฝกอบรมหลักสูตรดวย โดยจะแจงผลการคัดเลือกใหกับคณะกรรมการสวนกลาง 

 - ประชุมตัดสินผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร 

 รายช่ือคณาจารย รพ สวนปรุง 

 ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  อายุ  คุณวุฒ ิ

 ประเภท (ถาเปนบางเวลา 
 ระบุจำนวนชั่วโมง/สัปดาห) 

 เต็มเวลา  บางเวลา 

 ๑  ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช  ๗๔  - อ.ว. (จิตเวชศาสตร) พ.ศ.2512 
 - อ.ว., (จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน) 
 - M.S. (Medical Psychology), University of 
 Illinois, U.S.A., Institute for Juvennile 
 Research, Chicago, U.S.A. (2513-2515) 

 ๓ ชั่วโมง/เดือน 

 ๒  นพ.สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล  ๖๕  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทาง 
 รัฐประศาสนศาสตร (NIDA) 

 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน 

 ✓ 

 ๓  นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ  ๖๒  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2534) 
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน (2547) 

 ๓ ชั่วโมง/สัปดาห 

 ๔  นพ.กิตติพงศ สานิชวรรณกุล  ๕๗  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2533) 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 

 ✓ 

 ๕  นพ.อภิชาติ ดำรงไชย  ๕๘  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - อนุมัติบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2543) 
 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน (2547) 

 ✓ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  อายุ  คุณวุฒ ิ

 ประเภท (ถาเปนบางเวลา 
 ระบุจำนวนชั่วโมง/สัปดาห) 

 เต็มเวลา  บางเวลา 

 ๖  พญ.กิตติวรรณ เทียมแกว  ๕๘  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2538) 
 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน (2547) 

 ✓ 

 ๗  นพ.กนิษฐพจน เจริญภัคดี  ๕๑  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2543) 

 ✓ 

 ๘  นพ.จักริน ปงคลาศัย  ๔๖  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน (2546) 

 ✓ 

 ๙  นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน  ๔๔  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2550) 
 - นิติศาสตรบัณฑิต (2561) 
 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน (2562) 

 ✓ 

 ๑๐  นพ.กิตติศักด์ิ วิบูลยมา  ๔๑  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2553) 

 ✓ 

 ๑๑  นพ.การันตร วงศปราการสันติ  ๓๘  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2556) 

 -  Master of Science in Media Psychology 

 University of Salford, Manchester, UK (2561) 

 -  จิตบำบัด Narrative Therapy Level 1 (2561) 

 - จิตบำบัด Introduction to EMDR therapy 
 and Stabilization in Thailand (2562) 

 - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิต 
 ชุมชน (2563) 

 -  จิตบำบัด EMDR therapy level 2 in Thailand 
 (2564) 

 - Medical Education หลักสูตร SHEE online 
 (2564) 

 ✓ 

 ๑๒  พญ.อทิตยาพร แกววรรณ  ๓๓  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2560) 

 ✓ 

 ๑๓  นพ.กฤษณติพงษ อรัญสิทธิ์  ๔๑  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2554) 
 -  จิตบำบัด EMDR therapy level 2 in Thailand 
 (2564) 

 ✓ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 16 

 ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  อายุ  คุณวุฒ ิ

 ประเภท (ถาเปนบางเวลา 
 ระบุจำนวนชั่วโมง/สัปดาห) 

 เต็มเวลา  บางเวลา 

 ๑๔  นพ.วีรภัทร เอมประเสริฐสุข  ๓๓  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร (2560) 
 - Post MA certificate in clinical art therapy 
 (2022) 

 ๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

 ๑๕  นพ. ณัฐวุฒิ อภิวรรณรัตน  ๓๓  - แพทยศาสตรบัณฑิต 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2560) 

 ๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

 ๑๖  พญ. พิชาภัค จรัสรัศมี  ๓๘  - แพทยศาสตรบัณฑิต (2551) 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตจวิทยา (2559) 
 - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร (2565) 

 ✓ 

 ๗.๓ จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

 จากจำนวนครั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมกับจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาจำนวน ๑๑ คน 

 โดยใชเกณฑของราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย  ทาง  สถาบันสามารถรับแพทยประจำบานได ๕ คน แตเพื่อ 

 ประกันคุณภาพในการฝกอบรมจึงรับแพทยประจำบาน จำนวน ๓ คน  และจะพิจารณาแจงใหกับราชวิทยาลัย และ 

 แพทยสภาหากมีการเปลี่ยนแปลง 

 ตารางท่ี ๑ ปริมาณงานบริการผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลสวนปรุง รายครั้งตอป 

 ต้ังแตป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 พ.ศ. 
 ผูปวยนอก 

 (ครั้งการตรวจ/ป) 

 ผูปวยใน 

 (ครั้งการรับไว/ป) 

 ๒๕๖๒  ๖๗,๘๒๓  ๕,๐๔๔ 

 ๒๕๖๓  ๖๑,๙๔๖  ๔,๐๗๙ 

 ๒๕๖๔  ๖๑,๔๖๒  ๓,๗๕๘ 

 ๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ๘.๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลการฝกอบรม 

 ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 

 เวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร ท้ังนี้ประธานคณะกรรมการ ตองปฏิบัติงานดานจิตเวชศาสตร  อยางนอย ๕ ป 

 ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการฝกอบรม โรงพยาบาลสวนปรุง 

 พญ.กิตติวรรณ เทียมแกว  หัวหนาแผนงานการฝกอบรม 

 นพ.กิตติพงศ สานิชวรรณกุล  กรรมการ 

 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย  กรรมการ 

 นพ.กนิษฐพจน เจริญภัคดี  กรรมการ 

 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน  กรรมการ 

 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลยมา  กรรมการ 

 พญ.อทิตยาพร แกววรรณ  กรรมการ 

 นพ.จักริน ปงคลาศัย  กรรมการ 

 นพ.กฤษณติพงษ อรัญสิทธิ์  กรรมการ 

 พญ. พิชาภัค จรัสรัศมี  กรรมการ 

 นพ.การันตร วงศปราการสันต ิ  อาจารยที่รับผิดชอบ 

 น.ส.ภัทราภรณ ใจกอน  เจาหนาที่นักการศึกษา 

 นางบุณฑริกา ชินชัย  ผูชวยเจาหนาที่นักการศึกษา 

 นางสุจิรา สงวนจิตย  ผูชวยเจาหนาที่นักการศึกษา 

 ๘.๒ คุณสมบัติและจำนวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ก. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
 อาจารยแพทยของสถาบันฝกอบรมตองไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ สาขาจิตเวชศาสตร จากแพทยสภาหรือ 

 จากสถาบันตางประเทศท่ีราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทยรับรอง และปฏิบัติงานดานจิตเวชศาสตร  อยางนอย 

 ๒ ป  ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ รวมถึง  มีคุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู ความชำนาญทางเวชกรรม 

 และพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งหากการปฏิบัติงานดานจิตเวชศาสตรนอยกวา ๒ ปจะไดรับตำแหนงเปนผูชวยอาจารย 

 (Clinical Educator) โดยสามารถทำงานดานการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใตการดูแลจากตัวแทนคณะ 

 กรรมการศึกษา โดยจะมีการประเมินทุก ๑ เดือนจนครบ ๓ เดือน หากประเมินผานจะสามารถเลื่อนตำแหนงเปน 

 อาจารยผูใหการฝกอบรม หากไมผานการประเมิน สามารถยืดระยะเวลาการประเมินไมเกิน ๑ ป โดยจะมีการประชุม 

 รวมกับคณะกรรมการศึกษา หรืิอพิจารณารวมกับคณะกรรมการศึกษาเปนรายกรณีไปโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิิจ 

 ของคณะกรรมการศึกษา รวมถึงทางสถาบันไดแบงงบประมาณไวสำหรับการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย 

 โดยใหมีการเรียนหลักสูตร Medical education ท้ังนี้ทางสถาบันจะยึดหลักความเสมอภาคและโปรงใส ไมแบงแยก 

 เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ในการรับอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 สถาบันไดแบงคณะกรรมการการศึกษาออกเปนอนุกรรมการทั้งหมด ๓ ดาน ไดแก คณะอนุกรรมการ 

 ฝายวิชาการ ฝายวิจัย และฝายสวัสดิการ เพื่อกำหนดความรับผิดชอบและการจัดการในการฝกอบรม โดยม ี

 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หนาท่ีคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

 ๑) มีอำนาจหนาท่ีในการจัดการประสานงาน บริหาร และประเมินผลการเรียนรูของแพทยประจำบาน 

 ๒) กำหนดและวางแผนการจัดการเรียนตามหลักสูตร 

 ๓) กำหนดวิธีการประเมินการฝกอบรมของแพทยประจำบาน 

 ๔) ดำเนินการวางแผนและติดตามเกี่ยวกับการสอบขอเขียน ปรนัย อัตนัย และสอบภาคปฏิบัต ิ

 ๕) วิเคราะหและแจงผลการสอบแกแพทยประจำบาน 

 ๖) จัดตั้ง รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทำการวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา 

 ศักยภาพของแพทยประจำบานอยางตอเนื่อง 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

 นพ.การันตร  วงศปราการสันต ิ  หัวหนาคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

 พญ.กิตติวรรณ  เทียมแกว  อนุกรรมการ 

 นพ.กฤษณติพงษ อรัญสิทธิ์  อนุกรรมการ 

 นพ.ภูมินทร  ชลาชีวะ  อนุกรรมการ 

 นพ.พิเศษ  เมธาภัทร  อนุกรรมการ 

 หนาท่ีคณะอนุกรรมการฝายวิจัย 

 ๑) กำหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบาย ในดานงานวิจัยของแพทยประจำบาน 

 ๒) กระตุน สงเสริม และใหคำปรึกษา เพื่อใหแพทยประจำบาน มีการดำเนินงานดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 ๓) ติดตามความกาวหนาดานงานวิจัยของแพทยประจำบานอยางตอเนื่อง 

 ๔) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานงานวิจัยของแพทยประจำบาน 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการฝายวิจัย 

 นพ.จักริน  ปงคลาศัย  หัวหนาคณะอนุกรรมการฝายวิจัย 

 นพ.อภิชาติ  ดำรงไชย  อนุกรรมการ 

 นพ.กิตติพงษ  สานิชวรรณกุล  อนุกรรมการ 

 นพ.กิตติศักดิ์  วิบูลยมา  อนุกรรมการ 

 นพ.การันตร  วงศปราการสันต ิ  อนุกรรมการ 

 พญ.พิชาภัค  จรัสรัศมี  อนุกรรมการ 

 หนาท่ีคณะอนุกรรมการฝานสวัสดิการแพทยประจำบาน 

 ๑) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของแพทยประจำบาน 

 ๒) ใหคำแนะนำเก่ียวกับสิทธิประโยชนที่แพทยประจำบานควรจะไดรับขณะฝกอบรม 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการแพทยประจำบาน 

 พญ.อทิตยาพร  แกววรรณ  หัวหนาคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการแพทยประจำบาน 

 นพ.กนิษฐพจน  เจริญภักดี  อนุกรรมการ 

 นพ.วจนะ  เขมะวิชานุรัตน  อนุกรรมการ 
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 ข. จำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมสวนปรุง ม ี

 - อาจารยสาขาจิตเวชศาสตรที่เปนผูฝกอบรมเต็มเวลา ๑๑ คน 

 - อาจารยสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน ๑ คน 

 - อาจารยผูฝกอบรมไมเต็มเวลา ๔ คน 

 - อาจารยสาขาอายุรกรรมระบบประสาท ๒ คน 

 ค. ท่ีปรึกษาหลักสูตร 

 ทางโรงพยาบาลสวนปรุงไดเรียนเชิญอาจารยที่ปรึกษาซ่ึงมีความเช่ียวชาญรวมถึงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อ 

 ปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรโดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 

 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรไดแก 

 ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช 

 ศ.พญ.เบญจลักษณ มณีทอน 

 ศ.นพ.ชวนันท ชาญศิลป 

 อ.พญ. พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย 

 ศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต 

 อ.พญ.ณันนทพร การเวกปญญาวงศ 

 นพ. กิตตกวี โพธโน 

 ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ 

 นพ.สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล 

 นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ 

 ๙. การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก 

 การขอรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาวุฒิบัตร (วว.) สาขาจิตเวชศาสตรให “เทียบเทาปริญญาเอก” 

 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ๕ 

 ๑๐. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 โรงพยาบาลสวนปรุงมีทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 - สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

 สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสำหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติและ 

 มีส่ิงแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 

 - การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสำหรับการฝกอบรมจำนวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวย 

 หลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวังทั้งผูปวยนอกและในหอผูปวย ผูปวยนอกเวลาราชการ และ 

 ผูปวยวิกฤต การเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู 
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 - สื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสารใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม โดยทางสถาบันไดจัดซื้อ 

 โปรแกรม ZOOM และ User ID เพ่ือใชในการสื่อสารและการศึกษา ท้ังหมด ๒ users 

 - การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 

 - ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรมมีการ 

 บูรณาการและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ 

 - การนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาตรศึกษามาใชในการจัดทำแผนการฝกอบรมการดำเนินการฝกอบรม 

 การประเมินการฝกอบรม 

 - การฝกอบรมในสถาบันอื่นท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตรตลอดจนระบบการโอนผลการฝก 

 อบรม 

 โดยในรายละเอียดเพิ่มเติมอยูใน  ภาคผนวกที่ ๔  หัวขอ  เกณฑเฉพาะสำหรับสถาบันฝกอบรม 

 ๑๑. การประเมินแผนงานฝกอบรม 

 มีการจัดสัมมนาการฝกอบรมภายใน โดยไดจัดใหมีประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การฝกอบรม อยางนอยทุก ๑ ป โดยครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานในอดีต กิจกรรม 

 ปจจุบันและมุมมองอนาคต มีการวิเคราะหโอกาสและความทาทาย รายงานผลการทบทวนมีการวางแผนในโครงสราง 

 องคกร ไดแก 

 ๑) พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 

 ๒) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค 

 ๓) แผนฝกอบรม 

 ๔) ข้ันตอนการดำเนินงานของการฝกอบรม 

 ๕) การวัดและประเมินผล 

 ๖) พัฒนาการของผูรับการฝกอบรมและกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 ๗) ทรัพยากรทางการศึกษา 

 ๘) คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ๙) ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

 ๑๐) แผนงานฝกอบรมรวม/สมทบ 

 ๑๑) ขอควรปรับปรุง 

 โดยจะมีการแจงผลการประชุมตอคณะกรรมการการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก และสงตอกรมสุขภาพจิต 

 รวมถึงนำขอมูลเหลาน้ีมาปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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 ๑๒. การทบทวนและการพัฒนา 

 ทางสถาบันไดมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - ในทุก ๓ เดือนจะมีกิจกรรม Feedback and development เพื่อพัฒนาหลักสูตรและระบบภายใน 

 โรงพยาบาล โดยตัวแทนคณะกรรมการศึกษาจะประชุมรวมกับแพทยประจำบานและแตงตั้งตัวแทนแพทยประจำบาน 

 เปนหน่ึงในกรรมการหลักสูตร 

 - ไดสงแบบสอบถามใหกับจิตแพทยที่จบจากโรงพยาบาลสวนปรุง รวมถึงหัวหนางาน เพื่อให Feedback 

 ถึงหลักสูตร และความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตอไปภายหลัง ๖ เดือน 

 -  ทุก ๕ ป จะมีการปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา  ผลสัมฤทธ์ิ และสมรรถนะของผูสำเร็จ 

 การฝกอบรม  รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดลอม  ในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกไข 

 ขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง โดยราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

 และทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

 ๑๓. การบริหารกิจการและธุรการ 

 ทางสถาบันไดมีคณะกรรมการศึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลอง 

 กับกฎระเบียบที่กำหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจำนวนที่รับ) 

 กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดง 

 ถึงการสำเร็จการฝกอบรม ในแตละระดับชั้น หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดง 

 การผานการฝกอบรมในระดับชั้นนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงกำหนดหนาที่รับผิดชอบและอำนาจ 

 ในการบริหารจัดการงบประมาณของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจำเปนดานการฝกอบรม นอกจากนั้น ทาง 

 สถาบันไดมีการแตงตั้ง บุคลากร ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานธุรการซึ่งมีความรูความ 

 สามารถท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดี 

 และใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม โดยเอกสารและรายชื่อของคณะกรรมการสามารถตรวจสอบไดและมีลายลักษณ 

 อักษรชัดเจน โดยท่ีคณะกรรมการทั้งหมดจะตองไมมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับหนวยงานอื่น ๆ 

 ๑๔. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

 - มีการจัดประชุมสัมมนาประเมินหลักสูตรเพื่อรับฟงผล  การประเมินแพทยประจำบานโดยอาจารยแพทย 

 ในสถาบันท่ีแพทยประจำบานไปปฏิบัติงานเพื่อนำมาเปนขอมูลรวมในการใหขอมูลยอนกลับและประเมินผลแพทย 

 ประจำบานตามวงรอบภายใน  อยางนอยทุก ๒ ป 

 - การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ 

 ฝกอบรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  อยางนอยทุก ๕ ป 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ภาคผนวก ๑ 

 เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร 

 วิธีการใหฝกอบรม 

 ในการฝกอบรมตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดซึ่งใชระยะเวลา  ๓ ปนั้น สถาบันฝกอบรมจะตองดำเนินการ 

 จัดประสบการณการเรียนรูในหองเรียน การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การฝกฝนหัตถการ การเรียนการทำวิจัย 

 และการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 

 ๑) ภาคทฤษฎี 

 - จัดใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาหาความรูจากตำรา วารสารทางการแพทย และสืบคนขอมูลผานสื่อ 

 สารสนเทศ โดยมีหองสมุดของโรงพยาบาลและแหลงอางอิงท่ีไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย 

 - อภิปราย/ฟงบรรยาย เกี่ยวกับความรูและเทคนิคทางจิตเวชศาสตรระหวางการฝกปฏิบัติงาน ไดแก 

 Journal club ๒ ครั้ง/เดือน Case conference, Psychotherapy case conference และการนำเสนอโครงการ 

 เพ่ือพัฒนาชุมชนในรายวิชาจิตเวชชุมชน โดยทุกกิจกรรมใชหลักเนนผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางในรายวิชา 

 และมี Supervisor เปนผูใหคำแนะนำ โดยแตละกิจกรรมจะเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนรูที่หลากหลายและเกิดเสรีภาพ 

 ทางวิชาการ 

 - รวมประชุมวิชาการภายนอก เชน  joint lecture หรือ inter-hospital conference ของราชวิทยาลัย 

 จิตแพทยแหงประเทศไทย รวมถึง topic review Journal club นอกจากนั้นในวิชาเลือกแพทยประจำบานสามารถ 

 เลือกวิชาท่ีตนเองสนใจเพ่ือพัฒนาความรูทางดานจิตเวชศาสตรตอไปเปนระยะเวลา ๒ เดือน 

 - การสอนการทำจิตบำบัดรูปแบบตาง ๆ เชน Psychodynamic, Supportive Psychotherapy, CBT 

 โดยจัดรวมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย และอาจารยจากภาควิชาจิตเวชศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมหรืออาจารยพิเศษ 

 ๒) ภาคคลินิก 

 - ระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด  ๓๖ เดือน  ทางโรงพยาบาล  สวนปรุงไดจัดประสบการณการปฏิบัติงานใน 

 แตละสวนตามระยะเวลาตอไปนี้เปนอยางนอย ตามที่กำหนดใน  ตารางที่ ๒ การจัดประสบการณการปฏิบัติงาน 

 ทางคลินิกของแพทยประจำบาน สาขาจิตเวขศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตารางท่ี ๒ การจัดประสบการณการปฏิบัติงานทางคลินิกของแพทยประจำบานสาขาจิตเวขศาสตร 

 โรงพยาบาลสวนปรุง 

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

 Supervisor  อ กิตติวรรณ  อ ปริทรรศ  อ กิตติพงษ  อ อภิชาติ 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๑  SP  SP  SP  Neu  Neu  Neu  SP  SP  SP  SP  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๑  SP  SP  SP  SP  SP  SP  Neu  Neu  Neu  SP  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๑  SP  Neu  Neu  Neu  SP  SP  SP  SP  SP  SP  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๒  PED  PED  PED  Cons  SP  SP  SP  SP  SP  SP  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๒  SP  SP  SP  PED  PED  PED  Cons  SP  SP  SP  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๒  SP  SP  SP  SP  SP  SP  PED  PED  PED  Cons  SP  SP 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๓  SP  Cons  Cons  Geria  Sub  นิติ/COM  COM  SP  SP  SP  Elec  Elec 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๓  Cons  Cons  Geria  SP  SP  SP  Sub  นิติ/COM  COM  SP  Elec  Elec 

 แพทยประจำบานช้ันปท่ี ๓  SP  SP  SP  Cons  Cons  Geria  SP  Sub  นิติ/COM  COM  Elec  Elec 

 ตัวยอ 

 SP หมายถึง จิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง 

 Neu หมายถึง ประสาทวิทยา 

 Cons หมายถึง จิตเวชศาสตรการรับปรึกษา 

 COM หมายถึง จิตเวชศาสตรชุมชน 

 นิติิ หมายถึง นิติจิตเวชศาสตร 

 Geria หมายถึง จิตเวชศาสตรผูสูงอายุ 

 PED หมายถึง จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 

 Sub หมายถึง จิตเวชศาสตรการเสพติด 

 Elec หมายถึง วิชาเลือก 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การทำงานในแผนกผูปวยนอก 

 -  สถาบันจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณ  การปฏิบัติงานทางคลินิกตาง ๆ ไดแก การตรวจรักษา 

 ผูปวยนอกโดยแพทยประจำบานซึ่งจะ  แบงออกเปน ๒ กลุม  คือ กลุม A และ กลุม B  โดยกลุม A จะออกตรวจ 

 วันจันทรและวันพุธ และกลุม B จะออกตรวจวันอังคารและพฤหัสบดี ในชวงเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  รวมกับ 

 สหวิชาชีพ ซึ่งแพทยประจำบานจะสามารถปรึกษาอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหทำการ Supervisor ในชวงเวลานั้น 

 ตามตารางดังตอไปน้ี 

 ตารางท่ี ๓ ตารางอาจารย Supervision ในชวงเวลาที่แพทยประจำบานออกตรวจผูปวยนอก ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 วันออกตรวจ  ก.ค.-ก.ย.  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ษ.-มิ.ย. 

 วันจันทร  อ.วจนะ  อ.พิชาภัค  อ.  กิตติพงศ  อ.อภิชาติ 

 วันอังคาร  อ.การันตร  อ.  กฤษณติพงษ  อ.กิตติศักดิ์  อ.กิตติวรรณ 

 วันพุธ  อ.อทิตยาพร  อ.อภิชาติ  อ.  กนิษฐพจน  อ.พิชาภัค 

 วันพฤหัสบดี  อ.กิตติวรรณ  อ.การันตร  อ.วจนะ  อ.  กฤษณติพงษ 

 โดยหากแพทยประจำบานมีกิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎีตรงกับวันตรวจผูปวยนอก ทางสถาบันอนุญาตให 

 แพทยประจำบานเขากิจกรรมการศึกษาได 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๑ รับผูปวยใหมวันละไมเกิน ๒ ราย 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๒ รับผูปวยใหมวันละไมเกิน ๓ ราย 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๓ รับผูปวยใหมเทียบเทากับอาจารยที่ออกตรวจผูปวยนอก 

 - กรณีผูปวยของแพทยประจำบานมาไมตรงนัด ใหตรวจกับแพทยทานอื่นแลวนัดใหมาพบแพทยประจำบาน 

 ในคร้ังถัดไป 

 - กรณีแพทยประจำบานหมุนเวียนไปฝกอบรมนอกโรงพยาบาลสวนปรุง สงตอผูปวยใหกับแพทยประจำบาน 

 ที่อยูในโรงพยาบาลตรวจแทนช่ัวคราวจนกวาจะกลับมาฝกอบรมในโรงพยาบาลสวนปรุง สวนผูปวยไมประสงคดูตอกับ 

 แพทยประจำบานใหสงคืนกับแพทยที่ใหคำปรึกษา OPD ในชวงเวลานั้น 

 - กรณีอาจารยผูสอนแลก OPD กับอาจารยทานอื่น อาจารยที่รับแลก OPD ตองรับผิดชอบสอนแพทยประจำ 

 บาน กรณีท่ีรับ Admit แพทยประจำบานตองแจงอาจารยผูสอนในวันนั้นดวย 

 การทำงานในแผนกผูปวยใน 

 - แพทยประจำบานจะมีการ round ward รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหรือในกรณีที่ผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉินใน 

 ชวงเวลาราชการ โดยไมควรนอยกวา ๑ ครั้ง/อาทิตย ตามตารางดังตอไปนี้ 

 - แพทยประจำบานดูแลรักษาผูปวยในความดูแลรับผิดชอบอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตารางท่ี ๔ ตารางอาจารย Supervision ในชวงเวลาที่แพทยประจำบาน Round ward และ Supervision 

 ทุก 1 อาทิตย 

 กลุม  ก.ค.-ก.ย.  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-มี.ค.  เม.ษ.- มิ.ย. 

