แบบฟอร์ มการขอรับรองเป็ นสถาบันฝึ กอบรมหลักสู ตรเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชี พเวชกรรม
ด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
หลักสู ตรเพือ่ ประกาศนียบัตรวิชาชี พเวชกรรมด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
ภาควิชา/หน่ วยงาน..............................................................
กรุ ณากรอกข้ อมูลตามหัวข้ อดังต่ อไปนี้
มิติที่ 1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ นโยบาย
วิสัยทัศน์ :
พันธกิจ:
นโยบาย:
1. ทีม่ าวิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ นโยบายของภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน ทีเ่ กีย่ วกับการฝึ กอบรม
2. การถ่ ายทอดให้ บุคลากรในหน่ วยงานทุกคนทราบได้ อย่างไร
3. วิธีการจะทาให้ บรรลุนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปฏิบัติอย่ างไร
4. คาดว่าจะสาเร็จหรือไม่ ตัวชี้วดั ความสาเร็จคืออะไรในแต่ ละปี
มิติที่ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. มีระบบทีเ่ กีย่ วข้ องการประกันคุณภาพ : HA, HPH
2. บุคลากรในองค์ กรรับทราบ
3. การดาเนินงานถึงขั้นตอนไหน
มิติที่ 3 การบริหารจัดการ
1. โครงสร้ าง ระบบสายงาน ระบบหน่ วยงาน มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ แก้ ไขอย่ างไร
2. โครงสร้ างการบริหารเอือ้ อานวยต่ อการฝึ กอบรมหรือไม่
3. ระบบการควบคุมคุณภาพของเวชระเบียน
4. การประชุ มภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน ข้ อสรุ ปมติจากที่ประชุ มนามาใช้ หรือไม่
5. ระบบการให้ ความดี ความชอบ
6. ความสั มพันธ์ กบั หน่ วยงานอื่น
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มิติที่ 4 หลักสู ตร
1. กรรมการหลักสู ตรฯ ระดับภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน/ กอง
2. มีการกาหนดเนือ้ หาชัดเจน (เนือ้ หาทัว่ ไป เนือ้ หาเฉพาะ มีแนวทางหรือคู่มือการฝึ กอบรม)
3. หลักสู ตรทีใ่ ช้ อยู่เหมือนหรือดัดแปลง/ ต่ างไปจากของราชวิทยาลัยฯ หรือไม่ อย่างไร มีการทบทวน
กาหนดเนือ้ หาชัดเจน หรือไม่
4. อาจารย์ ทุกท่ านทราบวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรฯ
5. แพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมทุกคนทราบ/ใช้ หลักสู ตรฯ นี้
6. การเผยแพร่ ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทพี่ งึ ประสงค์ ของการฝึ กอบรมแก่ สาธารณชน
7. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรฯ มีวธิ ีการอย่ างไร และวิธีการพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรฯ
มิติที่ 5 อาจารย์
1. จานวนอาจารย์ของภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน/ กองที่รับผิดชอบหลักสู ตรฯ
2. เกณฑ์ การคัดเลือกอาจารย์อย่ างไร อาจารย์เก่ามีส่วนตัดสิ นรับอาจารย์ใหม่ หรือไม่
3. มีการเขียน Job description ของอาจารย์ หรือไม่
4. คู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์ แผนการสอนชั ดเจน
5. ภาระงานของอาจารย์กบั การสอน : บริการ : วิจัย : บริหาร เป็ นสั ดส่ วนอย่างไร
6. อาจารย์ ร้ ู วตั ถุประสงค์ การสอนแพทย์ ที่เข้ าอบรม
7. การอยู่เวรมากน้ อยเพียงใด ต้ องมาอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่ กรณีใดทีต่ ้ องเข้ ามาดูการดูแลรักษา
ผู้ป่วยหรือควบคุมการปฏิบัติของแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมนอกเวลาราชการ
8. จานวนอาจารย์พอเพียงหรือไม่
9. อาจารย์ย้ายลาออก มากน้ อยเพียงใด
10. อาจารย์ เกษียณอายุราชการจะหาอาจารย์ ทดแทนหรือไม่ อย่างไร
11. มีแผนพัฒนาอาจารย์ ทเี่ ขียนไว้ชัดเจนหรือไม่
12. ประเมินอาจารย์ การประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมิน ความสั มพันธ์ ระหว่างอาจารย์ แพทย์ ที่
เข้ าอบรมอย่างไร
13. อาจารย์ มีความสุ ขหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือไม่
14. การวิจัยของอาจารย์ ของภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน/ กอง
14.1 มีนโยบายภาควิชาฯ ให้ อาจารย์ทาวิจัย
14.2 นโยบายภาควิชาฯ สนับสนุน/ กระตุ้นให้ อาจารย์ ทาวิจัย
14.3 แหล่ งสนับสนุนการวิจัย บุคลากร - เครื่องมือ งบประมาณ เวลา
14.4 การตีพมิ พ์ เผยแพร่ งานวิจัย การสนับสนุนในประเทศ ต่ างประเทศ
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มิติที่ 6 กระบวนการฝึ กอบรม
1. กิจกรรมทางวิชาการ (grand round, conference, interesting cases, journal club etc) มีรูปแบบ
ชัดเจนอย่างไร มีพอเพียงทั้งด้ านปริมาณและคุณภาพหรือไม่
