
                            ภาคผนวกที ่๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑห์ลักสตูรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ า

บา้นเพือ่วฒุบัิตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. พลอากาศเอก สบุนิ ชวิปรชีา                                             ทีป่รกึษา 

๒. พลอากาศเอก อมร แสงสพุรรณ                                         ทีป่รกึษา 

๓. พลอากาศเอก วราวธุ คันธา                                              ทีป่รกึษา  

๔. พลอากาศเอก ธรีะภาพ เสนะวงษ์                                       ทีป่รกึษา 

๖. พลอากาศโท บรบิรูณ์ ไทยานันท ์                                       ทีป่รกึษา 

๗. พลอากาศโท นริันดร พเิดช                                               ทีป่รกึษา 

๘. พลอากาศตร ีบัณฑติ วงษ์เจรญิธรรม                                    ทีป่รกึษา 

๙. พลอากาศตร ีวญิญ ู จันทรสนุทรกลุ                                     ทีป่รกึษา 

๑๐. พลอากาศตร ีเกรยีงไกร  โสธรชัย                                      ทีป่รกึษา 

๑๑. พลอากาศตร ีทวศัีกดิ ์ขันตรัิตน์                                      ประธาน

อนุกรรมการ 

๑๒. นาวาอากาศเอก วรงค ์ ลาภานันท ์                                 รองประธาน

อนุกรรมการ 

๑๓. นาวาอากาศเอก ศภุชัย  สนิธวาลัย                                  อนุกรรมการ 

๑๔. นาวาอากาศเอกหญงิ  นวพร วรียางกรู                             อนุกรรมการ 

๑๕. นาวาอากาศเอก ณัฐพล  สาครเย็น                                  อนุกรรมการ  

๑๖. นาวาอากาศเอก วฑิรูย ์ ชิน้พัฒนกลุ                                 อนุกรรมการ  

๑๗. นาวาอากาศเอกหญงิ บษุกร  ภมร                                   เลขาอนุกรรมการ 



๑๘. นาวาอากาศเอก พทัิกษ์ ออ่นศริ ิ                                    ผูช้ว่ยเลขา

อนุกรรมการ 

 

 

                            ภาคผนวกที ่๒  

เกณฑก์ารเปิดหลักสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น วว. เวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวช

ศาสตรก์ารบนิ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑม์าตรฐานสถาบันฝึกอบรม วว. เวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ 

๑. เกณฑท์ั่วไป 

สมาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทยก าหนดใหส้ถาบันฝึกอบรมหลักสตูรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพือ่วฒุบัิตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ จะตอ้งมคีณุสมบัติ

ตามเกณฑท์ั่วไปทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับของแพทยสภา วา่ดว้ยการเสนอขอเปิดการ

ฝึกอบรมเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาและอนุ

สาขาตา่ง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถาบันฝึกอบรมตอ้งมคีณุสมบัตทิั่วไป ดังน้ี 

(ก) ไดร้ับการรับรองคณุภาพ หรอืก าลังด าเนนิการพัฒนาเพือ่การรับรองคณุภาพ 

(ข) มบีรรยากาศทางวชิาการในลักษณะสังคมนักวชิาการ เพือ่เสรมิสรา้งคณุสมบัตใิน

การใฝ่รูใ้หแ้กผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรม 

(ค) มรีะบบการบรหิารจัดการทีด่ ีมสีถานที ่เครือ่งมอือปุกรณ์ และจ านวนผูร้ับบรกิาร

เพยีงพอ กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และการด าเนนิงานดา้นเวชศาสตรก์าร

บนิพอเหมาะแกก่ารฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้สีว่นด าเนนิการดแูลรักษา

และใหบ้รกิารกับผูร้ับบรกิารโดยตรง และไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมการด าเนนิงานดา้น

เวชศาสตรก์ารบนิ 

(ง) มหีน่วยงานเทยีบเท่าภาควชิาในคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลัยแพทยศาสตร ์หรอื 

แผนกในโรงพยาบาลเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนินการ โดยผูบ้รหิารของหน่วยงานดังกลา่ว



ทีร่ับผดิชอบด าเนนิการตอ้งไม่มผีลประโยชน์สว่นตัวทีอ่าจขัดขวางการบรหิารงานและ

การพัฒนางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มปีณิธานและพันธกจิระบไุวชั้ดเจนวา่มุ่งผลติแพทยป์ระจ าบา้นทีม่คีวามรู ้