 A  อ.อทิตยาพร  อ.พิชาภัค  อ.วจนะ  อ.  กนิษฐพจน 

 B  อ.การันตร  อ.กิตติศักดิ์  อ.  กฤษณติพงษ  อ.กิตติวรรณ 

 - กรณีท่ีผูปวยในท่ีแพทยประจำบานคนนั้นรับผิดชอบใหปรึกษาอาจารยผูรับผิดชอบในการ round ward 

 ในชวงน้ันกอน ถาอาจารยผูสอนไมสามารถใหคำปรึกษาไดในชวงเวลานั้นใหปรึกษาแพทยประจำตึกที่ผูปวยรักษาอยูที่ 

 ตึกน้ัน หากไมสามารถติดตอไดใหปรึกษาอาจารยที่รับผิดชอบออกตรวจผูปวยนอกในชวงเวลานั้น 

 การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 การอยูเวรจิตเวชฉุกเฉิน แพทยประจำบานจะตองอยูเวรวันธรรมดาไมเกิน ๒ ครั้งตออาทิตย โดยจะตองไมอยู 

 เวรติดกันเกิน ๒๔ ช่ัวโมง และชวงวันหยุดไมเกิน ๒ ครั้ง/เดือน รวมถึงจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาใหคำปรึกษาขณะอยู 

 เวรจิตเวชฉุกเฉิน โดยท่ีจะมีการใหคำปรึกษาในประเด็นการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น รวมถึงแพทยประจำบานชั้นปที่ 

 ๒ และ ๓ จะตองอยูเวรรวมกับแพทยประจำบานช้ันปท่ี ๑ เพื่อทำหนาที่เปนผูใหคำปรึกษาในชวงเวลาที่มีผูปวยนอก 

 เวลาราชการ และหากไมสามารถตัดสินใจไดเองจะมีอาจารยที่ปรึกษาที่อยูในเวรชวงเวลานั้นใหคำปรึกษา 

 การรับปรึกษาจากผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ และผูปวยตางแผนก 

 - การรับปรึกษาผูปวยจากตางแผนก เพ่ือฝกทักษะและหัตถการตาง ๆ ที่ใชทางจิตเวชศาสตร และจัดใหมี 

 ประสบการณการปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ รวมทั้งจัดวิชาเลือกตามความประสงคของแพทยประจำบาน ระยะเวลา 

 ของหลักสูตรท้ังหมด ๓๖ เดือน โดยจัดประสบการณการปฏิบัติงานในแตละสวนตามชั้นป หมุนเวียนกันไปตาม 

 ความเหมาะสม นอกจากน้ันจะมีการเขารวม Case conference กับสหวิชาชีพใน Case ยุงยากซับซอน และ Noon 

 Report สำหรับผูปวยท่ีอยูนอกเวลาราชการเพ่ือเรียนรูถึงวิธีการรักษารวมกับอาจารยเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนรู 

 อยางอิสระ 

 - การรับปรึกษาผูปวยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในเวลาราชการ แพทยประจำบานจะไดรับเคสที่โทรศัพทปรึกษา 

 จากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ โดยจะมีการจัดคิวรวมกับอาจารยที่ออกตรวจผูปวยนอกในวันนั้น และสามารถปรึกษาอาจารย 

 ที่ไดรับผิดชอบใหปรึกษาแพทยประจำบานในชวงเวลานั้น โดยจะมีการกำหนดจำนวนผูปวยที่ใหคำปรึกษา ดังนี ้

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๑ ใหรับผูปวยท่ีใหคำปรึกษาไมเกิน ๑ รายตอวัน 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๒ ใหรับผูปวยท่ีใหคำปรึกษาไมเกิน ๓ รายตอวัน 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๓ ใหรับผูปวยท่ีใหคำปรึกษาเทียบเทากับอาจารยทานอื่น ๆ ที่ออกตรวจผูปวยนอก 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การรักษาผูปวยดวยเคร่ืองกระตุนไฟฟา ECT 

 หนาท่ีรักษาผูปวยดวยเครื่องกระตุนสมองดวยไฟฟาแบบมีการดมยาสลบ (Modified Electroconvulsive 

 therapy) โดยท่ีแพทยประจำบานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในโรงพยาบาลสวนปรุงจะตองปฏิบัติหนาที่ตั้งแตประเมินผูปวย 

 กอนท่ีจะรักษาดวยการกระตุนไฟฟาวาเหมาะสมตอการรักษาหรือไม สามารถรูหลักการและใชเครื่องกระตุนไฟฟาได 

 อยางถูกตอง รวมถึงประเมินผูปวยหลังการรักษาได โดยจะแบงหนาท่ีรวมกับอาจารยภายในโรงพยาบาล โดยมีชวง 

 เวลาแบงออกเปน ๒ รอบ ไดแก ชวง ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และชวง ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. และจะม ี ผูปวยที่รักษาดวย 

 กระแสไฟฟา ๑๐ รายตอรอบ  รวมถึงหากมีปญหาในการรักษา  สามารถติดตออาจารยที่รับผิดชอบแพทยประจำบาน 

 ในชวง Round ward ขณะนั้นได โดยในชวง ๑ อาทิตยแรก แพทยประจำบานจะไดเรียนการรักษาผูปวยดวย ECT 

 รวมถึงจะตองทำงานรวมกับอาจารยในชวง ๑ เดือนแรก 

 การรักษาผูปวยดวยเคร่ือง TMS 

 การรักษาผูปวยดวย TMS จะทำในชวงเวลา ๑๓.๓๐- ๑๕.๐๐ น. ในเวลาราชการ โดยจะกำหนดจำนวน 

 ผูปวยไมเกิน ๑ รายตอวัน โดยในชวง ๑ เดือนแรก แพทยประจำบานจะไดมาสังเกตการณรวมกับอาจารยในการรักษา 

 ผูปวยดวย TMS หลังจากน้ัน แพทยประจำบานจะตองหมุนจัดตารางเวรสำหรับทำ TMS โดยแพทยประจำบานจะ 

 ทราบนัดลวงหนาของผูปวยกอน 

 การรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 

 - แพทยประจำบานหากจะ Admit ภายในโรงพยาบาลใน OPD แพทยประจำบานสามารถปรึกษา 

 Supervisor ในชวงเวลาน้ันท่ีรับผิดชอบได และแพทยประจำบานจะตองรับผิดชอบผูปวยรายนั้นจนกระทั่งจำหนาย 

 ออกจากโรงพยาบาล 

 - ในกรณีท่ีแพทยประจำบานอยูเวรนอกเวลาราชการ หากผูปวยท่ีมาถึงโรงพยาบาลจิตเวชและเปนผูปวยที่ 

 อาจารยรับ Admit ในขณะใหคำปรึกษาผานโทรศัพทแพทยประจำบานสามารถโอนผูปวยใหกับอาจารยทานนั้น 

 โดยเขียนไวในใบ order ในกรณีตองการจะโอนผูปวยใหอาจารยทานอื่น ซึ่งหากแพทยประจำบานไมไดเขียนราย 

 ละเอียดวา จะโอนผูปวยใหใครดูแล จะถือวาแพทยประจำบานที่รับผูปวยคนแรกเปนแพทยเจาของไขหลัก 

 การปฏิบัติงานทางคลินิกดังกลาวขางตน ผูเขารับการฝกอบรมแตละชั้นปจะไดรับมอบหมายความรับผิดชอบ 

 แตกตางกันดังน้ี 

 (ก) การฝกอบรมในช้ันปที่ ๑  ใหมีการดูแลและใหคำแนะนำ  อยางใกลชิดจากอาจารยผูรับผิดชอบและ 

 แพทยประจำบานท่ีมีประสบการณมากกวาโดยจะมีการตรวจผูปวยนอกรายใหมไมเกิน ๒ รายตอวันรวมถึงรับ 

 คำปรึกษาจากโรงพยาบาลอ่ืนในเวลาราชการ 

 (ข) การฝกอบรมในช้ันปที่ ๒  ใหรับผิดชอบงานบางอยาง  ดวยตนเอง โดยมีการกำกับดูแลจากอาจารยและ 

 แพทยประจำบานอาวุโส 

 (ค) การฝกอบรมในชั้นปที่ ๓  ใหรับผิดชอบงานมากขึ้น  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาแพทยประจำบาน ชวยสอน 

 แพทยประจำบานรุนนอง โดยมีอาจารยชวยตรวจสอบความถูกตอง รวมถึงบริหารจัดการและประสานงานตาง ๆ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 โดยแพทยประจำบานช้ันปท่ี ๒ และ ๓ เม่ือปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสวนปรุงในเวลาราชการจะมีภาระ 

 หนาท่ีซึ่งเรียกวา  “เวรลาดตระเวน”  โดยมีหนาท่ีหลัก  ในการดูแลผูปวยท่ีหองจิตเวชฉุกเฉิน รับสายโทรศัพทเพื่อให 

 คำปรึกษากรณีท่ีมีสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอื่น รวมถึง ดูแลภาวะทางกาย และภาวะทางจิตเวชภายในหอผูปวยใน 

 และพิจารณาสงตอไปท่ีโรงพยาบาลอื่นเม่ือเกินศักยภาพในการดูแล โดยแพทยประจำบานชั้นปที่ ๒ และ ๓ จะจัด 

 ตารางเวรลาดตระเวณน้ีในเวลาราชการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยอยูเวรลาดตระเวณ ๑ คนตอเวร เวนแตหากแพทย 

 ในเวรลาดตระเวณติดภาระดูแลผูปวยใน ใหแพทยประจำบานชั้นปท่ี ๒ หรือ ๓ ที่เหลือดูแลผูปวยฉุกเฉินโดยจัดแบง 

 ภาระหนาท่ีเฉลี่ยใหเทาเทียมกัน สวนแพทยประจำบานอื่นที่ไมไดอยูเวรลาดตระเวณจะทำหนาที่ตรวจผูปวยที่หอ 

 ผูปวยนอกหรือหอผูปวยใน ตามตารางเวรท่ีกำหนด 

 แพทยประจำบานชั้นป ๓ จะมีหนาท่ีเรียกวา  “หัวหนา  แพทยประจำบาน”  จะทำหนาที่ในการพิจารณาให 

 คำปรึกษาแกแพทยประจำบานช้ันปท่ี ๒ และแกปญหาในการตรวจผูปวยจิตเวช รวมถึงแกปญหาเชิงระบบ ซึ่งหากแก 

 ปญหาไมไดสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาได โดยแพทยประจำบานชั้นปท่ี ๓ จะมีตารางเวรสำหรับการเปนหัวหนา 

 แพทยประจำบาน 

 แพทยประจำบานทุกคน จะมีอาจารยที่ปรึกษา อยางนอย ๑ ทาน ในแตละชวงของตารางการปฏิบัติงาน 

 และจะมีการเปลี่ยน supervision ทุก ๓ เดือน เพ่ือใหคำปรึกษาในขณะ Round ward รวมถึง supervision ที่จะ 

 ปรึกษาปญหาภายในจิตใจ และการดูแลผูปวยโดยยึดหลัก confidentiality ซึ่งจะพบทุก ๑ อาทิตย และเปลี่ยนทุก 

 ๓ เดือน โดยที่กอนท่ีจะเปลี่ยน supervisor จะมีการ feedback ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาและ 

 สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 - ใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวของกับการ 

 ฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเร่ืองเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม 

 โดยที่สถาบันไดจัดทำแบบลงชื่อลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม รวมไปถึงหลักฐานการนำเสนอกิจกรรมวิชาการ แลว 

 สรุปผลการเรียนรูท่ีไดรับสงใหคณะกรรมการการศึกษา 

 - นอกจากน้ันในรายวิชาจิตเวชชุมชน หรือผูปวยท่ียุงยากซับซอน แพทยประจำบานจะไดมีโอกาสที่ลงไป 

 เยี่ยมบานผูปวยหรือเตรียมชุมชน เพื่อใหเขาใจถึงการทำงานรวมกันระหวางชุมชนกับโรงพยาบาล รวมถึงการจัดทำ 

 โครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนซึ่งจะตองนำเสนอโครงการใหแก อาจารยที่ปรึกษารวมกับสหวิชาชีพ ในชวงสุดทายของ 

 การเรียนรายวิชานี้ 

 ๓) กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

 - การฝกอบรมและปฏิบัติงาน อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝกอบรมฯ ภายใตการกำกับดูแลของ 

 อาจารยท่ีปรึกษา 

 - แพทยประจำบานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ 

 - แพทยประจำบานตองมีพฤติกรรมอันเหมาะสมตอผูใหการฝกอบรม ผูรวมงานและผูปวย ไมกระทำการใด ๆ 

 ที่จะเปนการนำมาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียงเกียรติคุณของวงการแพทย 

 - แพทยประจำบานตองรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหเรียบรอย ถูกตองตามหลักวิชา 

 เปนตัวอยางท่ีดีแกผูรวมงานและนักเรียนแพทย/นักศึกษาแพทย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - แพทยประจำบานตองปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายทั้งวาจาและลายลักษณอักษร โดยตองถือวาเปน 

 หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติโดยไมมีขอยกเวน รวมท้ังการอยูเวรปฏิบัติงานนอกเวลา 

 - แพทยประจำบานผูท่ีไดรับมอบหมายเปนแพทยเวร มีหนาท่ีดูแลรักษาผูปวย สอนและใหคำแนะนำแพทย 

 ประจำบานรุนนองในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ตองอยูในบริเวณที่สถาบันฯ ไดจัดไวใหและมาปฏิบัติงาน 

 ไดทันที 

 - ในระหวางการฝกอบรมหากพบวาแพทยประจำบานประพฤติตนเส่ือมเสีย ขาดความรับผิดชอบ ไมสนใจ 

 ในการฝกอบรม และปญหาอ่ืน ๆ ที่คณาจารยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอการฝกอบรม คณาจารยฯ มีสิทธิใหแพทย 

 ประจำบานผูน้ันออกจากการฝกอบรมได 

 - สถาบันฯ มีการกำหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทยประจำบานมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร 

 การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน 

 - สถาบันฯ สนับสนุนใหแพทยประจำบานไดเขารวมกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ/สมาคมจิต 

 แพทยฯ รวมถึงกรมสุขภาพจิต 

 - มีกำหนดตารางใหแพทยประจำบานตองพบอาจารยที่ปรึกษาทุก ๑ สัปดาห เพื่อเปนการติดตามผล 

 สมรรถนะหลัก ๖ ดาน ตามเกณฑการประเมินผล Entrustable Professional Activities (EPA) หลังจากประเมิน 

 EPA แลวอาจารยจะใหการ feedback หรือใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจำบานเกี่ยวกับผลการประเมินในทันท ี

 เพ่ือใหนำไปพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดตามแบบฟอรม  ภาคผนวกที่ ๕ 

 ๔) การลา 

 - เมื่อแพทยประจำบานปวย ตองยื่นใบลาปวยตออาจารยที่ปรึกษา ถาลาเกิน ๑ วัน ตองมีใบรับรองแพทย 

 แนบมาดวย 

 - ในการลากิจ ลาพักรอน ตองยื่นใบลาตออาจารยท่ีปรึกษา เมื่อไดรับอนุมัติ ตองทำเรื่องลาผานระบบ 

 ออนไลนของโรงพยาบาลสวนปรุง 

 - สถาบันฯ กำหนดใหแพทยประจำบานลาพักผอนได ๑๐ วันทำการตอป 

 - คณะกรรมการฯ จะประชุมและกำหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเขารับ การฝกอบรมมีการลาพัก 

 เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝก 

 อบรม/หลักสูตร 

 ๕) สวัสดิการและคาตอบแทน 

 จัดใหมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตำแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ทาง 

 โรงพยาลไดกำหนดภาระงานข้ันต่ำในการปฏิบัติงาน การอยูเวรนอกเวลาราชการ เพื่อใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนที่ 

 เหมาะสม อีกท้ังแพทยยังไดรับเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเปนประจำทุกเดือนโดยเปนระบบ 

 เหมาจายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และเมื่ออยูเวรนอกเวลาราชการจะมีหองพักแพทยเพื่อใหกับแพทยประจำบาน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๑ ปฏิบัติงานที่ 

 - จิตเวชศาสตรภาควิชาทฤษฎีและภาควิชาปฏิับัติ ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเปนระยะเวลา ๙ เดือน 

 - วิชาประสาทวิทยาที่ ภาควิชาประสาทวิทยา เปนระยะเวลา ๓ เดือน 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี ๒ ปฏิบัติงานที่ 

 - จิตเวชศาสตรภาควิชาทฤษฎีและภาควิชาปฏิบัติท่ีโรงพยาบาลสวนปรุงเปนระยะเวลา ๘ เดือน 

 - จิตเวชศาสตรการรับปรึกษาที่ เปนระยะเวลา ๑ เดือน 

 - จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุนท่ี  เปนระยะเวลา ๓ เดือน 

 แพทยประจำบานชั้นปท่ี 3 ปฏิบัติงานที่ 

 - จิตเวชศาสตรในโรงพยาบาลจิตเวชท่ีโรงพยาบาลสวนปรุง เปนระยะเวลา ๔ เดือน 

 - จิตเวชการรับปรึกษาท่ีภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนระยะเวลา ๒ เดือน 

 - จิตเวชศาสตรชุมชนที่โรงพยาบาลสวนปรุง ๖ สัปดาห 

 - จิตเวชศาสตรการเสพติด ที่กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เปนระยะเวลา ๑ เดือน 

 - นิติจิตเวชศาสตร ที่สถาบันกัลยาณราชครินทร เปนระยะเวลา ๒ สัปดาห 

 - วิชาเลือก เปนระยะเวลา ๒ เดือน 

 - จิตเวชศาสตรผูสูงอายุ เปนระยะเวลา ๑ เดือน 
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 หัวขอเนื้อหาการฝกอบรมครอบคลุมสมรรถนะหลัก (Core competency) ทั้ง ๖ ดานมีดังนี้ 

 ๑) การบริบาลผูปวย (Patient care) 

 ๒) ความรูและทักษะหัตถเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills) 

 ๓)  ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal  and communication skills) 

 ๔)  การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based  learning and improvement) 

 ๕)  ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 

 ๖)  การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based  practice) 

 ๑) การบริบาลผูปวย (Patient care) 

 แพทยประจำบานควรแสดงใหเห็นวา มีความสามารถดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 ๑.๑ ทักษะการสัมภาษณทางจิตเวช 

 ๑) หลักการสัมภาษณทางจิตเวช (basic concepts of psychiatric interview) รูหลักการสำคัญ 

 ตลอดจนขอควรระวังในการสัมภาษณทางจิตเวช 

 ๒) การสัมภาษณเพ่ือการวินิจฉัย (diagnostic interview) ตัวอยางเชน มีทักษะในการสื่อสารที่ม ี

 ประสิทธิภาพ แสดงความเห็นอกเห็นใจ และการใหเกียรติผูปวย ทำใหเห็นและสามารถรวบรวมอาการของโรคได 

 สามารถสรางสัมพันธภาพเพ่ือการรักษา (therapeutic relationship) กับผูปวยได 

 ๓) การสัมภาษณเพ่ือการรักษา (therapeutic interview) ตัวอยางเชน สามารถรวบรวมขอมูลและใช 

 ขอมูลทางคลินิกท่ีเก่ียวของเพื่อชวยเหลือแบบประคับประคอง และอธิบายใหเขาใจการเจ็บปวย 

 ๑.๒ การประเมินอยางรอบดานและเขียนรายงานเกี่ยวกับแนวโนมของผูปวยที่จะเปนอันตรายตอตนเอง 

 และผูอ่ืน  รายละเอียดดังน้ี 

 ๑) การประเมินความเสี่ยง 

 ๒) ความรูเก่ียวกับกระบวนการและมาตรการบังคับรักษา 

 ๓) ความสามารถที่จะจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงลง 

 ๔) ความสามารถที่จะใชมาตรการปองกันผูปวยไมใหทำอันตรายตอตนเองและผูอื่น 

 ๑.๓ การวินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางจิตเวชศาสตร  โดยมีการคนหาขอมูลและเขียนรายงานผูปวย 

 เก่ียวกับการวินิจฉัยและวินิจฉััยแยกโรคตามระบบ ICD และ DSM ของฉบับที่เปนปจจุบันในดานตาง ๆ ไดแก 

 ๑) ปจจัยตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน (case formulation) เชน ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางดานจิตใจ ปจจัย 

 ทางดานสังคมและวัฒนธรรมของผูปวยท่ีเกี่ยวของกับการวินิจฉัยและการรักษา 

 ๒) แผนการประเมินผูปวยเพิ่มเติม เชน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางจิตวิทยา และ 

 neuroimaging 
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 ๓) แผนการรักษาท่ีรอบดานครอบคลุมทั้งการรักษาดวยยา การรักษาดวยไฟฟา การรักษาดวยการ 

 จิตบำบัดรายบุคคล กลุมบำบัด โดยการคำนึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนนธรรมของผูปวย 

 ๑.๔ การปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพจิต 

 ๒) ความรู และทักษะหัตถการเวชกรรม (Medical/psychiatric knowledge and procedural skills) 

 สามารถทำเวชปฏิบัติไดอยางครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เขารับการฝกอบรม 

 ดังตอไปน้ี 

 ๒.๑ เน้ือหาวิชาจิตเวชศาสตรที่แพทยประจาบานตองรูประกอบดวย 

 ๑) โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตรที่สำคัญ (major psychiatric disorders) 

 ๒) Behavioral sciences, socio-cultural psychiatry 

 ๓) Human growth and development 

 ๔) Evidence-based medicine/psychiatry, research methodology and biostatistics 

 ๕) Addiction psychiatry 

 ๖) Consultation-liaison psychiatry 

 ๗) Emergency psychiatry 

 ๘) Psychosocial therapies 

 ๙) Psychotropic medications 

 ๑๐) Somatic treatment methods 

 ๑๑) Child and adolescent psychiatry 

 ๑๒) Geriatric psychiatry 

 ๑๓) Administrative psychiatry and systems of health care delivery 

 ๑๔) Community psychiatry 

 ๑๕) Forensic psychiatry 

 ๑๖) Ethics 

 ๑๗) Personalized medicine in psychiatry 
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 ๑) โรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตรที่สำคัญ (major psychiatric disorders) 

 โรคท่ีสำคัญทางจิตเวชศาสตร ท่ีจิตแพทยตองวินิจฉัยไดและรักษาได แบงตามระดับการจัดการเรียนรูดังนี้ 

 ระดับท่ี ๑  โรคหรือภาวะที่พบบอยและมีความสำคัญซึ่งแพทย  ประจำบาน  ตองรูเปนอยางด ี สามารถเรียนรู 

 ไดจากผูปวยโดยตรง สามารถใหการวินิจฉัย ใหการบำบัดรักษา สงเสริมปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพได 

 ระดับท่ี ๒  โรคหรือภาวะที่มีความสำคัญซึ่งแพทยประจำ  บาน  ตองรู  สามารถเรียนรูจากผูปวยอาจไมไดดูแล 

 ผูปวยโดยตรง ไดแก การรวม round สามารถใหการวินิจฉัย ใหการบำบัดรักษา สงเสริมปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพ 

 ไดในระดับหนึ่ง 

 ระดับท่ี ๓  โรคที่พบนอย ซึ่งแพทยประจำบาน  ควรรู  สามารถ  เรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเองหรือฟงบรรยาย 

 สามารถใหการวินิจฉัย ใหการรักษาเบ้ืองตนหรือสงตอผูเช่ียวชาญได 

 แพทยประจำบานควรมีความรูโรคทางจิตเวชในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

 (๑) Epidemiology of the disorder 

 (๒) Etiology of the disorder, including (when known) medical, genetic, and socio-cultural 

 factors 

 (๓) Phenomenology of the disorder 

 (๔) Experience, meaning, and explanation of the illness for the patient and family, 

 including the influence of cultural factors and culture-bound syndromes 

 (๕) ICD and DSM diagnostic systems 

 (๖) Effective treatment strategies 

 (๗) Course and prognosis 
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 ระดับการจัดการเรียนรูในแตละโรคหรือภาวะทางจิตเวชศาสตรที่สำคัญมีดังนี ้

 Neurodevelopmental disorder 

 ระดับท่ี ๒  - Intellectual disability (Intellectual developmental disorder) 
 - Attention-deficit/hyperactivity disorder 
 - Tics disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Global developmental delay 
 - Unspecified intellectual disability (intellectual developmental disorder) 
 - Language disorder 
 - Speech sound disorder 
 - Childhood-onset fluency disorder (stuttering) 
 - Social (pragmatic) communication disorder 
 - Unspecified communication disorder 
 - Autistic spectrum disorder 

 - Other specified attention-deficit/hyperactivity disorder 

 - Unspecified attention-deficit/hyperactivity disorder 

 - Specific learning disorder 

 - Developmental coordination disorder 

 - Stereotypic movement disorder 

 - Other specified tic disorder 

 - Unspecified tic disorder 

 - Other specified neurodevelopmental disorder 

 - Unspecified neurodevelopmental disorder 

 Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Delusional disorder 
 - Brief psychotic disorder 
 - Schizophreniform disorder 
 - Schizophrenia 
 - Schizoaffective disorder 
 - Substance/medication-induced psychotic disorder 
 - Psychotic disorder due to another medical condition 
 - Catatonia 
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 ระดับท่ี ๒  - Schizotypal (personality) disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified schizophrenia spectrum and other psychotic disorders 
 - Unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorders 

 Bipolar and related disorder 

 ระดับท่ี ๑  - Bipolar I disorder 
 - Bipolar II disorder 
 - Substance/medication induced bipolar and related disorder 

 ระดับท่ี ๒  - Cyclothymic disorder 
 - Other specified bipolar and related disorder 
 - Unspecified bipolar and related disorder 

 Depressive disorder 

 ระดับท่ี ๑  - Major depressive disorder 
 - Persistent depressive disorder (Dysthymia) 
 - Premenstrual dysphoric disorder 
 - Substance/ medication induced depressive disorder 
 - Depressive disorder due to another medical condition 

 ระดับท่ี ๒  - Disruptive mood dysregulation disorder 
 - Other specified depressive disorder 
 - Unspecified depressive disorder 

 Anxiety disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Specific phobia 
 - Social anxiety disorder (Social phobia) 
 - Panic disorder 
 - Agoraphobia 
 - Generalized anxiety disorder 
 - Substance/medication-induced anxiety disorder 
 - Anxiety disorder due to another medical condition 

 ระดับท่ี ๒  - Separation anxiety disorder 
 - Other specified anxiety disorder 
 - Unspecified anxiety disorder 
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 ระดับท่ี ๓  - Selective mutism 

 Obsessive-compulsive and related disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Obsessive-compulsive disorder 
 - Body dysmorphic disorder 

 ระดับท่ี ๒  - Hoarding disorder 
 - Trichotillomania (Hair-pulling disorder) 
 - Excoriation (Skin-picking) disorder 
 - Substance/medication induced obsessive-compulsive and related disorders 
 -  Obsessive-compulsive and related disorder due to  another medical condition 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified obsessive-compulsive and related disorders 
 - Unspecified obsessive-compulsive and related disorders 

 Trauma and Stress-related disorders 

 ระดับท่ี ๒  - Posttraumatic stress disorder 
 - Acute stress disorder 
 - Adjustment disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Reactive attachment disorder 
 - Disinhibited social engagement disorder 
 - Other specified Trauma-and Stress-related disorders 
 - Unspecified Trauma-and Stress-related disorders 

 Dissociative disorders 

 ระดับท่ี ๒  - Dissociative identity disorder 
 - Dissociative amnesia 
 - Depersonalization/derealization disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified dissociative disorder 
 - Unspecified dissociative disorder 

 Somatic symptoms and related disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Somatic symptom disorder 
 - Illness anxiety disorder 
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 - Conversion disorder (Functional neurological symptom disorder) 
 - Psychological factor affecting other medical conditions 
 - Factitious disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified somatic symptom and related disorder 
 - Unspecified somatic symptom and related disorder 

 Feeding and eating disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Anorexia nervosa 
 - Bulimia nervosa 

 ระดับท่ี ๒  - Pica 
 - Avoidant/restrictive food intake disorder 
 - Binge-eating disorder 
 - Other specified feeding or eating disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Rumination disorder 
 - Unspecified feeding or eating disorder 