2. อาจารย์และแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมกับการเข้ าร่ วมกิจกรรม มีโอกาสร่ วมอภิปราย ประโยชน์ มาก/ ปานกลาง/
น้ อย อะไรบ้ าง
3. การเรียนการสอนหัตถการ กาหนดเกณฑ์ มาตรฐานขั้นต่า
4. การฝึ กปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตลอดการอบรม (วัตถุประสงค์ ชัดเจน เตรียม
ผู้ป่วย สื่ อการเรียนรู้ เพิม่ กรณีไม่ มีผ้ ปู ่ วย จานวนชั่วโมง)
5. การจัดประสบการณ์ การหมุนเวียนในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาหลักทั้ง ๕ สาขา ครบตามหลักสู ตร
ความพอเพียงของอาจารย์ ผ้ ูดูแล การรับประกันการมีส่วนร่ วมของผู้เชี่ ยวชาญทีเ่ กี่ยวข้ องในการอบรม
6. การจัดประสบการณ์วชิ าเลือกอิสระ
7. การจัดระบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาจริยธรรมและความรู้ ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดูแล
ผู้ป่วยระยะประคับประคอง
8. กิจกรรมการศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมด้ วยตนเองและสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ของ
แพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมให้ ทนั สมัย
9. การจัดกิจกรรมให้ มีการทางานเป็ นทีมสหวิชาชี พในการดูแลผู้ป่วย
10. วิธีการประเมินสมรรถนะของแพทย์ทเี่ ข้ าอบรม
10.1 การดูแลผู้ป่วย - การประเมินเกณฑ์ ข้ ันต่าสาหรับผู้รับการฝึ กอบรม ประเมินอย่างไร
10.2 การตรวจสอบว่าทาหัตถการหรือทักษะทีจ่ าเป็ นได้ ไหม อย่างไร
10.3 การบันทึกเวชระเบียน สถาบันมีการสุ่ มตรวจหรือไม่
10.4 มนุษยสั มพันธ์ และการทางานเป็ นทีมของแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมประเมินอย่างไร
11. การบริการ
11.1 สถิติของภาควิชาฯ/ กลุ่มงาน/ กองทีร่ ับผิดชอบหลักสู ตรฯ กับการบริการผู้ป่วย มีจานวน
และลักษณะผู้ป่วยเหมาะสม เพียงพอต่ อการอบรมหรือไม่ ถ้ าไม่ เหมาะจะแก้ไขอย่างไร
11.2 การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ
12. มีการระบุกฎเกณฑ์ และประกาศให้ ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม
12.1 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ(ถี่ /ห่ าง) - กรณีใดบ้ างต้ องเข้ ามาโรงพยาบาล ค่ าตอบแทนผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรม
12.2 การกาหนดชั่วโมงการทางานของแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมอย่างเหมาะสม
12.3 การกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีทผี่ ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่ น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ ทหาร การถูกเรียกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นต้ น
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13. สื่ อการเรี ยนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่
14. ห้ องพักแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม
มิติที่ 7 แพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม
1.ระเบียบการรับแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรมที่แสดงถึงความเสมอภาค
1.1 เกณฑ์ การรับแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม
1.2 คุณสมบัติผ้ สู มัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.3 วิธีและเกณฑ์ การคัดเลือก มีกรรมการคัดเลือกหรือไม่
2. การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม นอกเหนือจากการเรียนการสอน
2.1 การตรวจสอบ/ ระบบติดตามของการกระทากิจกรรมข้ างต้ น
3. การดูแลตนเองของแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม การป้องกันภาวะเหนื่อยล้ าจากการดูแลผู้ป่วย (caregiver
burnout) การดูแลแพทย์ ทมี่ ีปัญหาในการฝึ กอบรม และวิธีการจัดการในกรณีดังกล่าว
มิติที่ 8 การประเมินผลแพทย์ ทเี่ ข้ าอบรม
1. การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม (Formative evaluation)
1.1 ระบบ วิธีการประเมินผลครอบคลุมทั้งด้ านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์
ใน ๕ มิติตามหลักสู ตรฯ
1.2 วิธีการตัดสิ นผลการประเมินอย่างชัดเจน
1.3 ระบบ feedback ผลการประเมินให้ แก่ ผ้ ูรับการฝึ กอบรม
2. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม (Summative evaluation)
3. การปฏิบัติงานหลังจบการฝึ กอบรม
3.1 มีระบบการติดตามหลังจากสาเร็จการศึกษา
3.2 มีการประเมินความก้าวหน้ าหรือไม่

ลงวันทีบ่ ันทึกข้ อมูล..............................................................
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