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แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อประกาศนียบัตรวชิาชีพเวชกรรม 
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 

หลกัสูตรเพือ่ประกาศนียบัตรวชิาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง  
ภาควชิา/หน่วยงาน.............................................................. 

กรุณากรอกข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
มิติที ่1 วสัิยทัศน์/ พนัธกจิ/ นโยบาย 
วสัิยทัศน์:   
พนัธกจิ:   
นโยบาย:   

1. ทีม่าวสัิยทัศน์/ พนัธกจิ/ นโยบายของภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน ทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรม  
2. การถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนทราบได้อย่างไร   
3. วธีิการจะท าให้บรรลุนโยบาย พนัธกจิ วสัิยทัศน์ปฏิบัติอย่างไร    
4. คาดว่าจะส าเร็จหรือไม่   ตัวช้ีวดัความส าเร็จคืออะไรในแต่ละปี 

 

มิติที ่2 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
1. มีระบบทีเ่กีย่วข้องการประกันคุณภาพ : HA,  HPH 
2. บุคลากรในองค์กรรับทราบ 
3. การด าเนินงานถึงขั้นตอนไหน 

 

มิติที ่3 การบริหารจัดการ 
1. โครงสร้าง ระบบสายงาน  ระบบหน่วยงาน   มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่  แก้ไขอย่างไร 
2. โครงสร้างการบริหารเอือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมหรือไม่ 
3. ระบบการควบคุมคุณภาพของเวชระเบียน  
4. การประชุมภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน  ข้อสรุปมติจากที่ประชุมน ามาใช้หรือไม่ 
5. ระบบการให้ความดี ความชอบ 
6. ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื่น   
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มิติที ่4 หลกัสูตร 
1. กรรมการหลกัสูตรฯ ระดับภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน/ กอง 
2. มีการก าหนดเนือ้หาชัดเจน (เนือ้หาทัว่ไป เนือ้หาเฉพาะ มีแนวทางหรือคู่มือการฝึกอบรม)   
3. หลกัสูตรทีใ่ช้อยู่เหมือนหรือดัดแปลง/ ต่างไปจากของราชวทิยาลยัฯ หรือไม่ อย่างไร มีการทบทวน 

ก าหนดเนือ้หาชัดเจน หรือไม่  
4. อาจารย์ทุกท่านทราบวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฯ 
5. แพทย์ทีเ่ข้าอบรมทุกคนทราบ/ใช้หลกัสูตรฯ นี้ 
6. การเผยแพร่ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีพ่งึประสงค์ ของการฝึกอบรมแก่สาธารณชน 
7. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรฯ มีวธีิการอย่างไร และวธีิการพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฯ 

 

มิติที ่5 อาจารย์ 
1. จ านวนอาจารย์ของภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน/ กองที่รับผดิชอบหลกัสูตรฯ   
2. เกณฑ์การคัดเลอืกอาจารย์อย่างไร อาจารย์เก่ามีส่วนตัดสินรับอาจารย์ใหม่หรือไม่ 
3. มีการเขียน Job description ของอาจารย์หรือไม่ 
4. คู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์  แผนการสอนชัดเจน   
5. ภาระงานของอาจารย์กบั  การสอน  :  บริการ  :  วจัิย   : บริหาร เป็นสัดส่วนอย่างไร  
6. อาจารย์รู้วตัถุประสงค์การสอนแพทย์ที่เข้าอบรม 
7. การอยู่เวรมากน้อยเพยีงใด ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่ กรณใีดทีต้่องเข้ามาดูการดูแลรักษา

ผู้ป่วยหรือควบคุมการปฏิบัติของแพทย์ทีเ่ข้าอบรมนอกเวลาราชการ 
8. จ านวนอาจารย์พอเพยีงหรือไม่     
9. อาจารย์ย้ายลาออก มากน้อยเพยีงใด 
10. อาจารย์เกษียณอายุราชการจะหาอาจารย์ทดแทนหรือไม่ อย่างไร 
11. มีแผนพฒันาอาจารย์ทีเ่ขียนไว้ชัดเจนหรือไม่ 
12. ประเมินอาจารย์   การประเมินการสอนของอาจารย์  ประเมิน ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารย์ แพทย์ที่

เข้าอบรมอย่างไร  
13. อาจารย์มีความสุขหรือความพงึพอใจในการปฏิบัติงานหรือไม่  
14. การวจัิยของอาจารย์ของภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน/ กอง 

14.1 มีนโยบายภาควชิาฯ ให้อาจารย์ท าวจัิย 
14.2 นโยบายภาควชิาฯ สนับสนุน/ กระตุ้นให้อาจารย์ท าวิจัย  
14.3 แหล่งสนับสนุนการวจัิย  บุคลากร  - เคร่ืองมือ งบประมาณ  เวลา 
14.4 การตีพมิพ์เผยแพร่งานวจัิย   การสนับสนุนในประเทศ  ต่างประเทศ 
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มิติที ่6 กระบวนการฝึกอบรม 
1. กจิกรรมทางวชิาการ (grand round, conference, interesting cases, journal club etc) มีรูปแบบ