ความสามารถและคณุสมบัตสิอดคลอ้งกับหลักสตูร มคีวามสามารถในการเป็น

นักวชิาการ และศกึษาตอ่เน่ืองได ้และมวัีตถุประสงคข์องหลักสตูรทีส่อดคลอ้งกับ

พันธกจิ 

(ฉ) มรีะบบบรหิารงานทีชั่ดเจนเพือ่สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมใหบ้รรลตุามปณิธาน 

ไดแ้ก ่การบรหิารงานท่ัวไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงาน ดังกลา่ว

ใหท้ าเป็นระเบยีบของสถาบันฝึกอบรม และประกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทั่วกัน 

(ช) มแีพทยผู์ท้รงคณุวฒุจิ านวนเพยีงพอรับผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรมและในสาขาที่

เกีย่วขอ้งและมคีวามมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรฝึกอบรม 

 (ซ) กอ่นเปิดด าเนนิการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งด าเนนิการใหแ้พทยสภา

รับรองหลักสตูรของสถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย ์

สือ่การศกึษาและอปุกรณ์การฝึกอบรมครบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด ทัง้น้ีตอ้งมแีผน

ด าเนนิการในระยะ ๕ ปี ทีม่คีวามชัดเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏบัิตกิารจะตอ้ง

แสดงใหเ้ห็นความพรอ้มดังกลา่ว กอ่นเริม่การฝึกอบรมแตล่ะชัน้ปีอย่างนอ้ย ๑ ปี

การศกึษา 

๒. เกณฑเ์ฉพาะ 

สถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ จะตอ้งไดร้ับการ

รับรองจากสมาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทย โดยมสีถานที ่เครือ่งมอื 

อปุกรณ์ จ านวนและการกระจายผูม้ปัีญหาดา้นเวชศาสตรก์ารบนิทีพ่บบ่อย โครงการ

และแผนการพัฒนางานเวชศาสตรก์ารบนิ มาตรฐานการใหบ้รกิาร และผูใ้หก้าร

ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์

ป้องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ ก าหนด โดยความเห็นชอบของสมาคมเวชศาสตร์

ป้องกันแหง่ประเทศไทย และแพทยสภา ดังน้ี 

๒.๑  มสีถานทีแ่ละเครือ่งมอือปุกรณ์ทีเ่พยีงพอส าหรับงานบรกิาร และการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมนัน้หรอืสถาบันฝึกอบรมร่วม จะตอ้งมหีน่วยงานกลางพืน้ฐาน

ใหบ้รกิารดังตอ่ไปน้ี 



๑) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลรักษาผูม้ีปัญหาดา้นเวชศาสตร์การบนิทีพ่บบอ่ย 

เชน่ คลนิกิผูป่้วยนอก  คลนิกิใหค้ าปรกึษา 

๒) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพดา้นเวชศาสตรก์ารบนิ การ

ป้องกันปัญหาดา้นเวชศาสตรก์ารบนิและการดูแลฟ้ืนฟตูอ่เน่ืองในชมุชน เชน่ 

หน่วยงานและหรอืทมีงานดา้นเวชศาสตร์การบนิในชมุชนการบนิ 

๓) หน่วยเวชระเบยีนและสถติ ิทีม่กีารจัดแฟ้มประจ าตัวผูป่้วยทีบั่นทกึประวัต ิผลการ

ตรวจร่างกาย การส่ังรักษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจัดเก็บ คน้หา และประมวน

ผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๔) หอ้งสมุดทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งมหีอ้งสมุดซึง่มี

ต ารามาตรฐานทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ วารสารการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีใ่ช ้

บอ่ย และหนังสอืดรรชนีส าหรับชว่ยคน้รายงานทีต่พีมิพใ์นวารสารส าหรับใหแ้พทย์

ประจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 

๕) สถานทีเ่พือ่จัดกจิกรรมวชิาการ สถานฝึกอบรมตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่พือ่จัดกจิกรรม

วชิาการ เชน่ การบรรยาย หรอืสอนเป็นกลุม่ ตลอดจนความพรอ้มของสือ่อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ เชน่ computer, internet, LCD projector, เครือ่งบันทกึภาพ 