 Elimination disorders 

 ระดับท่ี ๓  - Enuresis 
 - Encopresis 
 - Other specified elimination disorder 
 - Unspecified elimination disorder 

 Sleep-wake disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Insomnia disorder 

 ระดับท่ี ๒  - Hypersomnolence disorder 
 - Circadian rhythm sleep-wake disorders 
 - Nightmare disorder 
 - Substance/medication-induced sleep disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Narcolepsy 
 - Obstructive sleep apnea hypopnea 
 - Central sleep apnea 
 - Sleep related hypoventilation 
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 - Non-rapid eye movement sleep arousal disorders 
 - Rapid eye movement sleep behavior disorder 
 - Restless leg syndrome 
 - Other specified insomnia disorder 
 - Unspecified insomnia disorder 
 - Other specified hypersomnolence disorder 
 - Unspecified hypersomnolence disorder 

 Sexual dysfunction 

 ระดับท่ี ๒  - 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 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified sexual dysfunction 
 - Unspecified sexual dysfunction 

 Gender dysphoria 

 ระดับท่ี ๑  - Gender dysphoria 

 ระดับท่ี ๒  - Other specified gender dysphoria 
 - Unspecified gender dysphoria 

 Disruptive, impulse-control, and conduct disorders 

 ระดับท่ี ๒  - Oppositional defiant disorder 
 - Intermittent explosive disorder 
 - Conduct disorder 
 - Kleptomania 

 ระดับท่ี ๓  - Pyromania 
 - Other specified  disruptive, impulse-control, and  conduct disorder 
 -  Unspecified disruptive, impulse-control, and conduct  disorder 
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 Substance related and addictive disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Alcohol-related disorders 
 - Cannabis-related disorders 
 - Inhalant-related disorders 
 - Opioid-related disorders 
 - Sedative-, hypnotic, and anxiolytic-related disorders 
 - Stimulant-related disorders 
 - Tobacco-related disorders 
 - Other substance-related disorders 

 ระดับท่ี ๒  - Caffeine-related disorders 
 - Other substance-related disorders 
 - Stimulant-related disorders (Cocaine) 
 - Gambling disorder 

 ระดับท่ี ๓  - Hallucinogen-related disorders 

 Neurocognitive disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Major and mild neurocognitive disorder due to Alzheimer’s disease, and 
 Vascular disease Delirium 

 ระดับท่ี ๒  - Major and mild neurocognitive disorder due to Frontotemporal lobar 
 degeneration, 
 Lewy body disease, traumatic brain injury, and substance/medication use 
 - Delirium due to multiple etiologies 

 ระดับท่ี ๓  - Major and mild neurocognitive disorder due to HIV, Prion disease, Parkinson’s 
 disease, Huntington’s disease, and another medical conditions 

 Personality disorders 

 ระดับท่ี ๑  - Personality disorder  ชนิดตาง ๆ ไดแก  Paranoid,  Schizoid, Schizotypal, 
 Antisocial, Borderline, Histrionic และ Narcissistic 

 ระดับท่ี ๒  - Personality change due to another medical condition 

 ระดับท่ี ๓  - Other specified personality disorder 
 - Unspecified personality disorder 
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 Paraphilic disorders 

 ระดับท่ี ๓  - Voyeuristic disorder 
 - Exhibitionistic disorder 
 - Frotteuristic disorder 
 - Sexual masochism disorder 
 - Sexual sadism disorder 
 - Pedophilic disorder 
 - Fetishistic disorder 
 - Transvestic disorder 
 - Other specified paraphilic disorder 
 - Unspecified paraphilic disorder 

 Medication-induced movement disorders and other adverse effects of medication 

 ระดับท่ี ๑  - Neuroleptic-induced parkinsonism 
 - Neuroleptic malignant syndrome 
 - Medication-induced acute dystonia, and akathisia 
 - Tardive dyskinesia 
 - Antidepressant discontinuation syndrome 

 ระดับท่ี ๒  - Medication-induced postural tremor 

 ระดับท่ี ๓  - Other medication-induced movement disorders 
 - Other adverse effect of medication 

 ท้ังน้ีใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ สาขาจิตเวชศาสตร ปรับเนื้อหาตามระบบจำแนกโรคทางจิตเวชที่เปน 

 สากล 

 เน้ือหาวิชาจิตเวชศาสตรในหัวขอท่ี ๒) – ๑๗) แบงระดับการจัดการเรียนรูออกเปน ๒ ระดับ ไดแก 

 ระดับท่ี ๑  ตองรู  โรคหรือภาวะท่ีพบบอยและมีความสำคัญ  ซึ่งแพทยประจำบาน  ตองรูเปนอยางดี 

 สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติ เชน ใหการประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา สงเสริมปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพได 

 ระดับท่ี ๒  ควรรู  โรคหรือภาวะท่ีมีความสำคัญ ซึ่งแพทย  ประจำบาน  ควรรู  สามารถเรียนรูโดยการฟงบรรยาย 

 การศึกษาดวยตนเอง สามารถใหการประเมินวินิจฉัย ใหการรักษาเบื้องตนหรือสงตอผูเช่ียวชาญได 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๒) Behavioral sciences and sociocultural psychiatry 

 Neurophysiology and Neurochemistry 

 ตองรู  - Basic electrophysiology: neural conduction, action potential, synapses, and 

 receptors 

 - Neurotransmitters: definition, classification, neuromodulators and 

 neurohormones 

 - Biogenic amines: dopamine, norepinephrine, and epinephrine 

 - Serotonin, histamine, acetylcholine 

 - Peptide/amino acid Neurotransmitters: endogenous opioids, GABA, and 

 glutamate 

 Neuroimaging and electrophysiology 

 ตองรู  - Indication in clinical practice, 

 - Basic interpretation of CT and MRI 

 ควรรู  - Specific technique: CT, MRI, fMRI, PET, and SPECT 

 - EEG: normal EEG tracing, sleep EEG, and abnormal EEG 

 Psychoneuroendocrinology, psychoneuroimmunology and chronology 

 ตองรู  - Definition and classification and endocrine assessment 

 - Hypothalamic–Pituitary-Adrenal axis 

 - Hypothalamic–Pituitary-Gonadal axis 

 - Hypothalamic–Pituitary-Thyroid axis 

 - Growth hormone, prolactin and melatonin 

 - Stress and immune response 

 - Major psychiatric disorders and neuroendocrine/neuroimmunologic 

 manifestation: schizophrenia, MDD 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ควรรู  - Chronobiology and biological rhythms: circadian rhythm, zeitgebers, 

 sleep-wake cycle 

 - Dream and polysomnography 

 Neurogenetics 

 ตองรู  - Genome and basic molecular biology 

 - Genetic term and concept: genotype, phenotype, endophenotype, 

 epigenetics, proband and trait 

 - Genetic vulnerability and mental disorder 

 ควรรู  - Method of genetic study 

 Learning theory 

 ตองรู  - Definition 

 - Type of learning: imprinting, classical conditioning, operant conditioning, social 

 learning, cognitive learning 

 - Psychiatric application of learning theory 

 - Neurophysiology of learning: habituation and sensitization, memory formation 

 and storage, motivation 

 Aggression 

 ตองรู  - Definition 

 - Mental disorders associated with aggression 

 - Assessment and prediction/risk of aggression 

 - Etiology of aggression 

 - Treatment and prevention 

 Sociobiology and ethology 

 ตองรู  - Definition 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Implication for psychiatry: communication, learned helplessness, stress 

 syndromes, sensory deprivation 

 Anthropology and cross-cultural psychiatry 

 ตองรู  - Definition 

 - Culture-bound syndrome 

 ควรรู  - Cultural psychiatry: culture, race and ethnicity, culture and psychopathology 

 Epidemiology 

 ตองรู  - Definition 

 - Type of clinical and epidemiologic studies 

 - Research methodology 

 - Measurement and instruments 

 Biostatistics 

 ตองรู  - Hypothesis testing: type I and type II error 

 - Validity and reliability of diagnostic test/assessment tools 

 - Descriptive statistic: percent, mean, median, mode, range, SD and percentile 

 - Univariate analysis: chi-square test, t-test, ANOVA, correlation, odd ratio and 

 relative risk 

 - Concept of confidence interval, effect size, number needed to treat 

 ควรรู  - Multivariate analysis: linear regression analysis and multiple regression analysis 

 - Survival analysis 

 - ANCOVA 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๓) Human growth and development  มีความรูพื้นฐานและนำความรูดังกลาวไปประยุกตใชในบาง 

 ปญหาหรือบางสถานการณได ในเรื่องตอไปนี้ 

 ตองรู  - 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 

 ๔) Evidence-based medicine/psychiatry, research methodology and biostatistics 

 ตองรู  Evidence-based medicine/psychiatry 

 -  Definition 

 - How to ask answerable questions 

 - How to find the evidence 

 - Critical appraisal of guidelines, systematic reviews, meta-analysis 

 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 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Univariate analysis: chi-square test, t-test, ANOVA, correlation, odd ratio, 

 relative risk concept of confident interval, effect size, number needed to treat 

 ควรรู  - Multivariate analysis: linear regression analysis, multiple regression analysis, 

 - survival analysis 

 - ANCOVA 

 ๕) Addiction psychiatry ในสวนของ Substance abuse 

 ตองรู  Substance-related disorders (alcohol, stimulant, nicotine, cocaine, opioid, 

 cannabis, inhalant, sedative, hypnotics, anxiolytics, and caffeine) 

 - Epidemiology 

 - Etiology: neurobiology and psychosocial factors 

 - Pharmacology of each substances 

 - Principle of assessment and diagnosis 

 - 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 treatment : Motivational enhancement Cognitive-behavioral 

 therapy, Family education 

 - Harm reduction 

 กฎหมายและนโยบายแหงชาติที่เกี่ยวของกับสารเสพติดและการบำบัดรักษา 

 ควรรู  Other substance-related disorders (hallucinogen, and phencyclidine-like) 

 - Epidemiology 

 - Etiology: neurobiology and psychosocial factors 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Pharmacology of each substances 

 - Principle of assessment and diagnosis 

 - Natural course and prognosis 

 - Substance-induced disorders and management 

 - Detoxification 

 - Treatment and recovery process 

 - Psychosocial therapy: Phramongkutklao model, Therapeutic communities, 

 Alcoholics Anonymous 

 - Prevention 

 - Substance abuse in adolescent 

 - Family of the addicts 

 - Compulsory treatment system and the Drug Rehabilitation Act 

 ๖) Consultation-Liaison Psychiatric 

 Specific syndrome  (e.g. stress reactions, postpartum  disorders, pain syndrome, postsurgical 

 and ICU reactions, obesity) 

 ตองรู  Stress reactions 

 - Physiological response to stress (neurotransmitter response, endocrine 

 responses, psychoneuroimmunology) 

 - Stress and psychiatric illness 

 - Treatment: Pharmacological approach, Cognitive-behavioral approach 

 Postpartum disorder 

 - Postpartum psychiatric disorders 

 - Psychopharmacology during pregnancy and lactation 

 Pain syndrome 

 - Etiology 

 - Psychopathology and psychodynamic theme 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Pain behavior, suffering and psychiatric diagnosis (depression, anxiety, 

 somatoform disorder) 

 - Pain management 

 Obesity & Metabolic syndrome 

 - Definition 

 - Etiology 

 - Risk factors: genetic risk, behavioral risk, and illness risk 

 - Social & psychological consequence 

 - Basic and psychosocial management 

 COVID19 and other new emerging disease 

 ควรรู  Organ Transplantation 

 - Transplant donor and transplant recipient 

 - Assessment of psychosocial factors, health illness behaviors, compliance, 

 social support, prior coping, and disease-specific coping 

 - Psychiatric diagnoses 

 - Contraindication of organ transplantation 

 Hemodialysis: psychiatric problems: dependence, regression, hostility 

 Sexual Reassignment 

 Adoption 

 Psychiatric aspects of non-psychiatric illness  (epidemiology,  etiology, clinical features and 

 diagnosis, course and prognosis, treatment) 

 ตองรู  Mood anxiety and psychotic symptoms, delirium due to medications 

 - Common medical drugs related to psychiatric symptoms: 

 corticosteroid, anticancer agents, and antihypertensive drugs 

 ควรรู  - Sexual dysfunction: antihypertensive, antiparkinsonian agents 

 - Drug abuse: analgesics 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 Psychosomatic and somatopsychic disorders 

 ตองรู  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 

 ควรรู  - Conditions mimicking psychosomatic disorder 

 - Alternative therapy: acupressure, acupuncture 

 Models of consultation psychiatry 

 ตองรู  - Definition & concept of consultation psychiatry and consultation–liaison 

 psychiatry 

 - Concept of bio-psycho-social model 

 - Role and task 

 Areas to be covered in a consultation including 

 ตองรู  - Coping with illness 

 - Death, dying and bereavement, end of life care 

 - Dealing with noncompliance or refusal to consent to procedure 

 - Psychotherapy of the medically ill 

 ควรรู  - Alternative or complementary medicine: herbal preparation with psychotropic 

 effects 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๗) Emergency psychiatry 

 Specific psychiatric emergency  (e.g. abuse of child  or adult, adolescent crises, violence) 

 ตองรู  Abuse of child or adult 

 - Epidemiology 

 - Emergency psychiatric interview 

 - Diagnosis (rape, physical abuse, marital crises) 

 - Differential diagnosis 

 - Treatment: Pharmacological approach, psychotherapy, deposition and 

 documentation 

 Hyperventilation syndrome 

 - Etiology 

 - Psychopathology 

 - Diagnosis and management 

 Violence 

 - Etiology 

 - Psychopathology and psychodynamic theme 

 - Diagnosis 

 - Prediction 

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

 ควรรู  Adolescent crisis 

 - Etiology 

 - Psychopathology and psychodynamic theme 

 - Diagnosis (depression, anxiety, impulsivity, truancy, eating disorder, 

 bereavement, group hysteria, and intermittent explosive disorder) 

 - Management 

 Suicide 

 ตองรู  Epidemiology  (country, international) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 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 behavior prediction (risk assessment) 

 - Inpatient versus outpatient treatment 

 - Thai national strategy for suicidal prevention 

 Cognitive behavior problems 

 ตองรู  Cognitive behavior disturbance: 

 Delirium, delirium tremens (DTs), behavioral and psychological symptoms of 

 dementia (BPSD) 

 Adverse drug reaction 

 ตองรู  Adverse drug reaction: 

 Neuroleptic malignant syndrome (NMS), serotonin syndrome, intoxication of 

 common drug use in psychiatry 

 ๘) Psychosocial therapies 

 ตองรู  Counseling 

 Psychoeducation 

 Psychotherapy 

 - Supportive psychotherapy 

 - Psychodynamic psychotherapy 

 - Cognitive behavioral therapy 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Crisis intervention 

 - Behavioral therapy 

 - Motivational interview 

 ควรรู  - Play therapy 

 - Milieu therapy 

 - Psychosocial rehabilitation 

 - Satir Model Systemic Therapy 

 - Mindfulness-based therapy 

 - Interpersonal psychotherapy 

 - Group psychotherapy 

 - Psychosocial intervention in substance use disorder 

 - Family therapy 

 - Marital therapy 

 - Other brief psychotherapy 

 - Psychological First Aid and EMDR 

 ๙) Psychotropic medication  ตองรูในเรื่องตางๆสำหรับ  ยาในแตละกลุมดังน้ี 

 -  Pharmacological action 

 -  Clinical indications 

 -  Side effects 

 -  Drug-drug interactions 

 -  Toxicity 

 -  Appropriate prescribing practices 

 -  Age, gender and ethno-culture variations 

 ตองรู  - Antipsychotic 

 - Antidepressant 

 - Anxiolytic and hypnotic 

 - Mood stabilizer 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 - Cognitive enhancer 

 - Psychostimulant 

 - Anticholinergic 

 ควรรู  - Anabolic steroid 

 - Drug for sexual disorders 

 - Pain medication 

 ๑๐) Somatic treatment methods 

 ตองรู  -  Electroconvulsive therapy (ECT) 

 ควรรู  -  Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) 

 - Biofeedback 

 - Light therapy 

 - Alternative medicine (e.g. acupuncture, massage) 

 ๑๑) Child and adolescent psychiatry 

 ตองรู  -  Assessment and treatment of children and adolescents 

 - Psychiatric disorders (หัวขอ psychiatric disorders) 

 ๑๒) Geriatric psychiatry 

 ตองรู  -  Aging and psychiatry 

 - Principle of assessment in old age 

 - Management of common psychiatric problems in old age 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑๓) Administrative psychiatry and systems of health care delivery 

 ตองรู  - Basic principles in public health 

 - 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 

 ควรรู  - The relationship between psychiatry, the individual and the national economy 

 - 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 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 53 

 ๑๔) Community psychiatry 

 ตองรู  - Health promotion 

 - Prevention: primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention 

 - Role of psychiatrists in community psychiatry 

 - Psychiatry in the context of primary care 

 ควรรู  - Community psychiatry intervention 

 - Community reentry program 

 - Rehabilitation services in community 

 ๑๕) Forensic psychiatry 

 ตองรู  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 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 Sexual misconduct 

 - Sexual exploitation: legal and ethical consequences 

 - Criminal sanctions 

 - Licensure and ethical codes 

 Seclusion and restraint 

 - Indications for seclusion and restraint 

 - Contraindications to seclusion and restraint 

 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 

 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 

 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ 

 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตท่ีเปนปจจุบัน 

 ควรรู  Testimonial privilege 

 - Exceptions to testimonial privilege 

 - Liability 

 Recovered memories 

 Civil litigation 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑๖) Ethics 

 ตองรู  - Professional codes 

 - Basic ethical principles 

 - The principles of medical ethics with annotations especially applicable to 

 psychiatry 

 - Confidentiality 

 - Responsibility to disclose 

 - Responsibility to appeal 

 - Responsibility to treat 

 - Physicians in training 

 - Physician charter of professionalism 

 - Impaired physician 

 - บทบาทของแพทยสภา 

 - จรรยาบรรณจิตแพทยของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

 ควรรู  - Health Insurance Portability and Accountability Act 

 - Ethics in managed care 

 - Responsibility to cooperate with utilization review 

 - Sexual boundary violations 

 - Nonsexual boundary violations 

 - Business 

 - Ideological issues 

 - Social 

 - Financial 

 ๑๗) Personalized medicine in psychiatry 

 ควรรู  ควรรูหลักการและการประยุกตใชในการบำบัดรักษาทางจิตเวช 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๒.๒ ทักษะทางจิตเวช 

 แพทยประจำบานควรแสดงใหเห็นวา มีทักษะทางจิตเวชในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 ทักษะทางจิตเวช  ทักษะที่จำเปนตองทำได 

 ดวยตนเอง 

 ทักษะที่ควรทำไดหรือ 

 สงปรึกษาผูอื่นได 

 ทักษะที่อาจทำไดหรือเลือก 

 สงปรึกษาผูอื่นไดเหมาะสม 

 ทักษะการ 

 ประเมิน 

 (assessment) 

 - Psychiatric interview and 

 assessment (clinical and 

 psychometric evaluation) 

 - Basic child psychiatric 

 assessment 

 - Cognitive screening and 

 assessment ไดแก MMSE 

 Thai 2002, TMSE 

 - Clinical and psychometric 

 evaluation สำหรับโรคหรือ 

 ความผิดปรกติท่ีพบไดบอย เชน 

 HAM-D, PANSS, MoCA, 

 YMRS, CIWA 

 -Telepsychiatry 

 - Psychological test 

 (projective test, IQ test) 

 Neuro-psychological test 

 ADAS-Cog 

 ทักษะการรักษา  - Motivational interview 

 - Supportive Psychotherapy 

 - Electroconvulsive therapy 

 - Counseling 

 - Psychoeducation 

 - Psychosocial intervention 

 for patient and family 

 - Cognitive behavioral 

 therapy 

 - Behavior therapy 

 - Group psychotherapy 

 - Satir model systemic 

 psychotherapy 

 - Telepsychiatry 

 - Interpersonal 

 psychotherapy 

 - Mindfulness-based 

 psychotherapy 

 - Psychosocial 

 rehabilitation 

 - Family Therapy 

 ทักษะทางจิตเวช 

 อ่ืนๆ 

 - ทักษะการรับปรึกษา 

 consultation–liaison 

 techniques (communication, 

 professionalism, holistic 

 approach, decision making, 

 system-based skill) 

 - ทักษะทางนิติจิตเวช 

 (forensic psychiatric skill) 

 ไดแก การเปนพยาน การออก 

 เอกสารที่มีผลทางกฎหมาย 

 เปนตน 

 Disaster management 

 - ทักษะทางจิตเวชศาสตร 

 ชุมชน (community 

 psychiatry) 

 - ทักษะทางนิติจิตเวชอื่นๆ 

 (other forensic psychiatric 

 skill) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๓) ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

 ทักษะระหวางบุคคลและการส่ือสาร ประกอบดวย 

 ๓.๑ ทักษะในการติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ๓.๒ ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรทั่วไป 

 ๓.๓ ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับบทบาทของจิตแพทยรับปรึกษา 

 ๓.๔ ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับบทบาทจิตแพทยเชิงกฎหมาย 

 ๓.๕ ทักษะความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรเชิงสหวิชาชีพ 

 แพทยประจำบานควรมีทักษะดังตอไปนี ้

 ๓.๑ ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 (๑) ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสามารถในการติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ 

 ผูปวย ญาติผูปวย ประชาชนท่ัวไป ผูรวมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ๆ 

 (๒)  ตระหนักถึงปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคตอการติดตอ  ส่ือสาร เชน ภูมิหลังของผูปวย (การศึกษา ภาษา 

 วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณของผูปวย 

 (๓)  สามารถใชภาษาทาทาง (non-verbal communication)  เชน การแสดงทาที การสบตา 

 การสัมผัส ไดอยางเหมาะสม 

 (๔)  มีทักษะในการฟง รับฟงปญหาของผูปวย เขาใจความ  รูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย 

 (๕)  ใชศัพท และภาษาพูดท่ีผูปวยเขาใจได แสดงความ  เห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ใหความมั่นใจ และ 

 ใหกำลังใจผูปวย 

 (๖) มีทักษะในการสัมภาษณและซักประวัติผูปวย รวมท้ังเรื่องที่เกี่ยวของแตผูปวยไมตองการเปดเผย 

 เชน ประวัติเพศสัมพันธ 

 (๗)  สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย  ผลการรักษา การพยากรณโรคใหผูปวย 

 และญาติผูปวยเขาใจและมีสวนรวมในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการแจงขาวรายและการปฏิบัติในกรณี 

 ผูปวยท่ีใกลเสียชีวิตและกรณีที่ผูปวยเสียชีวิตแลว 

 (๘)  สามารถโนมนาวใหผูปวยและญาติใหความรวมมือ  ในการรักษาและดูแลตนเอง ใหสุขศึกษาใหคำ 

 ปรึกษาหารือ และใหคำแนะนำผูปวยได 

 (๙)  บันทึกขอมูลทางการแพทย เขียนใบรับรองแพทย ใบ  สงตอผูปวย ไดอยางถูกตองเหมาะสมตาม 

 ความเปนจริง และครบถวนสมบูรณ 

 (๑๐)  นำเสนอรายงานทางการแพทย และอภิปรายในที่ประชุม  ได 
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 (๑๑) มีทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณแกบุคลากรทางการแพทยทุกระดับและ 

 ประชาชน 

 ๓.๒ ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรทั่วไป 

 แพทยประจำบานตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถตาง ๆ เหลานี้ คือ 

 (๑)  การฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) และเขาถึง  จิตใจ (empathy) ผูปวยและญาติได 

 (๒)  การสื่อสารกับผูปวยและญาติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล  ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางวาจา 

 ภาษากาย และการเขียนบันทึก 

 (๓)  การมีความสัมพันธทางการรักษา (therapeutic alliance)  กับผูปวยอยางมั่นคง ซึ่งแสดงใหเห็นได 

 จากการท่ีผูปวยสามารถท่ีจะใหความไววางใจ เชื่อใจ และเปดเผยอยางจริงใจกับแพทยผูดูแล 

 (๔) แพทยสามารถตัดสินใจวางแผนการดูแลรักษารวมกันกับผูปวยและญาติอยางเหมาะสม สื่อความหมาย 

 และใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูปวยและญาติได 

 (๕)  การเห็นและเขาใจถึงผลกระทบของความรูสึกในจิตใจ  และพฤติกรรมของตนเอง (countertransference) 

 ที่จะสงผลตอการใหการรักษาทางจิตเวชแกผูปวย 

 (๖)  สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคลากรทางการแพทย  และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของ 

 ผูปวย ใหความรูกับผูปวย ญาติ และบุคลากรอื่น เกี่ยวกับประเด็นดานการแพทย ดานจิตใจและดานพฤติกรรม 

 - ปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพ (multidisciplinary team) อยางมีประสิทธิผล ไมวาจะในฐานะสมาชิก 

 ที่ปรึกษา หรือ ผูนำทีม 

 - สรางความสัมพันธโดยมีความละเอียดออนในการคำนึงถึงวัฒนธรรมของผูปวย ญาติ และบุคลากร 

 ทางการแพทยท่ีเก่ียวของ และแสดงออกไดอยางอยางเหมาะสมแสดงออกซึ่งมารยาททางวิชาชีพจริยธรรม ทั้งใน 

 ดานทัศนคติและพฤติกรรมกับผูปวยทุกราย และการปฏิบัติงานวิชาชีพทุกสถานการณ 

 - สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับผูปวยและญาติ โดยคงไวซึ่งการเคารพ ใหเกียรติ และรักษาความลับ 

 ในประเด็นตอไปน้ี คือ 

 (ก)  ขอสรุปผลการประเมิน 

 (ข) ประโยชนและความเสี่ยงของแผนการรักษาท่ีวางไว รวมถึงผลขางเคียงที่อาจพบไดของยาทาง 

 จิตเวชท่ีจะใชรักษาผูปวย 

 (ค)  ทางเลือกอ่ืนๆท่ีอาจจะมีในการวางแผนการรักษา 

 (ง)  ใหความรู ความเขาใจโรค การพยากรณโรค และวิธ ี การปองกันโรค 

 (๗)  ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญจากฐานขอมูลท่ีได  มา ทั้งขอมูลเชิงการวินิจฉัยและขอมูลเชิง 

 การวางแผนการรักษาท่ีสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมของผูปวย 
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 (๘)  ความสามารถในการสำรวจ และการจัดการกับความรูสึกภายในจิตใจ อคติ countertransference 

 ความเคยชิน มุมมองความประพฤติทางวัฒนธรรมของตนเองอยางเหมาะสมในการดูแลรักษาผูปวย 

 ๓.๓ ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จำเปนสำหรับบทบาทของจิตแพทยรับปรึกษา 

 แพทยประจำบานตองแสดงออกซึ่งความสามารถในดานตางๆ ในการรับปรึกษา คือ 

 (๑)  การประเมิน และแปลความหมายของขอมูลที่ไดจากบุคลากร  ทางการแพทย ผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 

 บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ และขอมูลจากชุมชนของผูปวย อันประกอบดวยทักษะตางๆ ดังนี้ 

 (ก)  การวิเคราะหและสรุปความตองการในการสงปรึกษาอยาง  ชัดแจง 

 (ข)  การอภิปรายสิ่งท่ีพบในกระบวนการรับปรึกษา 

 (ค)  การประเมิน สรุปส่ิงท่ีพบในกระบวนการรับปรึกษา 

 (๒)  การเปนที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิผลแกบุคลากรทางการ  แพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ บุคลากร 

 ทางจิตเวชอ่ืนๆ และบุคลากรชุมชนอื่นๆ อันประกอบดวยทักษะตางๆ ดังนี้ 

 (ก)  การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลในประเด็นที่ตองการ  สงปรึกษากับทีมผูเกี่ยวของในการสงปรึกษา 

 (ข)  การคงไวซึ่งบทบาทของท่ีปรึกษาที่ดี 

 (ค)  การสื่อสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับขอแนะนำที่จะให 

 (ง)  การใหความเคารพ ใหเกียรติตอความรู ความเช่ียวชาญ  ของทีมผูสงปรึกษา 

 (๓)  การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับผูปวยญาติและผู  ท่ีมีความสำคัญกับผูปวยโดยสามารถที่จะ 

 (ก)  ใหการอธิบายเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและแผนการรักษา  ทั้งทางวาจาและการเขียนบันทึก 

 โดยหลีกเลี่ยงศัพทแพทย อยางเหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถในการเขาใจขอมูล 

 (ข)  ใหความรูเชิงปองกันเกี่ยวกับโรคของผูปวยท่ี  เขาใจไดงาย ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได 

 (ค)  เคารพ ใหเกียรติตอวัฒนธรรม เชื้อชาติ เศรษฐฐานะ  และสถานะทางสังคมที่เกี่ยวของและสงผล 

 ตอประสบการณความเจ็บปวย ความหมายของการเจ็บปวย และความรูความเขาใจในการอธิบายความเจ็บปวย 

 (ง)  สรางความไววางใจ สงเสริมความสัมพันธและความรวม  มือเพื่อการดูแลรักษาผูปวย 

 ๓.๔ ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จำเปนสำหรับบทบาทจิตแพทยเชิงกฎหมาย 

 แพทยประจำบานตองแสดงออกซึ่งความสามารถในการบันทึกขอมูลทางการแพทยในแงมุมทางจิตเวชศาสตร 

 ในลักษณะท่ีสามารถนำไปใชในทางกฎหมายไดทันเวลาและประกอบไปดวยขอมูลที่สำคัญในการที่บุคลากรทางการแพทย 

 สาขาอ่ืน ๆ จะนำไปใชไดอยางเหมาะสมและไมลวงละเมิดความลับของผูปวย 

 ๓.๕ ทักษะความสามารถพื้นฐานที่จำเปนสำหรับงานจิตเวชศาสตรเชิงสหวิชาชีพ 

 แพทยประจำบานตองแสดงออกซึ่งความสามารถในการเปนผูนำทีมสหวิชาชีพ อันประกอบดวยทักษะตาง ๆ 

 ดังน้ี 
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 (๑)  การฟงอยางมีประสิทธิผล 

 (๒)  การจับประเด็นความตองการของสมาชิกในทีมไดชัดเจน 

 (๓)  การรวบรวม บูรณาการฐานขอมูลจากสหวิชาชีพได 

 (๔)  การจัดการความขัดแยงในทีมได 

 (๕) การสื่อสารอยางชัดเจนถึงแผนการรักษาเชิงบูรณาการ โดยคงไวซ่ึงความเคารพ ใหเกียรติบริบท 

 ทางสังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกในทีม 

 ๔) การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

 แพทยประจำบานควรมีการเรียนรูและพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ตองตระหนักถึงขีดจำกัดในความรูและความสามารถของตน และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู 

 ตลอดจนการหาความรูใหมตลอดเวลา 

 ๔.๒ แสดงถึงความสามารถในการ 

 (๑) วิเคราะหขอมูลทางการแพทย เพื่อที่จะนำขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงคุณภาพของการรักษาให 

 เหมาะสมกับการรักษาในแบบตน และเหมาะสมกับผูปวย (ตัวอยางเชน ความนาเช่ือถือของวิธีการวิจัยและ 

 เคร่ืองมือในการทำวิจัย หลักการรักษาท่ีมีคุณภาพ การยึดมั่นหลักการปฏิบัติ) ดวยจุดมงหมายน้ีแพทยประจำบาน 

 ควรมีความสามารถที่จะประเมินผลโดยท่ัวไป และหาขีดความสามารถและขอจำกัดในการที่จะนำผลการวิจัยไป 

 เปนแนวปฏิบัติในการรักษาผูปวยใหสอดคลองกับ socio-demographic และ clinical characteristic 

 (๒) พัฒนาและวางแผนการรักษาไดอยางมีคุณภาพ โดยมีฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรการแพทยที่ผาน 

 การวิเคราะหมาเปนอยางดีและมีความนาเช่ือถือ 

 ๔.๓ มีความสามารถและแสดงวาตนสามารถท่ีจะวิเคราะหขอมูลทางการแพทย ความสามารถน้ีอาจรวมถึง 

 (๑) การใชองคความรูทั่วไป หรือวิธีการที่ใชในการทำวิจัยของจิตเวชศาสตรหรือประสาทวิทยา 

 (๒) การคนหาขอมูลเพิ่มเติม หรือสรุปปญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู 

 ๔.๔ แสดงวาตนมีความรูและความสามารถท่ีจะคนควาและประเมินความรู ขอมูลและการทดลองของการ 

 แพทยท่ีใหม เพ่ือท่ีจะนำความรูเหลานี้ไปพัฒนาแผนการรักษาผูปวย พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล องคความรู 

 เหลาน้ีอาจจะไดมาจาก 

 (๑) การใชหองสมุดทางการแพทย 

 (๒) การใชฐานขอมูลทางสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลทาง internet 

 (๓) การใชฐานขอมูลของยา 

 (๔) การรวมการประชุมทางวิชาการ การเขาเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติมทั้งในภูมิภาคและระดับชาต ิ

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๔.๕ มีการประเมินจำนวนผูปวยท่ีตนรับผิดชอบในแตละชวงเวลาและประสบการณภาคปฏิบัติของตน 

 อยางเปนระบบ เชน 

 (๑) การเรียนรูโดย case-based learning 

 (๒) ใชหลักการทำงานท่ีดีท่ีสุดตามกฎเกณฑแบบการทำงานของแพทย 

 (๓) ทบทวนประวัติผูปวย 

 (๔) รับรูถึงการประเมินผลการรักษาของตนจากผูปวย (ตัวอยางเชน ความพอใจกับการรักษา หรือ 

 ผลของการรักษา) 

 (๕) การมีอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับคำปรึกษาจากอาจารยหรือบุคลากรที่เหมาะสม 

 (๖) ดำรงระบบท่ีชวยในการตรวจสืบหาขอผิดพลาดในการรักษาและเสริมสรางระบบที่ชวยลด 

 ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

 ๕) ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 

 ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) ประกอบดวยคุณลักษณะของ 

 ความเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (continue 

 professional development) และพฤตินิสัยเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ (professional habits, 

 attitudes, moral, and ethics) 

 แพทยประจำบานพึงมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความรูความสามารถทางวิชาชีพ (professional 

 competencies) ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตอไปน้ี 

 ๕.๑ พฤตินิสัยในการทำงาน (work habits) และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ คือ 

 (๑)  ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอการนัดหมาย 

 (๒)  รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 (๓)  สามารถทำงานเปนทีม 

 (๔)  พยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงในการทำงาน  และหาขอยุติโดยสันติวิธี 

 (๕)  สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล 

 (๖)  รูขีดจำกัดความสามารถของตนเอง 

 (๗)  ยอมรับขอผิดพลาดของตนเองและพยายามแกไข 

 (๘)  ยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นและใหความชวยเหลือ  และแนะนำตามความเหมาะสม 

 ๕.๒ รับผิดชอบในการใหความจริงแกผูปวย รักษาความลับ และเคารพสิทธิของผูปวย 

 ๕.๓ ปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของผูปวย 

 ๕.๔ แสดงเจตคติท่ีดีตอการใหบริการสุขภาพแบบองครวมแกประชาชนทุกระดับ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๕.๕ ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

 ๕.๖ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพแพทย 

 ๕.๗ ซื่อสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ๕.๘ มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม รวมถึงสำรวจจิตใจ 

 พัฒนาตนเอง สนใจในการเรียนรูตอเนื่อง 

 ๖) การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (system-based practice) 

 แพทยประจำบานควรแสดงใหเห็นวา มีความตระหนักรู เขาใจและรับผิดชอบตอบริบทสังคมและระบบบริการ 

 สุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย รวมถึงการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และ 

 สามารถแสวงหาแหลงทรัพยากรอื่น ๆ ในระบบเพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ โดยควรมีความสามารถ 

 ดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลตาง ๆ แตละระดับในระบบสาธารณสุข สามารถ 

 เปนท่ีปรึกษาและใหคำแนะนำดานสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตรแกแพทยและบุคลากรอื่น 

 ๖.๒ สามารถรวมประสานงานกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพตาง ๆ ในทีมงานบริการรักษาพยาบาล เชน health 

 care managers นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรมบำบัด เปนตน เพื่อพัฒนาการบริการ 

 ดานจิตเวชศาสตร เนนความปลอดภัยแกผูปวยการปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพจิต 

 ๖.๓ สามารถนำความรูในการวางแผนดานบริหารและดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขมาประยุกตใช 

 โดยคำนึงถึงตนทุนคาใชจาย ความคุมคาวิเคราะหความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดจากการดูแลรักษาผูปวยและ 

 กลุมประชากรท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ๖.๔ มีสวนรวมสนับสนุนระบบพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

 ๖.๕ เขาใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข การประเมินคุณภาพสถานพยาบาลเกี่ยวกับ 

 ระบบบริการ ระบบประกันสุขภาพ บัญชียาหลักแหงชาติและเงื่อนไขการเบิกจายในงบประมาณสาธารณสุขทั้ง 

 ภาครัฐและเอกชน 

 ๖.๖ สามารถใหความรู คำแนะนำแกผูปวย ญาติ และชุมชน เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่มีความซับซอน 

 เพ่ือชวยใหผูปวยจิตเวชสามารถใชสวัสดิการดานรักษาพยาบาลไดอยางเหมาะสมและเขาถึงบริการไดสะดวก 

 ๖.๗ สามารถสรางกลไกใหมีการทบทวนกระบวนการรักษาผูปวยอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อใหมีการ 

 ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 ๖.๘ สามารถบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่ำเสมอมีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบความ 

 สมบูรณของเวชระเบียน ไดแก ประวัติ การตรวจสภาพจิต การตรวจรางกายและระบบประสาท ใหการวินิจฉัยและ 

 การวินิจฉัยแยกโรค อธิบายกลไกการเกิดโรคทางจิตพลวัตรและบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การสงตรวจทาง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หองปฏิบัติการ การวางแผนการรักษา การติดตามความกาวหนาอาการผูปวย การใชยา และการวางแผนจำหนาย 

 ผูปวยไดอยางเหมาะสม 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ภาคผนวก ๒ 

 การวัดผลและประเมินผล 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดประสบการณการเรียนรูแกผูรับการฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ใหสอดคลองไปกับผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมอันพึงประสงค ๖ ดาน และเนนการฝกอบรมจากฐานการปฏิบัต ิ

 (practice-based training) โดยมอบหมายใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมรับผิดชอบการบริบาลผูปวยตามระดับ 

 ศักยภาพในการการเรียนรูของผูรับการฝกอบรม (trainee-centered) ซึ่งมีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับ 

 การบริบาลผูปวยอยางเหมาะสมตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของหลักสูตร (curriculum mapping) 

 ตารางท่ี ๑ นอกจากนี้ สถาบันฝกอบรมตองกำหนดแนวทาง และดำเนินการวัดและประเมินผลผูรับการฝกอบรมที ่

 สอดคลองกับสมรรถนะหลัก ๖ ดาน และครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติ โดยดำเนินการวัดและประเมินผล 

 ระหวางการฝกอบรมตามมิติตาง ๆ ดังนี ้

 มิติท่ี ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส. กำหนด 

 มิติท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะดานทักษะทางคลินิก เจตคติและ professionalism 

 มิติท่ี ๓ การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน 

 มิติท่ี ๔ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผาน/ไมผาน) 

 มิติท่ี ๕ การรายงานความกาวหนาผลงานวิจัย 

 กิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อถือไวใจได (Entrustable professional activities: EPA) 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดมีกิจกรรมท่ีมีความสำคัญมาก (critical activities) สำหรับทุกคนที่จะประกอบ 

 อาชีพสาขาจิตเวชศาสตรตองทำไดดวยตนเองอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย จึงบรรลุผลสัมฤทธ์ิของ 

 แผนงานฝกอบรม โดยมีจำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี ้

 ๑.  Psychiatric evaluation and diagnosis 

 ๒.  Treatment planning and management 

 ๓.  Psychotherapy 

 ๔.  Somatic therapies (including psychopharmacology and neurostimulation therapies) 

 ๕.  Clinical consultation 

 ๖.  Interprofessional and team communication 

 ๗. Development and execution of lifelong learning through constant self-evaluation 

 (including critical evaluation of research and clinical evidence) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๘. Professional behavior and ethical principles 

 ๙. Patient safety 

 ตารางแสดงกิจกรรมเพ่ือใชประเมินแตละ EPA โดยแยกตามแพทยประจำบานในแตละชั้นป 

 EPA  R1  R2  R3 

 EPA 1 : Psychiatric evaluation and diagnosis  Round ward  OPD.ER  OPD, ER 

 EPA 2 : Treatment planning and 

 management 

 Case 

 conference 

 OPD,ER  OPD, ER 

 EPA 3 : Psychotherapy  Supervision  Psychotherapy 

 seminar 

 Psychotherapy 

 seminar 

 EPA 4 : Somatic therapies (including 

 psychopharmacology and neurostimulation 

 therapies) 

 ECT  ECT  TMS 

 EPA 5 : Clinical consultation  ER  ER  CL 

 EPA 6 :  Interprofessional and team 

 communication 

 Round ward  Round ward  Round ward 

 EPA 7 : Development and execution 

 of lifelong learning through constant 

 self-evaluation 

 Topic review  Journal club  Research 

 Seminar 

 EPA 8 : Professional behavior and ethical 

 principles 

 Supervision  Supervision  Supervision 

 EPA 9 : Patient safety  Noon Report  Noon Report  Noon Report 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตารางแสดงอาจารยที่ประเมินแพทยประจำบานในแตละ EPA 

 EPA  Staff 
 ward 
 round 

 Staff 
 OPD 
 A/B 

 Supervision  Staff 
 psychotherapy 

 seminar 

 ECT 
 staff 

 TMS 
 staff 

 Consult 
 staff 

 APPJ 
 staff 

 EPA 1 : Psychiatric evaluation and 

 diagnosis 

 X  X 

 EPA 2 : Treatment planning and 
 management 

 X  X 

 EPA 3 :  Psychotherapy  X  X 

 EPA 4 : Somatic therapies 
 (including psychopharmacology 
 and neurostimulation therapies) 

 X  X 

 EPA 5 : Clinical consultation  X  X 

 EPA 6 :  Interprofessional and team 
 communication 

 X 

 EPA 7 : Development and execution 
 of lifelong learning through constant 
 self-evaluation 

 X 

 EPA 8 : Professional behavior 
 and ethical principles 

 X 

 EPA 9 : Patient safety  X  X 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตารางท่ี ๓ แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของหลักสูตร (curriculum mapping) 

 ๑. การบริบาลผูปวย (Patient care; PC) 

 PC  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 PC 1 : มีทักษะในการ 
 สัมภาษณทางจิตเวช 
 การตรวจรางกาย 
 การตรวจสภาพจิต 
 การใชแบบประเมินท่ี 
 สำคัญ ในการคัดกรอง 
 ประเมิน วินิจฉัยโรค 
 บำบัดรักษา และฟนฟู 
 สมรรถภาพแกผูปวย 
 จิตเวช หรือผูปวย 
 โรคทางกายท่ีมีโรครวม 
 ทางจิตเวชไดมาตรฐาน 
 ตามหลักวิชาการ และ 
 หลักฐานเชิงประจักษ 
 ท่ีมีในปจจุบัน 

 - Lecture 
 - Topic discussion 
 and seminar 
 - Case discussion 
 and conference 
 - Bedside teaching 
 and ward round 
 - Case-based 
 learning 
 - Workshop 
 - Simulation 
 - Self -directed 
 learning 

 - Direct observation 
 - Chart audit 
 - การสอบสัมภาษณ 
 ผูปวย  (summative 
 assessment) 
 - การสอบขอเขียน 
 CRQ/Essay 
 (Summative 
 assessment) 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Portfolio 

 PC 2 : ปองกันโรคและ 
 สรางเสริมสุขภาพจิต 

 PC 3 : บริบาลแบบ 
 องครวม มีผูปวยเปน 
 ศูนยกลาง โดยคำนึงถึง 
 การใชยาอยางสมเหตุผล 
 มีประสิทธิภาพและ 
 ความปลอดภัย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๒. ความรู และทักษะหัตถการเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills; MK) 

 MK  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 MK 1 : มีความรู 
 พื้นฐานดานสุขภาพจิต 
 จิตวิทยา วิทยาศาสตร 
 การแพทยและสังคมที่ 
 จำเปนตอการปฏิบัติงาน 
 ดานจิตเวช 

 - Lecture 
 - Topic discussion 
 and seminar 
 - Case discussion 
 and conference 
 - Bedside teaching 
 and ward round 
 - Case-based 
 learning 
 - Workshop 
 - Simulation 
 - Self -directed 
 learning 

 - Direct observation 
 - Chart audit 
 - การสอบสัมภาษณ 
 ผูปวย (Formative 
 and summative 
 assessment) 
 - การสอบขอเขียน 
 MCQ และ CRQ/Essay 
 (Summative 
 assessment) 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Portfolio 

 MK 2 : มีความรูทาง 
 จิตเวชตามหลักฐาน 
 เชิงประจักษท่ีมีใน 
 ปจจุบันและบริบทตาง ๆ 

 MK 3 : มีทักษะ 
 การทำเวชปฏิบัติ 
 ทางจิตเวชศาสตร 
 อยางครอบคลุม 
 และเหมาะสมกับบริบท 

 MK 4 : บันทึกรายงาน 
 ผูปวยไดอยางสมบูรณ 
 และสม่ำเสมอ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๓. ทักษะระหวางบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills; ICS) 

 ICS  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 ICS 1 : นำเสนอ 
 ขอมูลของผูปวยและ 
 อภิปรายปญหา 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - Role model 

 - Case discussion/ 

 conference 

 - Bedside 

 teaching/Ward 

 round 

 - Case-based 

 learning 

 - Workshop 

 - Self-reflection 

 - Direct observation 
 - Chart audit 
 - การสอบสัมภาษณ 
 ผูปวย (Formative 
 and summative 
 assessment) 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Portfolio 
 - Reflective report 

 ICS 2 : ถายทอดความรู 
 และทักษะ เปนท่ีปรึกษา 
 ใหคำแนะนำแกแพทย 
 นักศึกษาแพทย และ 
 ทีมสหสาขาวิชาชีพได 

 ICS 3 : สื่อสารใหขอมูล 
 แกผูปวย ครอบครัว 
 ชุมชน และสังคมไดอยาง 
 ถูกตอง โดยเคารพการ 
 ตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของ 
 ความเปนมนุษย 

 ICS 4 : มีมนุษยสัมพันธ 
 ท่ีดี และทำงานรวมกับ 
 ผูรวมงานทุกระดับ 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๔. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement; PBLI) 

 PBLI  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 PBLI 1 : วิพากษบทความ 
 และดำเนินการวิจัย 
 จิตเวชศาสตรได 

 - Role model 

 - Case discussion/ 

 conference 

 - Bedside teaching/ 

 Ward round 

 - Case-based 

 learning 

 - Workshop 

 - Self-reflection 

 - Direct observation 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Portfolio 
 - Reflective report 
 - Research 

 PBLI 2 : มีความรู 
 ในการคิดวิเคราะห 
 อยางมีวิจารณญาณ 
 ทางการแพทย และ 
 การแพทยเชิงประจักษได 

 PBLI 3 : เรียนรู พัฒนา 
 ทักษะ และเสริมสราง 
 ประสบการณทางวิชาชีพ 
 จากการฝกปฏิบัติดาน 
 จิตเวชศาสตรไดดวย 
 ตนเอง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๕. ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism; Pro) 

 PRO  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 PRO 1 : ประพฤติตน 
 อยางมีคุณธรรม 
 จริยธรรม และเจตคติ 
 อันดีตอผูปวย ญาติ 
 ผูรวมงาน เพื่อนรวม 
 วิชาชีพ และชุมชน 

 - Role model 

 - Case discussion/ 

 conference 

 - Bedside teaching/ 

 Ward round 

 - Case-based 

 learning 

 - Workshop 

 - Self-reflection 

 - Direct observation 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Portfolio 
 - Reflective report 
 - Research 

 PRO 2 : มีความสามารถ 
 ในการสำรวจจิตใจ 
 พัฒนาตนเอง และ 
 บริหารจัดการ 
 สถานการณท่ีเกี่ยวของ 
 ไดอยางเหมาะสม 

 PRO 3 : มีความสนใจ 
 ใฝรูและสามารถพัฒนา 
 ไปสูความเปนผูเรียนรู 
 ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 (continuous 
 professional 
 development) 
 เพื่อธำรง และพัฒนา 
 ความสามารถดาน 
 ความรู ทักษะ เจตคติ 
 และพฤติกรรมในการ 
 ประกอบวิชาชีพ 
 เวชกรรมสาขา 
 จิตเวชศาสตรท่ีมาตรฐาน 
 และตอบสนองตอความ 
 ตองการของผูปวย และ 
 สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 PRO 4 : รับผิดชอบตอ 
 งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๖. การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based practice; SBP) 

 SBP  EPA 
 1 

 EPA 
 2 

 EPA 
 3 

 EPA 
 4 

 EPA 
 5 

 EPA 
 6 

 EPA 
 7 

 EPA 
 8 

 EPA 
 9 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 SBP 1 : ทำเวชปฏิบัติ 
 สอดคลองกับระบบ 
 สุขภาพ ระบบพัฒนา 
 คุณภาพการดูแลรักษา 
 ผูปวย ระบบยุติธรรม 
 บริบททางสังคม และ 
 วัฒนธรรมของประเทศ 

 - Lecture 
 - Topic discussion 
 and seminar 
 - Case discussion 
 and conference 
 - Bedside teaching 
 and ward round 
 - Case-base learning 
 - Workshop 
 simulation 
 - Self -directed 
 learning 
 - Practice-based 
 learning 

 - Direct observation 
 - Chart audit 
 - การสอบสัมภาษณ 
 ผูปวย (summative 
 assessment) 
 - การสอบขอเขียน 
 CRQ/Essay 
 (Summative 
 assessment) 
 - 360-degree 
 evaluation 
 - Logbook 
 - Present project 
 in community 
 psychiatry 

 SBP 2 : ทำเวชปฏิบัติ 
 โดยคำนึงถึงความ 
 ปลอดภัยและสิทธิผูปวย 

 SBP 3 : ทำเวชปฏิบัติ 
 โดยตระหนักในการใช 
 ทรัพยากรสุขภาพ 
 อยางเหมาะสม 
 (cost-consciousness 
 medicine) สามารถ 
 ปรับเปล่ียนแนวทาง 
 การดูแลรักษาผูปวยให 
 เขากับบริบทของการ 
 บริการทางสาธารณสุข 
 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 SBP 4 : สาธารณสุข 
 ตามมาตราฐานวิชาชีพ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment) 

 ผูรับการฝกอบรมตองปฏิบัติไดตามขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment) ที่กำหนดไวในแตละป 

 (ตารางท่ี ๔)  ซึ่งแบงระดับความสามารถออกเปน ๕ ระดับ  ไดแก 

 - ระดับท่ี ๑ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

 - ระดับท่ี ๒ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

 - ระดับท่ี ๓ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

 - ระดับท่ี ๔ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเองโดยไมตองกำกับดูแล 

 - ระดับท่ี ๕ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเองโดยไมตองกำกับดูแลและควบคุมผูมีประสบการณนอยกวาได 

 หมายเหตุ: ราชวิทยาลัยฯ กำหนดระดับความสามารถตาม Levels of supervision 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตารางท่ี ๔ Entrustable Professional Activities (EPAs), ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรมที่เกี่ยวของ 

 และขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment) ที่ผูรับการฝกอบรมแตละปตองทำได 

 Entrustable Professional 

 Activities; (EPAs) 

 ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรม  Level of entrustment 

 PC  MK  ICS  PBLI  Pro  SBP  ปที่ 1  ปที่ 2  ปที่ 3 

 EPA 1 Psychiatric evaluation and 

 diagnosis 

 X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 2 Treatment planning and 

 management 

 X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 3 Psychotherapy  X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 4 Somatic therapies 

 (including psychopharmacology 

 and neurostimulation therapies) 

 X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 5 Clinical consultation  X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 6 Interprofessional and 

 team communication 

 X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 7 Development and 

 execution of lifelong learning 

 through constant self-evaluation 

 (including critical evaluation of 

 research and clinical evidence) 

 X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 8 Professional behavior and 

 ethical principles 

 X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 

 EPA 9 Patient safety  X  X  X  X  X  X  ระดับที่ 

 2 

 ระดับที่ 

 4 

 ระดับที่ 

 5 
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 รายละเอียดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจไดหัวขอที่ ๑ (EPA ๑ Description) 

 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๑ : Psychiatric evaluation and diagnosis 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 - การรวบรวมและจัดระบบผลจากการซักประวัติ การตรวจ 

 สภาพจิต (ประเมินอาการทางรางกายและความสามารถทางสมอง 

 ท่ีเกี่ยวของกับโรคทางจิตเวช) 

 - การรวบรวมและขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

 - การคัดกรองความเสี่ยงและรวมผลการประเมินความเสี่ยงในการ 

 ประเมินผูปวย 

 - การรวบรวมและสรุปผลการตรวจเพื่อนำไปสูการวินิจฉัยและ 

 วินิจฉัยแยกโรค 

 - การคนหาสาเหตุท่ีทำใหเกิดอาการ ทั้งสาเหตุนำ สาเหตุกระตุน 

 ของปญหาแสดงออก และสาเหตุที่ทำใหปญหาคงอยู 

 - การตระหนักถึงอารมณตอบสนองทั้งของแพทยและของผูปวย 

 แลวใชเปนสวนหนึ่งในการวินิจฉัย 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 ___ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 ___ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, 

 attitude and behavior for 

 entrustment) 

 ๔.๑ การประเมินอาการทางจิตเวช และสาเหตุทางจิตใจ รวมถึง 

 การประเมินอาการทางรางกายและความสามารถทางสมอง 

 ท่ีเกี่ยวของกับโรคทางจิตเวช 

 ๔.๒ การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ผลตรวจจากหอง 

 ปฏิบัติการหรือแบบประเมินการวินิจฉัย 

 ๔.๓ การประเมินความเสี่ยงในการทำรายตนเองหรือผูอื่น 
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 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Direct observation (การนำเสนอ Noon report และ 

 Case conference) 

 ๕.๒ Workplace based assessment (360  °  ) จากการปฏิบัติ 

 งาน OPD และ IPD 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 77 

 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 1 Psychiatric evaluation and diagnosis 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 
 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Workplace based    ⬜ Direct observation   ⬜ อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………. 