ชัดเจนอย่างไร  มีพอเพยีงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพหรือไม่ 
2. อาจารย์และแพทย์ทีเ่ข้าอบรมกบัการเข้าร่วมกจิกรรม มีโอกาสร่วมอภิปราย ประโยชน์มาก/ ปานกลาง/ 

น้อย อะไรบ้าง 
3. การเรียนการสอนหัตถการ  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่า 
4. การฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตลอดการอบรม (วตัถุประสงค์ชัดเจน  เตรียม

ผู้ป่วย ส่ือการเรียนรู้ เพิม่กรณไีม่มีผู้ป่วย จ านวนช่ัวโมง) 
5. การจัดประสบการณ์การหมุนเวยีนในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาหลกัทั้ง  ๕ สาขา ครบตามหลกัสูตร  

ความพอเพยีงของอาจารย์ผู้ดูแล การรับประกนัการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้องในการอบรม 
6. การจัดประสบการณ์วชิาเลือกอสิระ 
7. การจัดระบบการเรียนการสอนเพือ่พฒันาจริยธรรมและความรู้ด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแล

ผู้ป่วยระยะประคับประคอง 
8. กจิกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพฒันาความรู้ของ

แพทย์ทีเ่ข้าอบรมให้ทนัสมัย 
9. การจัดกจิกรรมให้มีการท างานเป็นทมีสหวชิาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
10. วธีิการประเมินสมรรถนะของแพทย์ทีเ่ข้าอบรม 

10.1 การดูแลผู้ป่วย  - การประเมินเกณฑ์ข้ันต ่าส าหรับผู้รับการฝึกอบรม  ประเมินอย่างไร 
10.2 การตรวจสอบว่าท าหัตถการหรือทกัษะทีจ่ าเป็นได้ไหม อย่างไร 
10.3 การบันทกึเวชระเบียน  สถาบันมีการสุ่มตรวจหรือไม่ 
10.4 มนุษยสัมพนัธ์และการท างานเป็นทมีของแพทย์ทีเ่ข้าอบรมประเมินอย่างไร 

11. การบริการ 
11.1 สถิติของภาควชิาฯ/ กลุ่มงาน/ กองทีรั่บผดิชอบหลกัสูตรฯ กบัการบริการผู้ป่วย มีจ านวน

และลกัษณะผู้ป่วยเหมาะสม เพยีงพอต่อการอบรมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะจะแก้ไขอย่างไร 
11.2 การพฒันาคุณภาพการให้บริการ 

12. มีการระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผดิชอบของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  

12.1 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ(ถี่ /ห่าง)  - กรณใีดบ้างต้องเข้ามาโรงพยาบาล ค่าตอบแทนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

12.2 การก าหนดช่ัวโมงการท างานของแพทย์ทีเ่ข้าอบรมอย่างเหมาะสม  
 12.3 การก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผู้่เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นต้น 
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13. ส่ือการเรียนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่       
14. ห้องพกัแพทย์ทีเ่ข้าอบรม 

 

มิติที ่7 แพทย์ทีเ่ข้าอบรม 
1.ระเบียบการรับแพทย์ทีเ่ข้าอบรมที่แสดงถึงความเสมอภาค 

1.1 เกณฑ์การรับแพทย์ทีเ่ข้าอบรม 
1.2 คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1.3 วธีิและเกณฑ์การคัดเลอืก มีกรรมการคัดเลอืกหรือไม่ 

2. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาแพทย์ทีเ่ข้าอบรม นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
2.1  การตรวจสอบ/ ระบบติดตามของการกระท ากจิกรรมข้างต้น 

 3. การดูแลตนเองของแพทย์ทีเ่ข้าอบรม การป้องกนัภาวะเหน่ือยล้าจากการดูแลผู้ป่วย (caregiver 
burnout) การดูแลแพทย์ทีม่ีปัญหาในการฝึกอบรม และวิธีการจัดการในกรณดีังกล่าว 

 

มิติที ่8 การประเมินผลแพทย์ทีเ่ข้าอบรม 
1. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (Formative evaluation) 

1.1 ระบบ วธีิการประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกจิกรรมทางการแพทย์ 
ใน ๕ มิติตามหลกัสูตรฯ  

1.2 วธีิการตัดสินผลการประเมินอย่างชัดเจน  
1.3 ระบบ feedback ผลการประเมินให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม 

 2. การวดัและประเมินผลเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม (Summative evaluation) 
3. การปฏิบัติงานหลังจบการฝึกอบรม 

3.1 มีระบบการติดตามหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
3.2 มีการประเมินความก้าวหน้าหรือไม่  
 
 

ลงวนัทีบ่ันทกึข้อมูล.............................................................. 

 