 EPA 1/1 Psychiatric Evaluation 
 A: Gathers and organizes findings from the patient interview and mental status examination 
 B: Gathers and organizes data from collateral sources 
 C: Screens for risk and integrates risk assessment into the patient evaluation 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Collects general 
 medical and 
 psychiatric history and 
 completes a mental 
 status examination 

 2. Collects relevant 
 information 
 from collateral sources 

 3. Screens for risk of 
 harm to self, to others, 
 or by others 

 1. Efficiently acquires an 
 accurate and relevant 
 history and performs a 
 targeted examination 
 customized to the 
 patient's presentation 

 2. Selects appropriate 
 laboratory and 
 diagnostic tests 

 3. Engages in a basic risk 
 assessment and basic 
 safety 
 planning 

 1. Uses hypothesis-driven 
 information gathering to 
 obtain complete, 
 accurate, and relevant 
 history 

 2. Interprets collateral 
 information and test 
 results to determine 
 necessary additional 
 steps 

 3. Incorporates risk and 
 protective factors into 
 the assessment of 
 imminent, short, and 
 long-term patient 
 safety and the safety of 
 others 

 1. Elicits and observes 
 subtle and unusual 
 findings 

 2. Interprets collateral 
 information and test 
 results to determine 
 necessary additional 
 steps in the evaluation of 
 complex conditions 

 3. Incorporates risk and 
 protective factors into 
 the assessment of 
 complex patient 
 presentations, 
 including eliciting 
 information not readily 
 offered by the patient 

 1. Serves as a role 
 model for 
 gathering subtle 
 and accurate 
 findings from the 
 patient and 
 collateral sources 

 2. Serves as a role 
 model for risk 
 assessment 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 EPA 1/2 Psychiatric Formulation and Differential Diagnosis 
 A: Organizes and summarizes findings and generates differential diagnosis 
 B: Identifies contributing factors and contextual features and creates a formulation 
 C: Uses the emotional responses of clinician and patient as diagnostic information 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Organizes and 
 accurately 
 summarizes information 
 obtained from the 
 patient evaluation to 
 develop a clinical 
 impression 

 2. Recognizes that 
 biological, psychosocial, 
 and developmental/ life
 cycle factors play a role 
 in a patient’s 
 presentation 

 3. Recognizes that 
 clinicians have emotiona
 responses to patient 

 1. Integrates information 
 from the most relevant 
 sources to develop a 
 basic differential 
 diagnosis for 
 common patient 
 presentations 

 2. Identifies the 
 biological, psychosocial, 
 and developmental/life 
 cycle factors that 
 contribute to a 
 patient’s presentation 

 3. Recognizes that 
 clinician’ s emotional 
 responses have 
 diagnostic value 

 1.  Develops a thorough 
 and prioritized differential 
 diagnosis while avoiding 
 premature closure for a 
 range of patient 
 presentations 

 2.  Synthesizes all 
 information into a 
 concise but 
 comprehensive 
 formulation, taking into 
 account biological, 
 psychosocial, and 
 developmental/life cycle 
 factors 

 3.  Begins to use the 

 clinician's emotional 

 responses to the patient 

 to aid formulation 

 1.  Develops differential 
 diagnoses in complex 
 cases and incorporates 
 subtle, unusual, or 
 conflicting findings 

 2.  Develops formulations 
 based on multiple 
 conceptual models 

 3.  Integrates clinician’s 
 and patient’s emotional 
 responses into the 
 diagnosis and 
 formulation 

 1. Serves as a role 

 model in the 

 development of 

 accurate and 

 differential 

 diagnoses and 

 formulations 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 1 Psychiatric evaluation and diagnosis 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 80 

 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๒ : Treatment planning and management 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 - วางแผนการรักษาได 

 - ติดตามและทบทวนการรักษา 

 - ใชแหลงขอมูลจากบริบททางสังคมรวมอยูในแผนการรักษา 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 ___ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 ___ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ และ 

 พฤติกรรมท่ีจำเปนเพ่ือใหเช่ือมั่นได (required 

 experiences, skills, attitude and behavior 

 for entrustment) 

 ๔.๑ การดูแลรักษาโรคทางจิตเวช 

 ๔.๒ การทำงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Direct observation จากการนำเสนอ Noon report, 

 Case conference และ present โครงการพัฒนาชุมชน 

 ๕.๒ Workplace based assessment (360  °  ) จาก OPD 

 Round ward และ โรงพยาบาลชุมชนในสุขภาพจิตเขตที่ ๑ 

 ๕.๓ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความสามารถ 

 ในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 2 Treatment planning and management 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 
 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Workplace based    ⬜ Direct observation   ⬜ อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………. 

 EPA 2  Treatment Planning and Management 
 A: Creates treatment plan 
 B: Monitors and revises treatment when indicated 
 C: Incorporates the use of community resources 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1.  Identifies 
 potential 
 biopsychosocial 
 treatment options 

 2.  Gives examples 

 3.  of community 
 resources 

 1.  Recognizes that acuity 
 affects level of care and 
 treatment monitoring 

 2.  Engages the patient in 
 the selection of 
 evidence-based 
 biopsychosocial 
 treatment, recognizing 
 that comorbid 
 conditions and side 
 effects impact treatment 

 1.  Applies an 
 understanding of 
 psychiatric, neurologic, 
 and medical 
 comorbidities in the 
 management of common 
 presentations 

 2.  Selects the most 
 appropriate level of care 
 based on acuity and 
 monitors treatment 
 adherence and response 

 3.  Coordinates care with 
 community resources 

 1.  Incorporates support 
 and advocacy groups in 
 treatment planning 

 2.  Devises individualized 
 treatment plan for 
 complex presentations; 
 integrates multiple 
 modalities and providers 
 in a comprehensive 
 approach 

 3.  Selects the most 
 appropriate 
 interventions, 
 treatments, and 
 adjustments in treatment 
 in common 
 presentations based on 
 consideration of patient 
 factors and acuity 

 1. Selects the 
 most appropriate 
 interventions, 
 treatments, and 
 adjustments in 
 treatment in 
 complex 
 presentations 
 based on 
 consideration of 
 patient factors 
 and acuity 

 2. Supervises 
 treatment 
 planning of other 
 learners and 
 multidisciplinary 
 providers 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 2 Treatment planning and management 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๓ : Psychotherapy 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 - การสราง therapeutic alliance และจัดการ boundaries 

 - การเลือก ตั้งเปาหมาย และทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง 

 - รูหลักการของจิตบำบัดชนิดปรับเปลี่ยนความคิด (Cognitive 

 behavioral therapy, CBT) และ จิตบำบัดแบบจิตพลวัต 

 (Psychodynamic psychotherapy) 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, 

 attitude and behavior for 

 entrustment) 

 ๔.๑ การทำจิตบำบัดแบบประคับประคองไดตามขอบงชี้อยาง 

 เหมาะสมตามมาตรฐาน 

 ๔.๒ ทราบหลักการเบื้องตนการทำจิตบำบัดชนิดปรับเปลี่ยน 

 ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy, CBT) 

 การทำจิตบำบัดแบบจิตพลวัต (Psychodynamic 

 psychotherapy) ไดตามขอบงชี้อยางเหมาะสมตามมาตรฐาน 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Supervision and Logbook 

 ๕.๒ การประเมิน Psychotherapy conference 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 3 Psychotherapy 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Supervision    ⬜ Psychotherapy case conference   ⬜ อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………. 

 EPA 3  Psychotherapy 
 A:  Establishes therapeutic alliance and manages boundaries 
 B:Selects,  sets  goals,  and  provides  psychotherapies  including  supportive,  psychodynamic,  and 
 cognitive-behavioral 
 C: Manages therapeutic process 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Establishes a 

 working relationship 

 with patients 

 demonstrating interest 

 and empathy 

 2. Principle of these 

 psychotherapies 

 - Support 

 psychotherapy 

 - Cognitive- behavior 

 therapy 

 - Psychodynamic 

 psychotherapy 

 1. Establishes a bounded 
 therapeutic alliance with 
 patients with 
 uncomplicated 
 problems 

 2. Uses the common 

 factors of psychotherapy 

 in providing supportive 

 therapy to patients 

 3. Accurately identifies 
 patient emotions, 
 particularly sadness, 
 anger and fear 

 1.  Provides selected 

 psychotherapies 

 (including supportive 

 psychodynamic, 

 cognitive-behavioral), 

 sets goals 

 2.  Identifies and reflects 

 the core feelings and key 

 issues for the patient 

 during the session 

 1. Establishes and 

 maintains a therapeutic 

 alliance with patients 

 with uncomplicated 

 problems, and can 

 recognize and avoid 

 boundary violations 

 2. Identifies and reflects 

 the core feelings, key 

 issues and what the 

 issues mean to the 

 patient during the 

 session, while managing 

 the emotional content 

 and feelings elicited 

 1. Tailors 
 psychotherapeutic 
 treatment based 
 on awareness of 
 own skill sets, 
 strengths, and 
 limitations 

 2. Identifies and 

 reflects the core 

 feelings, key 

 issues, and what 

 the issues mean 

 to the patient 

 within and across 

 sessions 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 88 

 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 3 Psychotherapy 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๔ : Somatic therapies (including 

 psychopharmacology and neurostimulation 

 therapies) 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 - ความเขาใจกลไกการออกฤทธ์ิ ขอบงชี้ และหลักฐาน 

 เชิงประจักษของการใชยาทางจิตเวช ECT หรือ rTMS หรือ brain 

 stimulation อื่นๆสำหรับการรักษาอยางเหมาะสมและนำไป 

 ประยุกตใชกับการดูแลผูปวย 

 - การใหความรูผูปวยเกี่ยวกับการรักษาและเขาถึงแหลงขอมูล 

 psychoeducation ไดอยางถูกตอง 

 - การติดตามการตอบสนองตอการรักษาอยางเหมาะสม 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, 

 attitude and behavior for 

 entrustment) 

 ๑.  การใชยาทางจิตเวช และ brain stimulation อื่นๆ  อยาง 

 เหมาะสมตามมาตรฐาน 

 ๒.  ขอบงชี้ในการใหยาทางจิตเวช brain stimulation  อื่นๆ และ 

 ผลขางเคียงที่พบบอย 

 ๓.  พิจารณาตัดสินใจเลือกใชยาทางจิตเวช และ brain 

 stimulation อื่นๆที่มี evidence-based รองรับ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ เวชระเบียนผูปวย 

 ๕.๒ Direct observation (จากการนำเสนอ Case conference 

 Noon report และ Supervision) 

 ๕.๓ Workplace based assessment (360) จาก OPD, 

 Round ward 

 ๕.๔ Skill assessment ECT 

 ๕.๔ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 4 Somatic therapies (including psychopharmacology and 

 neurostimulation therapies) 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Supervision    ⬜ Workplace based  ⬜ Skill assessment ECT   ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 4 Somatic Therapies (including Psychopharmacology and Neurostimulation Therapies) 
 A:  Understands the mechanisms of action, indications,  and evidence base for somatic therapies and 
 appropriately applies them to patient care 
 B: Educates patients about somatic therapies including access to accurate psychoeducational resources 
 C: Appropriately monitors patient’s response to treatment 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Lists commonly 

 used somatic therapies 

 and their indications to 

 target specific 

 psychiatric symptoms. 

 2. Reviews with the 

 patient general 

 indications and 

 common adverse 

 effects for commonly 

 prescribed drugs and 

 other somatic 

 treatments. 

 3. Lists key baseline 

 assessments necessary 

 before initiating 

 somatic treatments to 

 ensure patient safety 

 1. Appropriately 

 prescribed commonly 

 used somatic 

 therapies and 

 understands their 

 mechanism of action. 

 2. Appropriately uses 

 educational and 

 other resources to 

 support the patient 

 and optimize 

 understanding and 

 adherence 

 3. Obtains baseline 

 assessments 

 necessary before 

 initiating treatment 

 with commonly used 

 somatic therapies 

 1. Researches, cites, and 

 starts to apply the 

 evidence base when 

 developing treatment 

 plans that include 

 somatic therapies. 

 2. Explains mechanisms 

 of action and the body’s 

 response to commonly 

 prescribed drugs and 

 other somatic treatments 

 (including drug metabolism)

 to patients/families 

 3. Monitors relevant 

 assessments and adverse 

 effects throughout 

 treatment and 

 incorporates findings 

 from the literature into 

 treatment strategy 

 1. Consistently applies 
 the evidence base 
 when developing 
 treatment plans that 
 include somatic 
 therapies, including 
 with complex or 
 treatment-refractory 
 cases. 

 2. Explains less 
 common somatic 
 treatment choices to 
 patients/ families in 
 terms of proposed 
 mechanisms 
 of action, potential 
 risks and benefits, and 
 the evidence base. 

 3. Manages adverse 
 effects and safety 
 concerns in complex 
 or treatment refractory 
 case 

 1. Manages complex 
 combinations of 
 somatic therapies 
 and considers novel 
 approaches 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 93 

 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 4 Somatic therapies (including 

 psychopharmacology and neurostimulation therapies) 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๕ : Clinical consultation-liaison 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 ดูแลผูปวยท่ีสงปรึกษาจากแผนกตางๆ ผูปวยที่สงปรึกษาจาก 

 โรงพยาบาลอื่นๆหรือผูปวยท่ีจะสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ 

 ซักประวัติ ตรวจสภาพจิต ประเมินอาการทางรางกายและ 

 ความสามารถทางสมองท่ีเกี่ยวของกับโรคทางจิตเวช ตลอดจน 

 ดูแลรักษา สงเสริม ปองกันโรคและบำบัดฟนฟู 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, 

 attitude and behavior for 

 entrustment) 

 ๑.  การประเมินอาการทางจิตเวช และสาเหตุทางจิตใจในผู  ปวยที่ 

 ไดรับหรือสงปรึกษา 

 ๒.  การประเมินอาการทางรางกายและความสามารถทางสมอง 

 ท่ีเกี่ยวของกับโรคทางจิตเวชในผูปวยที่ไดรับหรือสงปรึกษา 

 ๓.  การใชยาทางจิตเวชในผูปวยที่ไดรับหรือสงปรึกษา 

 ๔.  การใหคำปรึกษา และจิตบำบัด ในผูปวยที่ไดรับหรือ  สงปรึกษา 

 ๕.  การทำงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพในผูปวยที่ไดรับหรือ  สง 

 ปรึกษา 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Workplace based assessment (360) : OPD ER และ 

 สถานท่ีเรียน Consult-Liaison 

 ๕.๒ Direct observation (Supervision, Case conference) 

 ๕.๓ Logbook 

 ๕.๔ เวชระเบียนผูปวย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 5 Clinical Consultation-Liaison 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜  Supervision  ⬜ Workplace based (OPD, ER, Consult-Liaison team)  ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 4 Clinical consultation-Liaison 
 A: Requests consultation 
 B: Receives consultation 
 C: Demonstrates understanding of consultation model 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1.  Respectfully 

 requests a 

 consultation. 

 2.  Respectfully 

 receives 

 consultation 

 requests. 

 1.  Clearly and concisely 

 requests a 

 consultation. 

 2.  Clearly and concisely 

 responds to a 

 consultation request. 

 3.  Demonstrates 

 understanding of the 

 consultation model, 

 including liaison 

 function 

 1.  Applies consultant 

 recommendations 

 judiciously to patient 

 care. 

 2.  Assists the consulting 

 team in identifying 

 unrecognized clinical 

 care issues and 

 provides relevant 

 recommendations, 

 checking for 

 understanding. 

 3.  Demonstrates 

 understanding of 

 models of integrated 

 multidisciplinary 

 mental health and 

 primary care 

 1.  Critically appraises 
 and integrates diverse 
 recommendations. 

 2.  Manages complicated 
 and challenging 
 consultation requests. 

 1.  Leads 
 consultation-liai 
 son psychiatry 
 teams. 

 2.  Collaborates 
 skillfully with 
 practitioners 
 from other 
 disciplines in 
 medical 
 settings 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 5 Clinical Consultation-Liaison 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๖ : Interprofessional and team communication 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 ปฏิบัติงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพได 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X__ Interpersonal and communication Skills 

 ___ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, 

 attitude and behavior for 

 entrustment) 

 ๑. ทักษะการส่ือสาร 

 ๒. ความเขาใจพฤติกรรม และสภาวะทางจิตใจของผูรวมงาน 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Workplace based assessment (360) IPD, OPD, ER 

 ๕.๒ Direct observation (Supervision, Case conference) 

 ๕.๓ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 6 (Interprofessional and team communication) 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Supervision    ⬜ Workplace based (OPD, Round ward,ER)  ⬜  Direct observation (Supervision, Case 

 conference, Noon report)   ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 6  Interprofessional and team communication 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Uses language that 

 values all members of 

 the health care team. 

 2. Recognizes the 

 need for ongoing 

 feedback with the 

 health care team. 

 1. Communicates 

 information effectively 

 with all health care 

 team members. 

 2. Solicits feedback on 

 performance as a 

 member of the health 

 care team. 

 1. Uses active listening to 

 adapt communication 

 style to fit team needs. 

 2. Communicates 

 concerns and provides 

 feedback to peers and 

 learners. 

 1. Coordinates 
 recommendations from 
 different members of the 
 health care team to 
 optimize patient care. 

 2. Respectfully 
 communicates feedback 
 and constructive criticism 
 to superiors 

 1. Role models 
 flexible 
 communication 
 strategies that 
 value input from 
 all health care 
 team members. 

 2. Facilitates 

 regular health 

 care team-based 

 feedback in 

 complex 

 situations. 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 6 (Interprofessional and team communication) 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๗ : Development and execution of lifelong 

 learning through constant self-evaluation 

 (including critical evaluation of research and 

 clinical evidence) 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 มีความสนใจใฝรู สำรวจจิตใจ พัฒนาตนเอง 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ และ 

 พฤติกรรมท่ีจำเปนเพ่ือใหเช่ือม่ันได 

 (required experiences, skills, attitude 

 and behavior for entrustment) 

 ๔.๑ แนวทางการวิพากษงานวิจัย 

 ๔.๒ ความสนใจพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Direct observation: แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ 

 (Journal club) การวิพากยงานวิจัย Attitude และ 

 Professionalism 

 ๕.๒ Self-reflection : Supervision 

 ๕.๓ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 103 

 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 7 (  Development and execution of lifelong learning through constant 

 self-evaluation (including critical evaluation of research and clinical evidence) 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Self-reflection   ⬜  Direct observation  ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 7 Development and execution of lifelong learning through constant self-evaluation(including 
 critical evaluation of research and clinical evidence) 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Regularly seeks and 

 incorporates feedback 

 to improve 

 performance 

 2. Identifies 

 self-directed learning 

 goals and periodically 

 reviews them with 

 supervisory guidance 

 3. Formulates a 

 searchable question 

 from a clinical practice 

 problem and 

 conducts a basic 

 online search to 

 answer it 

 1. Demonstrates a 

 balanced and accurate 

 self-assessment of 

 competence, using 

 clinical outcomes to 

 identify areas for 

 continued improvement 

 2. Selects an 

 appropriate, 

 evidence-based 

 information tool to 

 meet self-identified 

 learning goal 

 1. Critically appraises 

 different types of 

 research, including 

 randomized controlled 

 trials (RCTs), systematic 

 reviews, meta-analyses, 

 and practice guidelines 

 2. Demonstrates 

 improvement in clinical 

 practice based on 

 continual evidence-based 

 information 

 1. Identifies and meets 

 self-directed learning 

 goals with little external 

 guidance 

 2. Independently 

 searches for and 

 discriminates among 

 evidence relevant to 

 clinical practice 

 problems 

 1. Demonstrates 

 use of a system or 

 process for 

 keeping up with 

 relevant changes 

 in medicine 

 2. Teaches and 

 incorporates 

 evidence gathering 

 into clinical 

 workflow 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป EPA 7 (  Development and execution of lifelong learning 

 through constant self-evaluation(including critical evaluation of research and clinical evidence) 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๘ : Professional behavior and ethical principles 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 มีพฤติกรรมตามหลักวิชาชีพนิยม และมีหลักการทางจริยธรรม 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ 

 และพฤติกรรมที่จำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได 

 (required experiences, skills, attitude 

 and behavior for entrustment) 

 ๔.๑ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม 

 ๔.๒ หลักการทางจริยธรรมและเจตคติที่ดีในการดูแลผูปวย 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความ 

 กาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources to 

 assess progress and ground for a 

 summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Direct observation : Supervision 

 ๕.๒ Workplace based assessment (360) OPD Round 

 Ward 

 ๕.๓ รายงานการประชุมเกี่ยวกับ professionalism ของแพทย 

 ประจำบาน 

 ๕.๔ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 8 (Professional behavior and ethical principles) 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Self-reflection   ⬜  Direct observation (Supervision)  ⬜  รายงานการประชุมเก่ียวกับ professionalism 

 ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 8 Professionalism behavior and ethical principles 
 A: Demonstrates professional behavior 
 B: Identifies professionalism lapses 
 C: Understands and demonstrates ethical principle 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Identifies and 

 describes core 

 professional behavior 

 2. Recognizes that 

 one’s behavior in 

 professional settings 

 affects others 

 1. Demonstrates 

 professional behavior in 

 routine situations Takes 

 responsibility for ow 

 professionalism lapses 

 and responds 

 appropriately 

 2.  Demonstrates 

 knowledge of core 

 ethical principles 

 1. Demonstrates 

 professional behavior in 

 complex or stressful 

 situations 

 1. Recognizes situations 

 that may trigger 

 professionalism lapses 

 and intervenes to 

 prevent lapses in self 

 and others 

 2. Responds 

 appropriately to 

 professionalism 

 lapses of colleagues 

 3. Analyzes 

 straightforward situations 

 using ethical principles 

 1. Role models 

 professional 

 behavior and 

 ethical principles 

 2. Analyzes 

 complex situations 

 using ethical 

 principles and 

 recognizes when 

 help is needed 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 8 (Professional behavior and ethical 

 principles) 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๑.  หัวขอกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได 

 (title of the EPA) 

 EPA ๙ : Patient safety 

 ๒.  ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด 

 (specification and limitation) 

 เขาใจระบบของโรงพยาบาลที่เปนมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย 

 ของผูปวย และมีการรายงานขอผิดพลาดที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

 เพื่อนำไปสูการแกไข 

 ๓.  เขตความรูความชำนาญที่เกี่ยวของ 

 มากท่ีสุด (most relevant domains of 

 competence) 

 _X_ Patient care 

 _X_ Medical knowledge & procedural Skills 

 _X_ Interpersonal and communication Skills 

 _X_ Practice-based learning and improvement 

 _X_ Professionalism 

 _X_ Systems-based Practice 

 ๔.  ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ และ 

 พฤติกรรมท่ีจำเปนเพ่ือใหเช่ือม่ันได 

 (required experiences, skills, attitude 

 and behavior for entrustment) 

 ๔.๑ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 

 ๔.๒ การใชยาอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย 

 ๔.๓ การสื่อสารกับผูรวมงานอยางเหมาะสมในการดูแลความผิด 

 พลาดเพ่ือไปสูการแกไข 

 ๕.  วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมิน 

 ความกาวหนาและข้ันขีดความสามารถ 

 (assessment information sources 

 to assess progress and ground for 

 a summative entrustment decision) 

 ๕.๑ Direct observation : Supervision 

 ๕.๒ Workplace based assessment (360) OPD IPD ER 

 ๕.๓ รายงานการประชุมเกี่ยวกับ professionalism ของแพทย 

 ประจำบาน 

 ๕.๔ Logbook 

 ๖.  การกำหนดระดับขั้นของขีดความ 

 สามารถในแตละระยะของการฝกอบรม 

 (entrustment for which level of 

 supervision to be reached at which 

 stage of training) 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๑ ควรไดระดับ ๒ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๒ ควรไดระดับ ๔ 

 เมื่อจบชั้นปท่ี ๓ ควรไดระดับ ๕ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนที่ 1 แบบประเมิน EPA 9 (Patient safety) 

 วันที่ประเมิน …………………  ผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปเขารับการอบรม ………………………  แพทยประจำบานชั้นปที่…………… 

 เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีใชในการประเมิน 

 ⬜ Workplace based  ⬜  Direct observation (Supervision)  ⬜  รายงานการประชุมเก่ียวกับ professionalism 

 ⬜ อื่นๆ ระบุ ………………………… 

 EPA 9 Patient safety 
 A: Analyses patient safety events 
 B: Appropriately discloses patient safety event 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5 

 1. Demonstrates 

 knowledge of 

 common patient 

 safety events 

 2. Demonstrates 

 knowledge of how to 

 report patient safety 

 events 

 1.  Identifies system 

 factors that lead to 

 patient safety events 

 2.  Reports patient 

 safety events through 

 institutional reporting 

 systems (simulated or 

 actual) 

 1.  Participates in analysis 

 of patient safety events 

 (simulated or actual) 

 2.  Participates in 

 disclosure of patient 

 safety events to patients 

 and families (simulated 

 or actual) 

 1. Discloses patient 
 safety events to patients 
 and families (simulated 
 or actual) 

 1. Role models or 

 mentors others in 

 the disclosure of 

 patient safety 

 events 

 2. Conducts 

 analysis of patient 

 safety events and 

 offers error 

 prevention 

 strategies 

 (simulated or 

 actual) 

 Level of entrustment 

 ........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 (วันที่…………)           (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..)             (วันที่………..)            (วันที่………..) 

 (ใหอาจารยท่ีประเมินใสระดับความเช่ือมั่นลงในชองวาง ซ่ึงจะทำการประเมินทุก 6 เดือน) 

 ความเห็น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินแบบประเมินปลายชั้นป  EPA 9 (Patient safety) 

 ชั้นป 1 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 2 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 ชั้นป 3 (ขอใหประเมินในชวง 4 เดือนกอนครบการศึกษา) 

 ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี ้ ดังเอกสารแนบ 

 ลงช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………    ลงชื่ออาจารย……………………………………………………… 
 (..........................................)                     (.................................................) 

 วันท่ี……………………………………………  วันท่ี…………………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 แบบประเมินกิจกรรมและเอกสารช้ีแจงตางๆ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ใบประเมินผลกิจกรรม Journal Club 

 วันที่ :  เรื่อง : 

 ผูนำเสนอ :  อ.ผูประเมิน : 

 หัวขอการประเมินผูนำเสนอ  คะแนน 

 การเตรียมความพรอมการนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การเลือกวารสารและการประยุกตใช  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การนำอภิปราย การแสดงความคิดเห็น  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 คะแนนรวม  /50 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอดี : 

 โอกาสพัฒนา : 

 เกณฑการประเมิน  - ดีมาก (10 คะแนน)  - ดี (8 คะแนน) 

 - ปานกลาง (6 คะแนน)  - ควรปรับปรุง (4 คะแนน) 

 (อาจารยผูประเมิน)  ........................................................................... 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายละเอียดหัวขอการประเมิน Journal Club 

 โดยใหทำเคร่ืองหมาย X ตรงรายละเอียดหัวขอที่แพทยประจำบานมี 

 รายละเอียดหัวขอการประเมิน  ดีมาก 
 10 คะแนน 

 ดี 
 8 คะแนน 

 ปานกลาง 
 6 คะแนน 

 ควรปรับปรุง 
 4 คะแนน 

 1. การเตรียมความพรอมการนำเสนอ 
 (  ) มีการเตรียม Slide power พรอมท่ีจะนำเสนอ 
 (  ) สามารถใหผูเขารวมเขาถึง paper ได 
 (  ) discussion กับอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ paper ที่จะมาอาน 
 (  ) สามารถตอบคำถามของผูเขาฟงไดอยางถูกตอง 

 มีครบ 
 ทั้ง 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 2. การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา 
 (  ) มาตรงเวลาหรือกอนเวลา 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อนไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารยไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย และ ผูนำเสนอไดอภิปราย 

 มีครบ 
 ทั้ง 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 3. การเลือกวารสารและการประยุกตใช 
 (  ) เลือกวารสารท่ีมีหัวขอนาสนใจ 
 (  ) สามารถนำความรูมาอธิบาย paper ได 
 (  ) สามารถตอบคำถามของเพื่อนและอาจารยได 
 (  ) สามารถนำไปประยุกตใชกับการทำงานได 

 มีครบ 
 ทั้ง 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 4. การนำเสนอ 
 (  ) เตรียมสไลดฺฺอานงาย 
 (  ) มีการใชคำ technical term ที่เหมาะสม 
 (  ) น้ำเสียงฟงชัดเจน 
 (  ) อธิบายขอมูลใน paper เชน ตาราง กราฟ ไดกระชับและ 
 เขาใจงาย 

 มีครบ 
 ทั้ง 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 5. การนำอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
 (  ) สามารถนำใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นได 
 (  ) สามารถวิพากยงานวิจัย โดยใชระบบ PICO ได 
 (  ) สามารถยกตัวอยางสนับสนุนหรือคัดคานงานวิจัยได 
 (  ) สามารถใหความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานวิจัยเดิมใหดีขึ้นได 

 มีครบ 
 ทั้ง 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ใบประเมินผลกิจกรรม Case Conference 

 วันที่ :  Case : 

 ผูนำเสนอ :  อ.ผูประเมิน : 

 หัวขอการประเมินผูนำเสนอ  หมายเหต ุ

 การเตรียมความพรอมการนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การเลือกผูปวยและการประยุกตใช  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การนำอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

 การตอบขอซักถาม 

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 คะแนนรวม  /50 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอดี : 

 โอกาสพัฒนา : 

 เกณฑการประเมิน  - ดีมาก (10 คะแนน)  - ดี (8 คะแนน) 

 - ปานกลาง (6 คะแนน)  - ควรปรับปรุง (4 คะแนน) 

 (อาจารยผูประเมิน)  ............................................................................ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายละเอียดหัวขอการประเมิน Case conference 

 โดยใหทำเคร่ืองหมาย X ตรงรายละเอียดหัวขอที่แพทยประจำบานมี 

 รายละเอียดหัวขอการประเมิน  ดีมาก 
 (10 คะแนน) 

 ดี 
 (8 คะแนน) 

 พอใช 
 (6 คะแนน) 

 ควรปรับปรุง 
 (4 คะแนน) 

 1. การเตรียมความพรอมการนำเสนอ 
 (  ) มีการเตรียม Slide power พรอมที่จะนำเสนอ 
 (  ) แจกเอกสารใหกับผูฟง 
 (  ) มีการเตรียมผูปวยเพื่อสัมภาษณ 
 (  ) สามารถตอบรายละเอียดของผูปวยไดเปนสวนใหญ 

 มีครบ 
 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 2. การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา 
 (  ) มาตรงเวลาหรือกอนเวลา 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อนไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย ไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย และ ผูนำเสนอได 
 อภิปราย 

 มีครบ 
 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 3. การเลือกผูปวยและการประยุกตใช 
 (  ) เปนเคสท่ีมีความนาสนใจ 
 (  ) สามารถสรุป problem list สำคัญได 
 (  ) สามารถใหเหตุผลท่ีวินิจฉัยไดถูกตองและสมเหตุสมผล 
 (  ) สามารถใหวินิจฉัยแยกโรคไดถูกตองและสมเหตุสมผล 

 มีครบ 
 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 4. การนำเสนอ 
 (  ) เตรียมสไลดฺฺอานงาย 
 (  ) มีการใชคำ technical term ท่ีเหมาะสม 
 (  ) น้ำเสียงฟงชัดเจน 
 (  ) มีการแสดง mood chart หรือ ประวัติการรักษาเดิมได 
 เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน และเปนระบบ 

 มีครบ 
 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 5. การนำอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
 (  ) สามารถนำใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นได 
 (  ) สามารถใหความคิดเห็นดาน BIO ได 
 (  ) สามารถใหความคิดเห็นดาน Psycho ได 
 (  ) สามารถใหความคิดเห็นดาน social ได 

 มีครบ 
 4 อยาง 

 มีครบ 
 3 อยาง 

 มีครบ 
 2 อยาง 

 มีนอยกวา 
 2 อยาง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ใบประเมินผล Topic review 

 วันที่ :  เรื่อง : 

 ผูนำเสนอ :  อ.ผูประเมิน : 

 หัวขอการประเมินผูนำเสนอ  หมายเหต ุ

 การเตรียมความพรอมการนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 เอกสารอางอิง  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การประยุกตใชในทางปฏิบัติ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 คะแนนรวม  /50 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอดี : 

 โอกาสพัฒนา : 

 เกณฑการประเมิน  - ดีมาก (10 คะแนน)  - ดี (8 คะแนน) 

 - ปานกลาง (6 คะแนน)  - ควรปรับปรุง (4 คะแนน) 

 (อาจารยผูประเมิน)  ............................................................................ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายละเอียดหัวขอการประเมิน Topic review 

 โดยใหทำเคร่ืองหมาย X ตรงรายละเอียดหัวขอที่แพทยประจำบานมี 

 รายละเอียดหัวขอการประเมิน  ดีมาก 
 (10 คะแนน) 

 ดี 
 (8 คะแนน) 

 พอใช 
 (6 คะแนน) 

 ควรปรับปรุง 
 (4 คะแนน) 

 1. การเตรียมความพรอมการนำเสนอ 
 (  ) มีการเตรียม Slide power พรอมที่จะนำเสนอ 
 (  ) แจกเอกสารใหกับผูฟง 
 (  ) มีการเกริ่นนำถึงประเด็นใน topic ใหเห็น overview ชัดเจน 
 (  ) มีการตอบขอซักถามไดถูกตองและเขาใจงาย 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 2. การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา 
 (  ) มาตรงเวลาหรือกอนเวลา 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อนไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย ไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย และ ผูนำเสนอไดอภิปราย 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 3. เอกสารอางอิง 
 (  ) มีการบอกเอกสารอางอิง 
 (  ) มีการอางอิงหลายเอกสารเพื่อพูดถึง topic 
 (  ) เอกสารท่ีอางอิงมีความทันสมัย 
 (  ) มีการนำ journal มาอางอิงเพิ่มเติม 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 4. การนำเสนอ 
 (  ) เตรียมสไลดฺฺอานงาย 
 (  ) มีการใชคำ technical term ที่เหมาะสม 
 (  ) น้ำเสียงฟงชัดเจน 
 (  ) มีการยกตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 5. การประยุกตใชในการปฏิบัติ 
 (  ) สามารถนำ Topic มาเช่ือมโยงกับ clinical 
 (  ) สามารถวิพากยวาในการภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความแตกตาง 
 หรือไม 
 (  ) มีการพูดถึง การนำไปปฏิบัติท่ี มากกวาวิธีเดียว 
 (  ) สามารถนำ topic เพื่อเช่ือมโยงถึงหัวขอวิจัย หรือ ประเดนที่ 
 เปนพื้นท่ีใหคนหาตอไปได 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 
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 ใบประเมินผลกิจกรรม  Noon Report 

 กรณี :  วันที่ : 

 ผูนำเสนอ :  อ.ผูประเมิน : 

 หัวขอการประเมินผูนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  คะแนน 

 การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการนำเสนอ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 ความตรงตอเวลา และ การบริหารเวลา  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การอภิปราย  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 การตอบขอซักถาม  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  /10 

 คะแนนรวม  /40 

 ขอเสนอแนะ : 

 เกณฑการประเมิน  - ดีมาก (10 คะแนน)  - ดี (8 คะแนน) 

 - ปานกลาง (6 คะแนน)  - ควรปรับปรุง (4 คะแนน) 

 (อาจารยผูประเมิน)  ............................................................................ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายละเอียดหัวขอการประเมิน Noon report 

 โดยใหทำเคร่ืองหมาย X ตรงรายละเอียดหัวขอที่แพทยประจำบานมี 

 รายละเอียดหัวขอการประเมิน  ดีมาก 
 (10 คะแนน) 

 ดี 
 (8 คะแนน) 

 พอใช 
 (6 คะแนน) 

 ควรปรับปรุง 
 (4 คะแนน) 

 1. การเตรียมความพรอมการนำเสนอ 
 (  ) มีการเตรียม Slide power พรอมที่จะนำเสนอ 
 (  ) บอกประวัติที่สำคัญสำหรับ manage ภาวะ ฉุกเฉินได 
 (  ) เลาประวัติผูปวยอยางเปนระบบ 
 (  ) มีการบอก MSE  ท่ีเปนประเด็นสำคัญสำหรับ manage 
 ภาวะฉุกเฉินได 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 2. การตรงตอเวลาและการบริหารเวลา 
 (  ) มาตรงเวลาหรือกอนเวลา 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อนไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย ไดอภิปราย 
 (  ) สามารถเหลือเวลาใหเพื่อน อาจารย และ ผูนำเสนอได 
 อภิปราย 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 3. การอภิปราย 
 (  ) สามารวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล 
 (  ) สามารถวินิจแยกโรคไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล 
 (  ) สามารถบอกการจัดการผูปวยภาวะฉุกเฉินไดเหมาะสม 
 กับบริบท 
 (  ) สามารถบอกการจัดการผูปวยเปน BIO PSYCHO SOCIAL 
 ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 

 4. การตอบขอซักถาม 
 (  ) สามารถนำความรูมาประยุกตตอบประเด็นที่สำคัญของ 
 ผูปวยได 
 (  ) สามารถตอบคำถามถึงอาการท่ีสำคัญของผูปวยได 
 (  ) สามารถประเมิน risk ไดอยางถูกตอง 
 (  ) สามารถมองวิธีการจัดการในบริบทที่แตกตางออกไปไดอยาง 
 เหมาะสม 

 ครบ 
 4 อยาง 

 ครบ 
 3 อยาง 

 ครบ 
 2 อยาง 

 นอยกวา 
 2 อยาง 
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 ใบประเมินผลกิจกรรม Research seminar 

 วันที่ :  ชื่อเรื่อง : 

 ผูนำเสนอ :                                                                                  แพทยประจำบานชั้นปที่ : 

 หัวขอการประเมินผูนำเสนอ (กาเครื่องหมาย X ในแตละหัวขอประเมิน) 

 ช่ือเร่ือง (Title)  (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน      /10 

 ท่ีมาและความสำคัญ (Introduction)  (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน      /20 

 วิธีการในการดำเนินการวิจัยและสถิต ิ

 (Methodology) 

 (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน       /20 

 ผลลัพธ และการรายงานผลตาราง 

 รูปภาพ (Results, Use of tables, 

 Figures) 

 (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน    /10 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การอภิปราย (Discussion)  (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน    /20 

 การสรุปผล (Conclusion)  (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (  ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 คะแนน     /20 

 คุณคาทางวิชาการ  (  ) เหมาะสม  (  ) ควรปรับปรุง  (   ) N/A 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 ขอดี : 

 โอกาสพัฒนา : 

 (อาจารยผูประเมิน)  ............................................................................ 
 N/A หมายถึง ยังไมสามารถประเมินได 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา 3 ป (36 เดือนของการฝกอบรม) 

 เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 

 6  จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดตอาจารยที่ปรึกษา 

 9  จัดทำโครงรางงานวิจัย 

 12  สอบโครงรางงานวิจัยในกิจกรรม Research Seminar 

 13  ขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
 ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุน 

 15  เริ่มเก็บขอมูล 

 21  นำเสนอความคืบหนางานวิจัยในกิจกรรม Research Seminar 

 30  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

 31  ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 33  นำสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการรับรองจากสถาบันฯ เพื่อสงตอไปยังราชวิทยาลัย 
 ใหทำการประเมินผลสำหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 125 

 แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจำบานในกิจกรรมตางๆ 

 ชื่อแพทยประจำบาน…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ระดับชั้นปท่ี ………………………………………….. 

 อาจารยผูประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 หมุนเวียนปฏิบัติงานท่ี (ชื่อสถานที่) …………………………………………………………………………………………………….. 

 โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในกิจกรรมที่แพทยประจำบานไดไปเรียนรู 

 (   ) IPD  (   )  OPD   (    ) ER  (    ) จิตเวชใหการปรึกษา  (    ) จิตเวชเด็กและวัยรุน 

 (   ) จิตเวชยาเสพติด  (    ) จิตเวชผูสูงอายุ  (    ) นิติจิตเวช  (    ) โรงพยาบาลจิตเวชชุมชน 

 (   ) กิจกรรม ระบุ  ………………………………………………  (    ) วิชาเลือก ระบุ …………………………………………… 

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ความรู 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - มีความรูนอยมากทาง 
 ดานพยาธิสรีรวิทยา 
 การวินิจฉัยโรคและ 
 การรักษา 

 - มีความรูพื้นฐานทาง 
 ดานพยาธิสรีรวอทยา 
 การวินิจฉัยโรคและการ 
 รักษาในระดับพ้ืนฐาน 

 - มีความรูทางดานพยาธิ 
 สรีรวิทยา การวินิจฉัยโรค 
 และการรักษาโดยละเอียด 

 - มีความรูทางดานพยาธิ 
 สรีรวิทยา การวินิจฉัยโรค 
 และการรักษาโดยละเอียด 
 รวมถึงความรูจากงานวิจัย 
 ใหมๆ 

 ทักษะทางคลินิก 

 การซักประวัติ 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - ขาดขอมูลท่ีสำคัญ 
 - ไมสามารถสรุป 
 อาการจากการซัก 
 ประวัติได 
 - ไมสนใจปญหาของ 
 ผูปวย 

 - มีขอมูลเฉพาะที่สำคัญ 
 ครบถวน 
 - สามารถสรุปอาการจาก 
 การซักประวัติได 

 - มีขอมูลเฉพาะที่สำคัญ 
 ครบถวน 
 - สามารถสรุปอาการจาก 
 การซักประวัติได 
 - มีเทคนิคการสัมภาษณ 
 ที่ด ี

 - ซักประวัติไดอยาง 
 ละเอียดครบถวนในทุกดาน 
 อยางสม่ำเสมอ 
 - มีเทคนิคการสัมภาษณที่ดี 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การตรวจสภาพจิตและการตรวจรางกาย 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - ตรวจไมละเอียด 
 - ตรวจไมพบความผิด 
 ปกติท่ีสำคัญ 

 - สามารถตรวจพบ 
 เฉพาะความผิดปกติท่ี 
 สำคัญไดครบถวน 

 - สามารถตรวจพบความ 
 ผิดปกติท่ีสำคัญไดครบ 
 ถวนรวมถึงตรวจพบความ 
 ผิดปกติเล็กนอยไดเปน 
 สวนใหญ 

 - ตรวจอยางละเอียด 
 - สามารถตรวจพบความ 
 ผิดปกติที่สำคัญและความ 
 ผิดปกติเพียงเล็กนอยได 
 ทั้งหมด 

 การนำเสนอขอมูล 

 การนำเสนอโดยปากเปลา 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - เรียบเรียงขอมูลไดไมดี 
 - ละเลยขอมูลท่ีสำคัญ 
 - ไมสามารถนำเสนอให 
 ผูอ่ืนเขาใจได 

 - สามารถนำเสนอใหผู 
 อ่ืนเขาใจไดดี 
 - มีขอมูลที่สำคัญครบ 
 ถวน แตยังขาดขอมูล 
 สวนประกอบบาง 
 ประเด็น 

 - สามารถนำเสนอใหผูอื่น 
 เขาใจไดดี 
 - มีขอมูลที่สำคัญและ 
 ขอมูลสวนประกอบ 
 โดยละเอียด 

 - สามารถนำเสนอขอมูลให 
 ผูอื่นเขาใจด ี
 - มีขอมูลที่สำคัญและขอมูล 
 สวนประกอบโดยละเอียด 
 - ใชเวลาในการนำเสนอได 
 อยางกระชับ 

 การบันทึกขอมูล 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - เรียบเรียงขอมูลไดไมดี 
 - ขาดขอมูลท่ีสำคัญ 
 - อานไมเขาใจ 

 - มีขอมูลที่สำคัญ 
 ครบถวนแตยังขาดขอมูล 
 สวนประกอบบางประเด็น 
 - อานแลวเขาใจไดดี 

 -มีขอมูลที่สำคัญและขอมูล 
 สวนประกอบโดยละเอียด 
 - อานแลวเขาใจไดดี 

 - มีขอมูลที่สำคัญและขอมูล 
 สวนประกอบโดยละเอียด 
 - อานแลวเขาใจไดดี 
 - เขียนไดเปนระเรียบ 
 เรียบรอย ลายมืออานงาย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - มักวินิจฉัยแยกโรคได 
 ไมครบถวน 
 - ละเลยโรคท่ีสำคัญ 
 - ไมสามารถใหเหตุผล 
 ในการวินิจฉัยแยกโรคได 

 - สามารถวินิจฉัยแยกโรค 
 ท่ีสำคัญได 
 - ใหเหตุผลประกอบไดดี 

 - สามารถวินิจฉัยแยกโรค 
 ไดครบถวน 
 - ใหเหตุผลประกอบไดดี 

 - สามารถวินิจฉัยแยกโรค 
 ไดครบถวน 
 - ใหเหตุผลประกอบไดดี 
 - เรียงลำดับความนาจะ 
 เปนของโรคจากมากไป 
 นอยไดอยางถูกตอง 

 การประยุกตใชความรูและการแกปญหา 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - นำความรูไปประยุกต 
 ใชไดนอย 
 - ไมสามารถวางแผน 
 การรักษาได 

 - สามารถประยุกตใช 
 ความรูพื้นฐานในการ 
 ดูแลรักษาผูปวยได 

 - สามารถประยุกตใช 
 ความรูขั้นพ้ืนฐานและ 
 ความรูใหมๆในการดูแล 
 รักษาผูปวยได 

 - สามารถประยุกตใช 
 ความรูขั้นพื้นฐานและ 
 ความรูใหมๆในการดูแล 
 รักษาผูปวยได 
 - สามารถประยุกตใช 
 ความรูในการแกปญหา 
 เฉพาะหนาไดอยางดี 

 ทักษะพื้นฐานทางดานเภสัชวิทยาของยาทางจิตเวช 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - มีความรูทางดาน 
 เภสัชวิทยาของยา 
 จิตเวชนอยมาก 

 - มีความรูทางดาน 
 เภสัชวิทยาของยาจิตเวช 
 เฉพาะท่ีสำคัญ 

 -  มีความรูทางดาน 
 เภสัชวิทยาของยาจิตเวช 
 ทั้งที่สำคัญและไมสำคัญ 
 เกือบทุกชนิด 

 -  มีความรูทางดาน 
 เภสัชวิทยาของยาจิตเวช 
 ทั้งที่สำคัญและไมสำคัญ 
 ทุกชนิด 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 พฤติกรรมทางดานวิชาชีพแพทย 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - ไมมีความรับผิดชอบ 
 - ขาดความสนใจใน 
 การเรียนรู 
 - ไมสามารถทำงาน 
 เปนทีมได 

 - มีความรับผิดชอบด ี
 - มีความกระตือรือรนใน 
 การเรียนรู 
 - ทำงานเปนทีมได 

 - มีความรับผิดชอบด ี
 - มีความกระตือรือรนใน 
 การเรียนรู 
 - ทำงานเปนทีมไดดี 
 - แสดงความคิดริเริ่ม 
 สรางสรรคอยูเสมอ 

 - มีความรับผิดชอบดี 
 - มีความกระตือรือรนใน 
 การเรียนรู 
 - ทำงานเปนทีมไดดี 
 - แสดงความคิดริเร่ิม 
 สรางสรรคอยูเสมอ 
 - จัดการกับความกดดันไดดี 
 - รูขอจำกัดของตนเอง 

 จริยธรรม 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - ไมมีจริยธรรมใน 
 การดูแลรักษาผูปวย 
 - ไมใชหลักจริยธรรมใน 
 การวิเคราะหและแก 
 ปญหา 

 - มีจริยธรรมท่ีดีในการ 
 ดูแลรักษาผูปวย 

 -  มีจริยธรรมที่ด ี
 ในการดูแลรักษาผูปวย 
 - รูหลักจริยธรรมตามที่ 
 บัญญัติไว 

 - มีจริยธรรมที่ดี 
 ในการดูแลรักษาผูปวย 
 - รูหลักจริยธรรมตามที่ 
 บัญญัติไวและสามารถนำ 
 มาประยุกตใชในการแก 
 ปญหาได 

 ทักษะการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - มีความพยายามนอย 
 ในการเรียนรูดวยตัวเอง 
 - ทักษะในการเรียนรู 
 ดวยตนเองอยูในระดับต่ำ 

 - มีทักษะในการเรียนรู 
 ดวยตนเองเปนอยางดี 

 -  มีทักษะในการเรียนรู 
 ดวยตนเองเปนอยางดี 
 - มีความตั้งใจในการเรียน 
 รูดวยตนเองอยาง 
 สม่ำเสมอ 

 -  มีทักษะในการเรียนรู 
 ดวยตนเองเปนอยางดี 
 - มีความต้ังใจในการเรียนรู 
 ดวยตนเองอยางสม่ำเสมอ 
 - มีพัฒนาการการเรียนรู 
 อยางรวดเร็ว 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 มนุษยสัมพันธและทักษะการส่ือสาร 

 ตอผูรวมงาน 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - มีความขัดแยงกับ 
 ผูรวมงานเปนประจำ 

 - เขากับผูรวมงานไดด ี
 มีความขัดแยงบางใน 
 บางครั้ง 

 -  เขากับผูรวมงานไดดี 
 - มักคำนึงถึงความรูสึก 
 ของผูอื่น 

 -  เขากับผูรวมงานไดดี 
 - มักคำนึงถึงความรูสึกของ 
 ผูอื่น 
 - ประสบความสำเร็จอยาง 
 มากในการทำงานเปนทีม 

 ตอผูปวย 

 ควรปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก  ประเมินไมได 

 - ไมเขาใจความรูสึก 
 ของผูปวย 
 - ไมสามารถสรางความ 
 สัมพันธท่ีดีกับผูปวยได 

 - สามารถสราง 
 สัมพันธภาพที่ดีกับ 
 ผูปวยได 

 - สามารถสรางความ 
 สัมพันธกับผูปวยได 
 - สามารถสื่อสารขอมูล 
 ทางการแพทยใหผูปวย 
 เขาใจไดงาย 

 - สามารถสราง 
 สัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยได 
 - สามารถสื่อสารขอมูล 
 ทางการแพทยใหผูปวย 
 เขาใจไดงาย 
 - เขาใจความรูสึกผูปวยได 
 อยางลึกซ้ึง 

 เกณฑการประเมิน  - ดีมาก (10 คะแนน)  - ดี (8 คะแนน) 

 - ปานกลาง (6 คะแนน)  - ควรปรับปรุง (4 คะแนน) 

 รวม ……………………………………….. คะแนน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ขอดี 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 โอกาสพัฒนา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (..................................................................) 

 อาจารยผูประเมิน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 เอกสารการประเมินความสามารถ การนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนในรายวิชาจิตเวชศาสตรชุมชน 

 (Community Psychiatry) 

 ช่ือแพทยประจำบาน………………………………………………………………..ชั้นปที่………………….วันที่…………………………… 

 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ 

 ไมปฏิบัติ 

 ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ  N/A 

 หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 หลักการและเหตุผลตอบสนองตอตัวชี้วัด 

 ดานปญหาสุขภาพจิตท่ีเปนปญหาของ 

 ชุมชน 

 เน้ือหาของโครงการ 

 เน้ือหาของโครงการสอดคลองกับหลัก 

 Primary prevention หรือ Tertiary 

 prevention 

 การวัดผลของโครงการ 

 สามารถวัดผลของโครงการไดอยางเปน 

 รูปธรรม 

 ความยั่งยืนของโครงการ 

 สามารถอภิปรายถึงกระบวนการที่จะ 

 ทำใหโครงการมีความยั่งยืนได 

 เจตคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 

 มีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาชุมชน 

 N/A หมายความวา ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ 

 เกณฑการประเมิน  - ถูกตองสมบูรณ (3 คะแนน)  - ถูกตองมาก (2 คะแนน) 

 - ถูกตองนอย (1 คะแนน)  - ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ (0 คะแนน) 

 รวม……………………………………… คะแนน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 บันทึกคำแนะนำเพิ่มเติม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อาจารยผูประเมิน  …………………………………………….(ลายเซ็น) 

 ……………………………………………(ตัวบรรจง) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 133 

 แบบฟอรมการใหคะแนนเพื่อสอบคัดเลือกแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร 

 ประจำปการศึกษา……………………… โรงพยาบาลสวนปรุง 

 วันที่สอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผูเขาสอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อาจารยผูใหคะแนน.................................................................................................................................................... 

 องคประกอบที่ใชในการพิจารณา  คะแนน  หมายเหตุ 

 1. ตนสังกัด (20 คะแนน) 
 1.1 ไมมีตนสังกัด (0 คะแนน) 
 1.2 ตนสังกัดท่ีไมใชกรมสุขภาพจิต (0 คะแนน) 
 1.3 ตนสังกัดท่ีไมใชกรมสุขภาพจิต แตเปนจังหวัดในสุขภาพจิตเขตท่ี ๑ 
 (20 คะแนน) 
 1.4 ตนสังกัดกรมสุขภาพจิต (20 คะแนน) 

 2. เกรดเฉลี่ย (GPAX) (15 คะแนน) 
 เกรดวิชาจิตเวชศาสตร (5 คะแนน) 
 - เกรดวิชาจิตเวชศาสตร ตั้งแต A ข้ึนไป (5 คะแนน) 
 - เกรดวิชาจิตเวชศาสตร ตั้งแต B ข้ึนไป (3 คะแนน) 
 - เกรดวิชาจิตเวชศาสตร ตั้งแต C ขึ้นไป (1 คะแนน) 

 3. คะแนนภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) 

 4. ประสบการณการทํางานหลังเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต (5 คะแนน) 
 4.1 ทํางานนอยกวา 2 ป (3 คะแนน) 
 4.2 ทํางานระหวาง 2 - 5 ป (5 คะแนน) 
 4.3 ทํางานมากกวา 5 ป (3 คะแนน) 

 5. คะแนนการสัมภาษณ (50 คะแนน) 
 5.1 ความรูทั่วไป (5 คะแนน) 

 - การตอบคําถามความรูเกี่ยวกับสาธารณสุขและสังคมไทย 
 5.2 ความรูทางดานจิตเวชศาสตร (5 คะแนน) 

 - การตอบคําถามความรูเกี่ยวกับจิตเวช 
 5.3 เจตคติทั่วไป (15 คะแนน) 

 5.3.1 Professionalism (5 คะแนน) 
 - การตอบคําถามท่ีสะทอนถึงความเปนมืออาชีพ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 องคประกอบที่ใชในการพิจารณา  คะแนน  หมายเหตุ 

 5.3.2 คุณธรรมและจริยธรรม (5 คะแนน) 
 - การตอบคําถามท่ีสะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
 5.3.3 เจตคติตอโรงพยาบาลสวนปรุง (5 คะแนน) 

 5.4 เจตคติตองานจิตเวช (15 คะแนน) 
 5.4.1 ประสบการณการ elective ดานจิตเวช 
 5.4.2 ความตั้งใจในการมาเรียนจิตเวช 
 5.4.3 เหตุผลและแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนจิตเวช 
 5.4.4 คานิยมท่ีเหมาะสมกับความเปนจิตแพทย (bio-psycho-social) 
 5.4.5 พิจารณาจากหนังสือรับรอง 2 ฉบับ 

 5.5 บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 - บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ 

 6. การหักคะแนน 
 - ในกรณีท่ีมีประวัติเรียนจบชาไมตรงตามกําหนดการ (3 คะแนน) 
 - มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยรุนแรงหรือทางกฎหมาย (10 คะแนน) 

 ( ) หัก 3 คะแนน 
 เหตุผล.................................. 
 ( ) ไมหักคะแนน 

 คะแนนรวม (100 คะแนน) 

 เกณฑภาษาอังกฤษอางอิงตามเกณฑการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะอื่นๆ ของก.พ. 

 คะแนน  IELTS  TOEFL: iBT 
 (หรือเทียบเทาแบบ 

 CBT หรือ PBT) 

 TOEIC  DIFA TES 
 (สวน Reading 
 และ listening) 

 CU-TEP  TU-GET 
 (CBT หรือ 
 เทียบเทา) 

 10  7 ข้ึนไป  94 ข้ึนไป  785 ข้ึนไป  C1 ขึ้นไป  90 ขึ้นไป  74 ขึ้นไป 

 9  6.5  79-93  685-780  B2 ขึ้นไป  76-89  64-73 

 8  6  60-78  570-680  B2 ขึ้นไป  75  58-63 

 7  5.5  46-59  450-560  B1 ขึ้นไป  70-74  49-57 

 6  5  35-45  365-440  B1 ขึ้นไป  61-69  37-48 

 5  4.5  32-34  350-355  B1 ขึ้นไป  60  36 

 0  ไมมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือคะแนนนอยกวาเกณฑที่กำหนด 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หนังสืออุทธรณ 

 เขียนที่.......................................... 

 วันท่ี.......เดือน........................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา.....................................................................สังกัด..................................................................... 

 ตำแหนง  แพทยใชทุน  ชั้นป  ที่  1  2  3  4  5  6 

 แพทยประจำบาน  ชั้นปท่ี  1  2  3  4  5 

 แพทยประจำบานตอยอด  ชั้นปท่ี  1  2 

 มีความประสงคขออุทธรณ...................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 เมื่อวันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ..................ขาพเจาไดใชสิทธ์ิหลักเกณฑตามการปฏิบัติ 

 สำหรับแพทยฯ และขอรับรองขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบแลวปรากฏวา 

 ขอความดังกลาวเปนเท็จใหถือวาขาพเจากระทำความผิดนั้นจริง และดำเนินโทษตามที่คาดโทษไวโดยไมมีสิทธ ิ

 เรียกรองใด ๆ 

 ลงชื่อ....................................................ผูอุทธรณ 

 (.....................................................) 

 หมายเหตุ : อายุความในการใชสิทธิอุทธรณ ตองอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งโทษ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 การจดบันทึกประสบการณการเรียนรู Supervision 

 (Reflection sheet) 

 วันท่ี……………………………………………………  อาจารยที่ใหคำปรึกษา ……………………………………………………… 

 ชื่อ ………………………………………………………………..   แพทยประจำบานช้ันปที่ ………… 

 หัวขอในการเรียนรู  คำแนะนำ 

 อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………………. 

 (...................................................................) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 เอกสารการประเมินความสามารถ Skill การรักษาดวยกระแสไฟฟา 

 ช่ือแพทยประจำบาน……………………………………………………….…………..ชั้นปท่ี……………วันที่……………………………….. 

 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ 
 ไมปฏิบัติ 

 ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 N/A 

 การ Time out 

 สามารถส่ือสารกับทีมรักษา ไดแก วิสัญญีแพทย 
 พยาบาลวิสัญญี และพยาบาลจิตเวช ไดอยาง 
 ถูกตอง รวมถึงสามารถวางแผนการรักษาและ 
 ทำงานเปนทีมได 

 ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการใหกระแสไฟฟา 
 (Clinical protocol) 

 การ titration of seizure threshold และการหา 
 treatment dose 

 สามารถปรับคา parameter ตาง ๆ ได 
 อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาผูปวย 
 ในแตละรายได 

 การใชเครื่อง ECT (Using the ECT machine) 

 สามารถติด EEG leads ไดอยางถูกตอง 

 สามารถวางตำแหนง electrodes ไดถูกตอง 

 สามารถตรวจสอบ impedance testing ได 

 การตรวจสอบการชัก การประเมิน EEG และ 
 บริหารจัดการไดอยางเหมาะสม (Monitoring 
 and Management) 

 สามารถตรวจสอบ motor seizure ได 

 สามารถประเมินและแปลผล EEG ได 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตองและ 
 เหมาะสมเม่ือผูปวยจำเปนตองไดรับกระตุน 
 กระแสไฟฟาซ้ำ (restimulate) ในกรณีผูปวย 
 inadequate seizure หรือ missed seizure 
 (ถามี) 

 สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตองและ 
 เหมาะสมเม่ือผูปวยชักเกร็ง กระตุกนานเกินไป 
 (prolonged seizure) (ถามี) 

 การตรวจภาวะการคลายกลามเน้ือหลังจากไดยา 
 Succinylcholine 

 การตรวจ reflex หลังจากไดยา 
 Succinylcholine 

 บันทึกคำแนะนำเพ่ิมเติม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม  1  2  3  4  5 

 อาจารยผูประเมิน………………………………………………………(ลายเซ็น) 

 ………………………………………………………(ตัวบรรจง) 

 การประเมินศักยภาพโดยรวม 

 1 = ใหเปนผูสังเกตการณเทานั้น 

 2 = สามารถปฏิบัติงานได ภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

 3 = สามารถปฏิบัติงานเองได ภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

 4 = สามารถปฏิบัติงานเองได โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

 5 = สามารถปฏิบัติงานเองได และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 รายละเอียดการใหคะแนนเกี่ยวกับความสามารถดาน Skill วิชาบำบัดดวยกระแสไฟฟา (Electroconvulsive therapy) 

 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ  ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 การ Time out 

 สามารถส่ือสารกับทีมรักษา ไดแก วิสัญญีแพทย 
 พยาบาลวิสัญญี และพยาบาลจิตเวช ไดอยาง 
 ถูกตอง รวมถึงสามารถวางแผนการรักษาและ 
 ทำงานเปนทีมได 

 แพทยประจำบาน  ไมได 
 รายงานขอมูลที่จำเปนตอ 
 การรักษาของผูปวยทั้งหมด 
 หรือขอมูล  ไมถูกตอง  ไดแก 
 ประวัติผูปวย สัญญาณชีพ 
 โรคประจำตัว ประวัติการแพ 
 ยา การตรวจชองปาก และ 
 รายละเอียดของการรักษา 
 ECT ในครั้งกอน ไดแก 
 กระแสไฟฟา 
 ผลขางเคียงการรักษา และ 
 ประวัติการไดรับยาตาง ๆ 
 จากวิสัญญี 

 แพทยประจำบานรายงาน 
 ขอมูลที่จำเปนตอการรักษา 
 ไดแก ประวัติผูปวย 
 สัญญาณชีพ โรคประจำตัว 
 ประวัติการแพยา การตรวจ 
 ชองปาก และรายละเอียด 
 ของการรักษา ECT ในครั้ง 
 กอน ไดแก กระแสไฟฟา 
 ผลขางเคียงการรักษา และ 
 ประวัติการไดรับยาตาง ๆ 
 จากวิสัญญี โดย  ขาดขอมูล 
 ดังกลาวหรือขอมูลไมถูก 
 ตอง 3-4 อยาง 

 แพทยประจำบานรายงาน 
 ขอมูลที่จำเปนตอการรักษา 
 ของผูปวย ไดแก ประวัติ 
 ผูปวย สัญญาณชีพ โรค 
 ประจำตัว ประวัติการแพยา 
 การตรวจชองปาก และ 
 รายละเอียดของการรักษา 
 ECT ในครั้งกอน ไดแก 
 กระแสไฟฟา ผลขางเคียง 
 การรักษา และประวัติการได 
 รับยาตาง ๆ โดย  ขาดขอมูล 
 ดังกลาวหรือขอมูลไมถูก 
 ตอง 1-2 อยาง 

 แพทยประจำบานรายงาน 
 ขอมูลที่จำเปนตอการรักษา 
 ครบถวน ไดแก ประวัติ 
 ผูปวย สัญญาณชีพ โรค 
 ประจำตัว ประวัติการแพยา 
 การตรวจชองปาก และ 
 รายละเอียดของการรักษา 
 ECT ในครั้งกอน ไดแก 
 กระแสไฟฟา ผลขางเคียง 
 การรักษา และประวัติการได 
 รับยาตาง ๆ 

 ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการใหกระแสไฟฟา (Clinical protocol) 

 การ titration of seizure threshold และ 
 การหา treatment dose 

 แพทยประจำบาน  ไมได  ทำ 
 การหา seizure threshold 
 ในกรณีที่เปนผูปวยรายใหม 
 และ  ไมได  คำนวณหา 
 treatment dose 

 แพทยประจำบานทำการหา 
 seizure threshold 
 ในกรณีที่เปนผูปวยรายใหม 
 ไดถูกตอง แต  ไมได  คำนวณ 
 หา treatment dose 

 แพทยประจำบานทำการหา 
 seizure threshold 
 ในกรณีที่เปนผูปวยรายใหม 
 ไดถูกตอง  แต  คำนวณหา 
 treatment dose  ไมถูกตอง 

 แพทยประจำบานทำการหา 
 seizure threshold 
 ในกรณีที่เปนผูปวยรายใหม 
 และคำนวณหา treatment 
 dose ไดถูกตอง 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ  ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 สามารถปรับคา parameter ตาง ๆ ได 
 อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาผูปวย 
 ในแตละรายได 

 แพทยประจำบาน  ไมทราบ 
 วิธีการปรับคา parameter 
 ของกระแสไฟฟา (pulse 
 width, duration, 
 intensity, frequency) 

 แพทยประจำบานทราบ 
 วิธีการปรับคา parameter 
 แตมีการปรับคาที่  ผิดพลาด 
 จากตารางที่กำหนดการต้ัง 
 คาไฟ  3-4 parameter 
 (pulse width, duration, 
 intensity, frequency) 

 แพทยประจำบานทราบ 
 วิธีการปรับคา parameter 
 แตมีการปรับคาที่  ผิดพลาด 
 จากตารางที่กำหนดการต้ัง 
 คาไฟ  1-2 parameter 
 (pulse width, duration, 
 intensity, frequency) 

 แพทยประจำบานทราบ 
 วิธีการปรับคา parameter 
 และมีการปรับคาที่ถูกตอง 
 ตามตารางที่กำหนดการต้ัง 
 คาไฟทั้งหมด (pulse 
 width, duration, 
 intensity, frequency) 

 การใชเครื่อง ECT (Using the ECT machine) 

 สามารถติด EEG leads ไดอยางถูกตอง  แพทยประจำบาน  ไมทราบ 
 ตำแหนงที่ติด EEG leads 
 หรือติด EEG leads  ไมตรง 
 กับตำแหนง mastoid 
 process และตำแหนง 
 เหนือ mid eyebrow 
 ประมาณ 1 นิ้ว 

 แพทยประจำบานติด EEG 
 leads  ถูกเพียง 1 ตำแหนง 
 ไดแก ตำแหนง mastoid 
 process หรือตำแหนงเหนือ 
 mid eyebrow ประมาณ 
 1 น้ิว  แต  มีความ  ผิดพลาด  ใน 
 การติดตำแหนง EEG 1 และ 
 EEG 2 

 แพทยประจำบานติด EEG 
 leads  ถูก 2 ตำแหนง  ไดแก 
 ตำแหนง mastoid process 
 และตำแหนงเหนือ mid 
 eyebrow ประมาณ 1 น้ิว 
 แต  ยังมีความผิดพลาดในการ 
 ติดตำแหนง EEG 1 และ 
 EEG 2 

 แพทยประจำบานติด EEG 
 leads ถูกทั้ง 2 ตำแหนง 
 ไดแก ตำแหนง mastoid 
 process และตำแหนงเหนือ 
 mid eyebrow ประมาณ 
 1 น้ิว และติดตำแหนง EEG1 
 และ EEG 2 ถูกตอง 

 สามารถวางตำแหนง electrodes ไดถูกตอง  แพทยประจำบาน  ไมสามารถ 
 วางตำแหนง electrodes 
 ทั้งแบบ Unilateral และ 
 Bitemporal ไดถูกตอง 

 แพทยประจำบาน 
 วางตำแหนง electrodes 
 ถูกบางสวน  ทั้งแบบ 
 Unilateral และ 
 Bitemporal 

 แพทยประจำบาน 
 วางตำแหนง electrodes 
 ถูกตองเพียงอยางใด 
 อยางหนึ่ง  ระหวาง 
 Unilateral และ 
 Bitemporal 

 แพทยประจำบาน 
 วางตำแหนง electrodes 
 ถูกตองทั้งแบบ 
 Unilateral และ 
 Bitemporal 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ  ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 สามารถตรวจสอบ impedance testing ได และ 
 ทราบวิธีแกไขกรณี impedance สูง 

 แพทยประจำบาน  ไมทราบ 
 ถึง impedance testing 
 และ  ไมไดตรวจสอบ 
 ความตานทานกอนปลอย 
 กระแสไฟฟา 

 แพทยประจำบานทราบถึง 
 impedance testing 
 แตไมไดตรวจสอบ 
 ความตานทานกอนปลอย 
 กระแสไฟฟา 

 แพทยประจำบานทราบถึง 
 impedance testing 
 และตรวจสอบแรงตานทาน 
 ไฟฟากอนที่จะปลอยกระแส 
 ไฟฟาได  แตไมทราบ  วิธีแกไข 
 ในกรณีที่ impedance สูง 

 แพทยประจำบานทราบ 
 impedance testing 
 และตรวจสอบแรงตานทาน 
 ไฟฟากอนที่จะปลอยกระแส 
 ไฟฟา และทราบวิธีแกไขใน 
 กรณีที่ impedance สูงได 
 เชน การทาเจลเพื่อลดแรง 
 ตานทานไฟฟา การวาง 
 ตำแหนง electrode แนบ 
 ชิดพอดีกับศีรษะ 

 การตรวจสอบการชัก การประเมิน EEG และบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม (Monitoring and Management) 

 สามารถตรวจสอบ motor seizure ได  แพทยประจำบาน  ไมทราบ 

 ระยะเวลาที่เหมาะสมของ 

 การชัก (20-120 วินาที) 

 และ  บอกไมได  วาผูปวย 

 หยุดชักหรือยัง หรือบอกวา 

 หยุดชักทั้งทียังมีการชักอยู 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาที่เริ่มชัก  แตไม 

 สามารถ  บอกไดวาผูปวย 

 หยุดชักเมื่อไร และ  ไมทราบ 

 ระยะเวลาที่เหมาะสมของ 

 การชัก (20-120 วินาที) 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาที่เริ่มชัก และบอก 

 ไดวา ผูปวยหยุดชักเมื่อไร 

 แตยัง  ไมสามารถ  บอกระยะ 

 เวลาการชักที่เหมาะสมได 

 (20-120 วินาที) 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาที่เริ่มชัก และ 

 บอกไดวา ผูปวยหยุดชัก 

 เมื่อไร และทราบระยะเวลา 

 ที่เหมาะสมตอการชัก 

 (20-120 วินาที) 

 สามารถประเมินและแปลผล EEG ได  แพทยประจำบาน  ไมสามารถ 

 อาน EEG ท้ัง polyspike 

 wave, polyspike and 

 slow wave และ post ictal 

 แพทยประจำบานอาน EEG 

 ไดถูกตอง 1 อยาง  คือ 

 polyspike wave 

 หรือpolyspike and slow 

 แพทยประจำบานอาน EEG 

 ไดถูกตอง 2 อยาง  คือ 

 polyspike wave 

 หรือpolyspike and slow 

 แพทยประจำบานอาน EEG 

 ไดทั้ง polyspike wave, 

 polyspike and slow 

 wave และ post ictal 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ  ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 suppression  wave หรือ post ictal 

 suppression 

 wave หรือ post ictal 

 suppression 

 suppression 

 สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตองและ 
 เหมาะสมเม่ือผูปวยจำเปนตองไดรับกระตุน 
 กระแสไฟฟาซ้ำ (restimulate) ในกรณีผูปวย 
 inadequate seizure หรือ missed seizure 
 (ถามี) 

 แพทยประจำบาน  ไมทราบ 

 ถึงระยะเวลาของ moter 

 seizure (<20 sec) และ 

 EEG seizure (<25 sec) 

 ที่ inadequate 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาของ moter 

 seizure (<20 sec) และ 

 EEG seizure (<25 sec) ที่ 

 inadequate ได แต  ไมไดรอ 

 20-30 sec สำหรับ missed 

 seizure และ 30-60 sec 

 สำหรับ inadequate 

 seizure กอนจะ 

 restimulate  และ ไมได 

 ปรับ  กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 50-100% จากกระแสไฟ 

 เดิมในการ restimulate 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาของ moter 

 seizure (<20 sec) และ 

 EEG seizure (<25 sec) 

 ที่ inadequate ได แต 

 ไ  มไดรอ  20-30 sec 

 สำหรับ missed seizure 

 และ 30-60 sec สำหรับ 

 inadequate seizure 

 กอนจะ restimulate 

 หรือไมปรับ  กระแสไฟฟา 

 เพิ่มขึ้น 50-100% จาก 

 กระแสไฟเดิมในการ 

 restimulate 

 แพทยประจำบานทราบถึง 

 ระยะเวลาของ moter 

 seizure (<20 sec) และ 

 EEG seizure (<25 sec) 

 ที่ inadequate ได และ 

 รอ 20-30 sec สำหรับ 

 missed seizure และ 

 30-60 sec สำหรับ 

 inadequate seizure 

 กอนจะ restimulate 

 และปรับกระแสไฟฟา 

 เพิ่มขึ้น 50-100% 

 จากกระแสไฟเดิมในการ 

 restimulate 

 สามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตองและ 
 เหมาะสมเม่ือผูปวยชักเกร็ง กระตุกนานเกินไป 
 (prolonged seizure) (ถามี) 

 แพทยประจำบาน  ไมทราบ 
 ถึงระยะเวลาของ moter 
 seizure และ EEG seizure 
 (>120 sec) ท่ี prolong 

 แพทยประจำบานทราบถึง 
 ระยะเวลาของ moter 
 seizure และประเมิน EEG 
 seizure (>120 sec) ที่ 

 แพทยประจำบานทราบถึง 
 ระยะเวลาของ moter 
 seizure และประเมิน EEG 
 seizure (>120 sec) ที่ 

 แพทยประจำบานทราบถึง 
 ระยะเวลาของ moter 
 seizure และ EEG seizure 
 (>120 sec) ที่ prolong 
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 หัวขอการประเมิน  ไมถูกตอง/ไมปฏิบัติ  ถูกตองนอย  ถูกตองมาก  ถูกตองสมบูรณ/ 
 แกปญหาได (ถามี) 

 prolong  แตไมสั่ง 
 terminate  การชักในชวง 
 90-120 sec 

 prolong และสั่ง 
 terminate การชักในชวง 
 90-120 sec  แตไมทราบ  ถึง 
 ขั้นตอนการ terminate การ 
 ชักของวิสัญญ ี

 และสั่ง terminate การชัก 
 ในชวง 90-120 sec และ 
 ทราบถึงขั้นตอนการ 
 terminate การชักของ 
 วิสัญญี 

 การตรวจภาวะการคลายกลามเน้ือหลังจากไดยา Succinylcholine 

 การตรวจ reflex หลังจากไดยา 
 Succinylcholine 

 แพทยประจำบาน 
 ไมไดตรวจ  reflex knee 
 jerk และ Babinski sign 

 แพทยประจำบานตรวจ 
 reflex knee jerk และ 
 Babinski sign  ไมถูกตอง 
 ทั้งคู 

 แพทยประจำบานตรวจ 
 reflex knee jerk และ 
 Babinski sign  ถูกตอง 
 เพียงอยางใดอยางหนึ่ง 

 แพทยประจำบานตรวจ 
 reflex knee jerk และ 
 Babinski sign ไดถูกตอง 

 การประเมินของแพทยประจำบานชั้นปท่ี 1 ที่ผานหลักสูตรการรักษาดวยไฟฟานั้น จะตองไดรับการประเมินศักยภาพโดยรวมระดับ 5 

 ซึ่งถาแพทยประจำบานท่ีไดต่ำกวาระดับ 5 จะตองลงรายวิชาหลักสูตรการรักษาดวยไฟฟา ในวิชาเลือก ชั้นปที่ 3 
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 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ (Interview) 

 ช่ือ………………………………………………………………………………………………………….. วันที่ …………………………………… 

 หัวขอ  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

 Interview technique 

 Introduce oneself 

 ความชัดเจน/การซักใหตรงประเด็นการตั้งคำถามที่เหมาะสม 

 ทักษะในการเช่ือมโยงประวัติ 

 กิริยาทาทาง (warm,relax,self confident) 

 หมายเหตุ 

 20 

 Data collection 

 การนำเสนอประวัติอยางเปนระบบและถูกตอง 

 การนำเสนอผลการตรวจสภาพจิต 

 ความสามารถในการสรุปขอมูล 

 หมายเหตุ 

 20 

 Diagnostic Formulation 

 ความสามารถนำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณวินิจฉัยโรค และ วินิจ 

 แยกโรค พรอมเหตุผลท่ีถูกตอง และ เหมาะสม 

 หมายเหตุ 

 20 

 Plan of management 
 สามารถบอก investigation ท่ีจำเปนและเหมาะสม 
 สามารถบอกการรักษา Bio-Psycho-Social ที่ถูกตองและเหมาะสม 
 สามารถบอก Prognosis ของโรคไดอยางถูกตอง 
 หมายเหตุ 

 20 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 



 145 

 Dynamic formulation 
 สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูปวยและอธิบาย 
 Psychodynamic ท่ีเหมาะสมกับผูปวยไดอยางเหมาะสม 
 หมายเหตุ 

 20 

 รวม 

 Critical error (หากพบใหกรอกรายละเอียดในหนาหลัง)  YES  NO 

 ลงชื่อ ………………………………………………………………………… 

 กรรมการคุมสอบ 

 จงกากบาท   X  ในชองสี่เหลี่ยมดานหนา รายละเอียด  Critical error  ที่พบในผูเขาสอบ 

 รายละเอียด critical error  หมายเหตุ 

 1  ไมสามารถวินิจฉัยภาวะ psychosis ไดท้ังท่ีมีอาการที่ชัดเจน 

 2  ไม probe หรือ ไมประเมิน suicidal risk ในกรณีที่ suicidality ที่ชัดเจน 

 3  ไม probe หรือ ไมประเมิน homicidal risk ในกรณีที่มี homicidality ท่ีชัดเจน 

 4  ไมสามารถวินิจฉัยภาวะ organic ไดท้ังท่ีมีประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจสภาพจิต 
 หรือ อาการที่บงชี้อยางชัดเจน 

 5  ไมสามารถควบคุมอารมณและตอบสนองตอผูปวยอยางไมเหมาะสม และสงผลเสียตอผูปวย 

 6  มีทัศนคติที่ไมดีตอผูปวย เชนพูดจาตะคอก ใชวาจาที่ไมสุภาพ มีพฤติกรรมที่กาวราวตอผูปวย 
 โดยแสดงออกทั้งทางวัจนภาษา และ อวัจนภาษา 

 7  ไมสามารถนำขอมูลที่ไดจากผูปวย หรือ แปลขอมูลผิดถึงขั้นที่กอใหเกิดการวินิจฉัยผิด และ 
 วางแผนการรักษาผิดจนเปนอันตรายตอผูปวย 
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 ตารางบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

 วันที่……………………………………………………….. 

 (   )  Case conference  (   ) Journal club  (   ) Topic review  (   ) Journal seminar 

 (   )  Noon report  (    ) Psychotherapy seminar 

 รายชื่อ  เวลา  เซ็นชื่อ 
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 เอกสารการประเมิน Psychotherapy seminar และตรวจรายงานจิตบำบัด 

 เอกสารน้ีใชในการประเมินแพทยประจำบาน ท่ีทำจิตบำบัดผูปวย โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งไดแก Supportive 

 psychotherapy, Cognitive behavioral psychotherapy, Psychodynamic psychotherapy หรือจิตบำบัดแบบ 

 อ่ืนท่ีมีรูปแบบมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับสากลโดยมีเกณฑผาน คือ จะตอง  ไมมี  หัวขอใดที่ถูกประเมินวา  ไม  เหมาะสม 

 หรือ  ไมสามารถประเมินได 

 ช่ือแพทยประจำบาน………………………………………………………………………………. ช้ันปที่ …………………………….. 

 จิตบำบัดท่ีเลือกใชกับผูปวย (    ) Supportive psychotherapy  (     ) Cognitive behavioral 

 psychotherapy  (     ) Psychoanalytic psychotherapy (     ) Satir model 

 (     ) อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………………….. 

 การประยุกตความรูจิตบำบัดมาใชรักษา (Ability to apply an adequate knowledge base) 

 1)  วัตถุประสงคท่ีเลือกใชเพ่ือ 
 รักษาะผูปวยเหมาะสม ไดแก 
 -  การเพิ่ม self esteem 
 -  การทำใหอาการทาง 

 จิตเวชที่เปน target ดีข้ึน 
 -  การปองกันไมใหเกิด 

 อาการทางจิตเวช 
 relapse 

 -  การพัฒนา ego 
 functioning 

 -  การพัฒนาการแกปญหาที ่
 เหมาะสม 

 (     ) เหมาะสม  (    ) เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติมหรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 2)  ยังคงความสัมพันธระหวาง 
 patient-therapist เพ่ือให 
 เกิด therapeutic 
 relationship ได หรืออธิบาย 
 ปรากฏการณท่ีรบกวนความ 
 สัมพันธืในการรักษาและ 
 จัดการได 

 (    ) เหมาะสม  (     ) เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
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 3)  สามารถบอกขอบงชี้และขอ 
 หามสำหรับการทำจิตบำบัดท่ี 
 เลือกใช 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 ทักษะการทำจิตบำบัด (Skills) 

 1)  สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดี 
 เคารพ และ ไมมีทาทางท่ีสอ 
 เสียดหรือทำรายผูปวย 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินไดเพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 2)  มีทักษะ empathy ผูปวย  (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 3)  มีการตั้ง Goal ท่ีเปนไปได 
 และเหมาะสมกับผูปวย 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
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 4)  สามารถบอกทักษะท่ีเลือกใชใน 
 จิตบำบัดแตละประเภท ได 
 อยางถูกตองและเหมาะสมตอ 
 ชวงเวลาท่ีใช ยกตัวอยางเชน 
 clarification, 
 confrontation, 
 interpretation, advice, 
 reassurance, 
 encouragement, praise, 
 rationalisation, reframing 
 ใน supportve 
 psychotherapy 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 5)  สามารถเสริม strengthens 
 adaptive defences รวมถึง 
 แยก defense mechanism 
 ท่ี adaptive และ 
 maladaptive ได 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 6)  สามารถจับภาวะ anxiety 
 ของผูปวยและชวยลดภาวะ 
 anxiety น้ัน ไดถูกตองและ 
 เหมาะสมกับชวงเวลานั้น 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 7)  มีการรักษาผูปวยดวย ฺ 
 Bio-psycho-social model 
 ท่ีเหมาะสมกับผูปวย 

 (   ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
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 8)  สามารถพิจารณาถึงปญหา 
 ผูปวยในปจจุบันรวมกับ 
 เช่ือมโยงกับเรื่องราวในอดีต 
 ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 ทัศนคติของผูบำบัดรักษา (Attitude) 

 1)  มีทัศนคติที่ไมตัดสินผูปวย 
 (non judgemental) 
 เคารพ และ กระตุนใหเกิด 
 ความรวมมิอในการรักษา 

 (    ) เหมาะสม  (    )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 2)  มีหลัก confidentiality  (    ) เหมาะสม  (   )  เหมาะสมเมื่อ 
 อธิบายเพิ่มเติม หรือ 
 สามารถปรับแกไขได 
 อยางเหมาะสมเมื่อ 
 แนะนำ 

 (   ) ไมเหมาะสม 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 (   ) ไมสามารถ 
 ประเมินได 
 เพราะ 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 เซ็นช่ือ……………………………………………………………. 

 (.....................................................................) 

 อาจารยผูประเมิน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 เอกสารชี้แจงกอนเริ่มการอบรมหลักสูตรจิตเวชศาสตรโรงพยาบาลสวนปรุง 

 เขียนที่…………………………………………………………….. 

 เรื่อง การรับทราบขอชี้แจงกอนเริ่มทำการอบรมหลักสูตรจิตเวชศาสตรโรงพยาบาลสวนปรุง 

 ขาพเจา นพ./พญ…………………………………………………………………ไดเริ่มเขารับการฝกอบรมที่โรงพยาบาลสวนปรุง 

 เปนแพทยประจำบานวันท่ี……………………………………… ไดรับทราบและยินดีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

 ๑) พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 

 ๒) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค 

 ๓) แผนฝกอบรม 

 ๔) ข้ันตอนการดำเนินงานของการฝกอบรม 

 ๕) การวัดและประเมินผล 

 ๖) กฎระเบียบขอบังคับ บทลงโทษ และ การอุทธรณ 

 เปนท่ีเรียบรอย รวมถึงขาพเจามีความประสงค ดังนี้ 

 ⬜  ขาพเจา ไมมีความประสงคจะใหมีการรับรองคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก หลังจากสอบผานและไดรับวุฒิบัตร 

 หรือหนังสืออนุมัติ 

 ⬜  ขาพเจา มีความประสงคจะใหมีการรับรองคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก หลังจากสอบผานและไดรับวุฒิบัตรหรือ 

 หนังสืออนุมัติ 

 จึงขอลงนามเพื่อแสดงความสมัครใจ 

 ลงชื่อ ………………………………………………………………………… 

 (...................................................................................) 

 วันที่……………………………………………… 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ภาคผนวก ๓ 

 งานวิจัย 

 กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม) 

 เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 

 ๖  จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา 

 ๙  จัดทำโครงรางงานวิจัย 

 ๑๒  สอบโครงรางงานวิจัยในกิจกรรม Research Seminar 

 ๑๓  ขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
 ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุน 

 ๑๕  เริ่มเก็บขอมูล 

 ๒๑  นำเสนอความคืบหนางานวิจัยในกิจกรรม Research Seminar 

 ๓๐  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

 ๓๑  ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 ๓๓  นำสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการรับรองจากสถาบันฯ เพื่อสงตอไปยังราชวิทยาลัย 
 ใหทำการประเมินผลสำหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ 

 สิ่งที่ตองปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย 

 ก. เมื่อไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ แลว ตองดำเนินการทำวิจัยตามขอตกลง 

 โดยเครงครัด 

 ข.  เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือ  ใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสำเนาแกผูปวยหรือ 

 ผูแทนเก็บไว ๑ ชุด และเก็บไวท่ีผูวิจัย ๑ ชุด 

 ค.  ตองมีหลักฐานที่แสดงถึงสถานะการเขารวมงานวิจัย  ของผูปวยระบุไวในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล 

 ง.  การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผาน  การรับรองแลว โดยการกระทำดังกลาวไมไดเปน 

 สวนหน่ึงของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทำไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุในโครงการ 

 วิจัยและผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ แลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบ 

 คาใชจายท้ังทางตรงและทางออมท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 จ.  กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดใหทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกต ิ

 หากมีผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดำเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 

 เพ่ือวางแผนแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป 

 ฉ.  หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษา  อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะ 

 กรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน ๓ ขอ ของจริยธรรม 

 ทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ 

 (๑) การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย 

 (๒) การเคารพสิทธิของผูปวย 

 (๓) การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ภาคผนวก ๔ 

 เกณฑสถาบันฝกอบรม 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดใหมีสถานที่เพียงพอในการใหบริการและฝกอบรมทางจิตเวชศาสตร รวมถึง 

 สถานท่ีในการคนควา ศึกษาและทำวิจัย ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ สถานที่ โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดใหมีสถานที่เพียงพอในการใหบริการและฝกอบรมทาง 

 จิตเวชศาสตร รวมถึงสถานที่ในการคนควา ศึกษาและทำวิจัย ดังตอไปนี้ 

 ก. หองตรวจโรคผูปวยนอก มีจำนวนหองตรวจโรคทั้งหมด ๖ หอง โดยที่หองตรวจโรคมีความเปน 

 สวนตัวใหกับผูปวยและมีความปลอดภัยใหกับแพทย โดยมีเครื่องตรวจจับอาวุธดานหนาทางเขาอาคารผูปวยนอก 

 และมีทางออกดานหลังหองตรวจ 

 ข. หอผูปวยจิตเวชท่ัวไปมีท้ังหมด ๑๔ หอผูปวยดังตอไปนี้ โดยภายในหอผูปวยตึกปญญา ตึกฝายคำ 

 และตึกวิสุทธา จะมีการทำกิจกรรมกลุมบำบัดยาเสพติดและกลุม milieu therapy ตาง ๆ 

 หอผูปวยท่ี  ชื่อหอผูปวย / หนวย 
 ประเภทผูปวย 

 (ระบุทั่วไป / ช่ือสาขา/อนุสาขา) 

 จำนวนเตียง 

 สามัญ  พิเศษ 

 ๑  เมตตา ๑  ผูปวยจิตเวชฉุกเฉินชาย  ๓๐ 

 ๒  เมตตา ๒  ผูปวยจิตเวชท่ัวไปชาย  ๓๐ 

 ๓  วิสุทธา ๑  ผูปวยจิตเวชท่ัวไปชาย  ๓๐ 

 ๔  กรุณา ๑  ผูปวยแอลกอฮอลระยะถอนพิษ  ๒๕ 

 ๕  กรุณา ๒  ผูปวยแอลกอฮอลระยะฟนฟู  ๓๐ 

 ๖  ฝายคำ ๑  ผูปวยโรคจิตจากสารเสพติดระยะวิกฤติ  ๓๐ 

 ๗  ฝายคำ ๒  ผูปวยโรคสารเสพติดระยะฟนฟู  ๓๕ 

 ๘  สหทัย ๑  ผูปวยจิตเวชสูงอายุชายมากกวา 60 ป  ๓๐ 

 ๙  ปญญา  ผูปวยพิเศษชาย  ๒๕ 

 ๑๐  ขนาน  ผูปวยพิเศษหญิง  ๑๕ 

 ๑๑  แผนกโรคติดเชื้อ  ผูปวยจิตเวชเสี่ยงติดเช้ือ COVID 19  ๑๘ 

 ๑๒  อารี ๑  ผูปวยจิตเวชฉุกเฉินและสารเสพติด หญิง  ๓๐ 

 ๑๓  จิระ ๑  ผูปวยสูงอายุหญิงมากกวา 60 ป และ 

 ผูปวยแอลกอฮอลหญิง 

 ๓๐ 

 ๑๔  จิระ ๒  ผูปวยจิตเวชท่ัวไปหญิง  ๓๐ 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ค. หองพักแพทยประจำบานซึ่งเปนหองท่ีสามารถใชเพื่อพักผอนตามอัธยาศัยและในขณะที่อยูเวร 

 นอกเวลาราชการ 

 ๔.๒ อุปกรณ เครื่องมือ 

 ก. หองสมุดท่ีมีตำราวารสารทางการแพทย รวมถึงส่ือความรูในรูปแบบตาง ๆ 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดใหมีอุปกรณเพียงพอในการใหบริการและฝกอบรมทางจิตเวชศาสตร 

 รวมถึงชวยในการคนควา ศึกษาและทำวิจัยดังตอไปนี้ 

 หองสมุดท่ีมีตำรา วารสารทางการแพทย รวมถึงส่ือความรูในรูปแบบตาง ๆ 

 โดยมีเวลาทำการหองสมุด ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หยุดวันเสารและอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ มีพื้นที่ 

 ของหองสมุด ๑๖๗ ตารางเมตร 

 ●  ตำราภาษาตางประเทศ ๒๕๗ รายการ 

 ●  ตำราภาษาไทย ๓,๖๔๒ รายการ 

 ●  วารสารดัชนีท่ีรับเปนประจำรายการภาษาไทย ๕ รายการ 

 ●  E-library จำนวน ๔,๑๕๗ รายการ 

 รวมถึงหองสมุดโรงพยาบาลสวนปรุงไดใชฐานขอมูลรวมกับกรมสุขภาพจิตดังตอไปนี ้

 (  www.thaimh-elibrary.org  ) 

 Link คนหาฐานขอมูล  รายละเอียด 

 www.dmh-elibrary.org  คลังความรูทางวิชาการในดานสุขภาพจิตและคลังเอกสารดิจิทัลของ 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 www.portal.igpublish.com/iglibrary/ 

 search?dtbs=apa 

 ฐานขอมูล iG Library:American Psychiatric Association (APA) 

 www.karger.com  ๑. eJournal: Psychotherapy and Psychosomatics 

 (ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๘-ปจจุบัน) 

 ๒. e-Book siries: Key issues in mental health (๔ titles) 

 - Early detection and intervention in psychosis 

 - Autism spectrum disorders 

 - Comorbidity of mental and physical disorders 

 - Violence against women and mental health 

 บริการ e-Book ผานแอพพลิเคช่ัน 

 Cu-eBook Store 

 อานไดเฉพาะอุปกรณสมารทโฟนและแท็บเล็ตเทานั้น 

 ไมสามารถบันทึกไฟล หรือจับภาพหนาจอได 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 

http://www.thaimh-elibrary.org/
http://www.dmh-elibrary.org/
http://www.portal.igpublish.com/iglibrary/search?dtbs=apa
http://www.portal.igpublish.com/iglibrary/search?dtbs=apa
http://www.karger.com/
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 Link คนหาฐานขอมูล  รายละเอียด 

 https://he01.tci-thaijo.org/index.php 

 /APPJ/issue/view/16943 

 จิตเวชวิทยาสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง 

 ข. โสตทัศนูปกรณ โดยมีหองประชุมของโรงพยาบาลสวนปรุงจะมีอุปกรณโสต ไดแก Visualizer 

 LCD projector Computer Teleconference และเครื่องบันทึกเสียง ดังตอไปน้ี 

 ●  หองประชุม ศ นพ ฝน ชั้น ๔ จำนวน ๑๕๐ คน 

 ●  หองประชุมคุณพุม ช้ัน ๑ จำนวน ๔๐ คน 

 ●  หองประชุมชั้น ๑ (หองขางลิพต) จำนวน ๒๐ คน 

 ●  หองอาหารชั้น ๑ จำนวน ๑๐๐ คน 

 ●  หองประชุมพลอยไพลิน ชั้น ๕ จำนวน ๒๐๐ คน 

 ●  หองประชุมสิริกิติยา ช้ัน ๓ จำนวน ๔๐ คน 

 ●  หองประชุมหอพักปฐมาช้ัน ๒ จำนวน ๓๐ คน 

 ●  หองประชุม excellent ชั้น ๔ จำนวน ๑๕ คน 

 ค. เครื่องทำใหชักดวยไฟฟา (Electroconvulsive therapy) รุน Spectrum 4000Q จำนวน ๓ 

 เคร่ืองโดยรักษาแบบ modified ECT รวมกับ วิสัญญีแพทยจากโรงพยาบาลนครพิงษ 

 ง เครื่อง TMS รุน TE3000 จำนวน ๑ เครื่อง 

 ๔.๓ บุคลากร 

 โรงพยาบาลสวนปรุงไดจัดใหมีอาจารย บุคลากรในวิชาชีพอื่น ๆ ที่เพียงพอในการใหบริการและฝกอบรม 

 ทางจิตเวชศาสตร รวมถึงใหความรู ใหความรวมมือในการคนควา ศึกษาและทำวิจัย ดังตอไปนี ้

 ●  จิตแพทยท่ัวไป จำนวน ๑๒ คน 

 ●  จิตแพทยเด็กและวัยรุน จำนวน ๑ คน 

 ●  อายุรกรรมระบบประสาท จำนวน ๒ คน 

 ●  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๘๗  คน 

 ●  นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑๐ คน 

 ●  นักสังคมสงเคราะห จำนวน ๖ คน 

 ●  นักกิจกรรมบำบัด จำนวน ๒ คน 

 ●  เภสัชกร จำนวน ๑๔ คน 

 ●  กลุมงานเวชระเบียน จำนวน ๓ คน 

 (สำรวจลาสุด เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/APPJ/issue/view/16943
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 ๔.๔ จำนวนผูปวยโรงพยาบาลสวนปรุง ในชวงป ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีดังตอไปนี้ 

 พ.ศ. 
 ผูปวยนอก 

 (ครั้งการตรวจ/ป) 

 ผูปวยใน 

 (คร้ังการรับไว/ป) 
 จำนวนเตียงสามัญ  จำนวนเตียงพิเศษ 

 ๒๕๖๒  ๖๗,๘๒๓  ๕,๐๔๔  ๓๓๐  ๕๘ 

 ๒๕๖๓  ๖๑,๙๔๖  ๔,๐๗๙  ๓๓๐  ๕๘ 

 ๒๕๖๔  ๖๑,๔๖๒  ๓,๗๕๘  ๓๓๐  ๕๘ 

 ๔.๕ กิจกรรมการเรียนการสอนหลักในการฝกอบรมทางจิตเวชศาสตรที่โรงพยาบาลสวนปรุง 

 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 กิจกรรมการเรียนการสอนหลัก  ความถี่ในการจัด 

 Individual supervision  ๒ ชม/สัปดาห 

 Institute case conference  ๒ ครั้ง/เดือน 

 Journal club  ๒ ครั้ง/เดือน 

 Research seminar  ๑ ครั้ง/ป 

 Topic discussion  ๑ ครั้ง/เดือน 

 Psychotherapy case conference  ๒ ชม / เดือน 

 Ward round  ๒ ครั้ง/สัปดาห 

 OPD  ๒ วัน/สัปดาห (ในเวลาราชการ) 

 Noon report  ๑ ครั้ง/เดือน 

 Group therapy  ๑ ชม/เดือน 

 OPD IPD peer review  ๑ ครั้ง/ป 

 Self development activity  ๑ ครั้ง/เดือน 

 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก ดังตอไปนี้ 

 ๑) Individual supervision เพื่อใหแพทยประจำบานมีโอกาสพูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ในการดูแลผูปวยความรูทางวิชาการทักษะวิชาชีพและเรื่องสวนตัว กับอาจารยจิตแพทย โดยขั้นต่ำ ๒ ชม./สัปดาห 

 และอาจารยจิตแพทยที่เปน supervisor ไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป ซึ่งจะเปลี่ยนทุก 

 ๓ เดือน รวมถึงจะมี supervisor ที่จะปรึกษาในขณะที่แพทยประจำบานทำงานในเวลาราชการซึ่งจะเปลี่ยนทุก 

 ๑ เดือน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ๒) Institute case conference เพ่ือใหแพทยประจำบานและบุคลากรของสถาบันฝกอบรมไดมีโอกาส 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยทางจิตเวชทั่วไป โดยจะมีการจัด 

 ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ๒ ครั้งตอเดือน โดยจะจัดทุกสัปดาหที่ ๑ และ ๓ 

 ๓) Journal Club เพ่ือใหแพทยประจำบานและบุคลากรของสถาบันฝกอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นเก่ียวกับองคความรูทางจิตเวชศาสตร โดยจัด ๒ ครั้งตอเดือน โดยจะจัดทุกสัปดาหที่ ๒ และ ๔ 

 ๔) Research seminar เพ่ือใหแพทยประจำบานและบุคลากรของสถาบันฝกอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิจัยของแพทยประจำบาน และพัฒนางานวิจัยของแพทยประจำบาน โดยจะจัดปละ ๑ 

 คร้ัง 

 ๕) Topic discussion เปน Lecture สำหรับแพทยประจำบานไดทบทวนความรูทั่วไปทางจิตเวชศาสตร 

 โดยแพทยประจำบานอาจสรุปเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือหรือตำรา (แตอาจรวมถึงวารสารทางการแพทย 

 ดวยก็ได) หรืออาจารยสรุปเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารทางการแพทย (แตอาจรวมถึงหนังสือหรือตำราดวย 

 ก็ได) โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๖) Psychotherapy case conference เพ่ือใหแพทยประจำบานและบุคลากรของสถาบันฝกอบรมไดม ี

 โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำจิตบำบัดของแพทยประจำบานโดยมี  ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง 

 ดิษยวณิช ภาควิชาจิตเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนอาจารยใหคำปรึกษา โดยจัดเดือนละ ๑ คร้ัง 

 ๗) Ward round เพื่อใหแพทยประจำบาน พยาบาล และบุคลากรอ่ืนทางจิตเวชของสถาบันฝกอบรม 

 ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นและ/หรือขอสรุปเกี่ยวกับการดูแลและบำบัดรักษาผูปวยในทางจิตเวชที่อยู 

 ในความดูแลของแพทยประจำบานโดยจะมี ๒ ครั้งตออาทิตย 

 ๘) Noon report เพ่ือใหแพทยประจำบานและบุคลากรของสถาบันฝกอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูปวยทางจิตเวชในชวงเวลานอกเวลาราชการ 

 จะมีเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๙) Group therapy เพื่อใหแพทยประจำบานและอาจารยจิตแพทย (หรือพยาบาลจิตเวช หรือ 

 นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหท่ีมีประสบการณ) ไดรวมกันดำเนินกิจกรรมกลุมในผูปวยใน หรือผูปวยนอก 

 โดยจะจัดท่ีตึกฝายคำช้ัน ๒ หรือตึกกรุณา หรือกลุมอาชีวบำบัด โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๑๐) OPD IPD Peer review เปนการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทยประจำบานโดยจะใหอาจารยเปนผู 

 ตรวจสอบพรอมกับมีใบประเมิน 

 ๑๑) Orientation เปน  การจัดปฐมนิเทศแพทยประจำบานทุก  ช้ันปกอนเปดอบรมปการศึกษาใหมเพื่อใหรับ 

 ทราบเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับแพทยประจำบานชั้นปนั้น ๆ และกระบวนการทำงาน 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 (๒) ตารางปฏิบัติงานและกิจกรรมวิชาการ 

 (๓) กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

 (๔) สวัสดิการ 

 ๑๒) Self development activity เปนกิจกรรมเพื่อใหแพทยไดประจำบานไดพัฒนาและเรียนรูตนเอง 

 ดานจิตใจและการดำเนินชีวิตผานกิจกรรมตาง ๆ โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๑๓) Self study learning (SDL) เปนชวงเวลาท่ีแพทยประจำบานจะไดทบทวนการเรียนรูจากการ 

 ทำงาน รวมถึงการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย หรือตอบคำถามการเรียนรูเพิ่มเติมจากอาจารย 

 ที่ปรึกษา 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ตัวอยางตารางการเรียนของแพทยประจำบานภายในโรงพยาบาลสวนปรุง 

 เดือน กรกฎาคม 2566 

 จันทร  อังคาร  พุธ  พฤหัส  ศุกร 

 3  4  5 
 Case Conference 
 มช. 13.30-16.00 น. 

 6  7 

 SDL 

 10  11  12 
 Journal Club 
 มช. 13.30-16.00 น. 

 13  14 

 SDL 

 17  18  19 
 Case Conference 
 รพ.สวนปรุง 
 13.30-16.00 น. 

 20  21 

 SDL 

 24  25  26 
 Journal Club 
 รพ.สวนปรุง 
 13.30-16.00 น. 

 27 
 Case 
 Psychotherapy 
 conference 
 13.00-16.00 น. 
 อ.จำลอง 

 28 
 Topic review 
 13.30-16.00 น. 

 31 
 Group therapy 
 ตึกฝายคำบน 
 9.00-10.00 น. 
 Self development 
 activity 
 13.30-16.00 น. 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
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 ภาคผนวก ๕ 

 การรับรองวุฒิบัตร สาขาจิตเวขศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

 การขอรับรองคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษาวุฒิบัตร (วว.) สาขาจิตเวชศาสตรให “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น 

 ใหดำเนินการไดสำหรับผูท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตร 

 แสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาจิตเวชศาสตร ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหง 

 ประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป และใหถือเปนสิทธิสวนบุคคล และของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรม 

 โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยประจำบาน 

 หากแพทยประจำบานมีความประสงคดังกลาว จะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมทราบเปนลายลักษณอักษร กอนวา 

 จะรับการฝกอบรมท่ีมีโอกาสไดรับท้ัง วว. และการรับรองคุณวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” 

 ในกรณีท่ี สถาบันฝกอบรมฯ ไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อใหมีการรับรองคุณวุฒิ วว. 

 “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไมจัดการฝกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ ให “เทียบเทา 

 ปริญญาเอก” ได สถาบันน้ันสามารถแจงใหแพทยประจำบานทราบตั้งแตวันเริ่มเปดรับสมัครการคัดเลือกเขาเปน 

 แพทยประจำบานไปจนถึงวันที่เริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝกอบรมใดตองการใหมีการรับรอง วว. 

 ใหมีคุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากรจำกัดสถาบันนั้นสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจาก 

 สถาบันอ่ืนมาชวยได 

 การท่ีแพทยประจำบานสอบผานและมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาจิตเวชศาสตรแลว 

 หากมีความประสงคจะใหราชวิทยาลัยจิตแพทยฯ ดำเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวาวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร 

 มีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น จะตองทำใหผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

 พิจารณาน้ันตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 ๑. เปนงานวิจัยท่ีทำในขณะที่ทำการฝกอบรม โดยผูเขาฝกอบรมเปนผูวิจัยหลัก (principal investigator) 

 ของงานวิจัย หรือเปนชื่อแรก (first author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) ในบทความวิจัย 

 ๒. ผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของงานวิจัย ที่นำมาใชขอรับรองตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับ 

 ใหตีพิมพในวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 

 หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือระดับชาติในฐานขอมูล 

 Thai-Journal Citation Index (TCI) ระดับท่ี ๑ และ ระดับท่ี ๒ ตีพิมพมาไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่มีหนังสือคำรอง 

 ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

 ๓. ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักอยางนอยในบทคัดยอ (Abstract) 
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 อน่ึงการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพท่ีอยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปน 

 บทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือในวารสารนานาชาติ 

 ที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอ และมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน ๑๐ ป (นับถึงวันที่ยื่นเรื่อง 

 ขอรับการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขาจิตเวชศาสตรให “เทียบเทาปริญญาเอก”) 

 ในกรณีท่ี วว. ไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ไมใหใชคำวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒ ิ

 หรือวุฒิการศึกษารวมทั้งการใชคำวา ดร. นำหนาช่ือ แตสถาบันการศึกษาสามารถใหผูที่ได วว. ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

 น้ีเปนอาจารยประจำหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ หรือ 

 เปนวุฒิการศึกษาประจำสถานศึกษาได 

 ดังน้ันวุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี้จะมีคำวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทานั้น 

 หลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 