บันทกึเสยีง เป็นตน้ สถานทีจั่ดประชมุวชิาการ หอ้งประชมุ/บรรยาย จ านวนหอ้งและ

จ านวนทีน่ั่งแตล่ะหอ้งเหมาะสมกับกจิกรรมเรยีนรู ้

๖) หอ้งพักส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น สถาบันฝึกอบรมควรจัดใหม้หีอ้งพักส าหรับ

แพทยป์ระจ าบา้นภายในสถาบัน และ/หรอืหอ้งพักสาหรับอยู่เวร เชน่ มหีอ้งพักแพทย์

ประจ าบา้นอยู่เวรเขา้พักอาศัยได ้๑ คน จ านวนอย่างนอ้ย ๑ หอ้ง 

-ตอ้งมกีารด าเนนิงานบรกิารทางเวชศาสตรก์ารบนิในดา้นการตรวจคัดเลอืก การ

ควบคมุสขุภาพของผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิทุกประเภท 

-ตอ้งมหีน่วยสนับสนุนการวจิัยทางเวชศาสตร์การบนิ 

-ตอ้งมกีารด าเนนิงานดา้นการป้องกันโรคหรอือันตรายทีอ่าจจะเกดิเน่ืองจากการบนิ 

ครอบคลมุถงึทุกระดับหน่วยบนิดา้นเวชศาสตร์ป้องกัน (งานดา้นนริภัยเวชกรรมการ

บนิ) 

-ตอ้งมหีอ้งปฏบัิตกิารสนับสนุนในการวนิจิฉัยโรคในขา่ยงานเวชศาสตร์การบนิ

เกีย่วกับชวีเคม ีและหรอื พษิวทิยา 



-ตอ้งมอีปุกรณ์การฝึกสรรีะวทิยาการบนิเพือ่งานสง่เสรมิดา้นนริภัยเวขกรรมการบนิ 

-ตอ้งมหีน่วยงานด าเนนิการล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ 

๒.๒  มจี านวนและคณุวฒุขิองแพทยผู์ใ้หก้ารฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 

สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งมแีพทยซ์ึง่ไดรั้บวฒุบัิตรหรอืหนังสอือนุมัตเิพือ่แสดงความรู ้

ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวช

ศาสตรก์ารบนิ จากแพทยสภาหรอืแพทยสภารับรองอย่างนอ้ย ๒ คน โดยก าหนดให ้

สถาบันฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้นสัดสว่นปีละ ๑ คน ตอ่อาจารยผู์ใ้หก้าร

ฝึกอบรม ๒ คน ในกรณีทีต่อ้งการรับแพทยป์ระจ าบา้นปีละ ชัน้ละมากกวา่ ๑ คน ให ้

ค านวณตามสัดส่วนอาจารยผู์ใ้หก้ารฝึกอบรมเต็มเวลา ๑ คนทีเ่พิม่ขึน้ ตอ่แพทย์

ประจ าบา้นทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ปีละ ชัน้ละ ๑ คน และอาจารยผู์ท้ าหนา้ทีห่ัวหนา้สถาบัน

ฝึกอบรม หรอืประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏบัิตงิานทางดา้นเวชศาสตรป้์องกัน 

แขนงเวชศาสตร์การบนิ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ มภีาระงานดา้นเวชศาสตรก์ารบนิ ทีม่คีณุภาพและปรมิาณทีเ่พยีงพอตอ่การ

ฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งมปีรมิาณภาระงานดา้นเวชศาสตรก์ารบนิจ านวนเพยีงพอ 

ส าหรับการฝึกอบรม ดังน้ี 

 

             กจิกรรมบรกิารและกจิกรรม

โครงการ 

 

 

                                 จ านวนขัน้ต ่า

(ครัง้/ปี) 



จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม(คน) ๑ ๒ ๓ ๔ 

การปรับเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรม

เพือ่สง่เสรมิสขุภาพ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

โครงการการป้องกันปัญหาสขุภาพโรค

เรือ้รัง 

๑ ๑ ๑ ๑ 

การตรวจคัดเลอืกและประเมนิสขุภาพ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ 

การวนิจิฉัยและบ าบัดฟ้ืนฟสูขุภาพ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

โครงการซอ้มชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

จากอากาศยานอุบัตเิหตุ 

๑ ๑ ๑ ๑ 

การสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตทุาง

การแพทย ์

๒ ๒ ๔ ๔ 

การล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ ๒ ๒ ๒ ๒ 

การบรรยายวชิาการดา้นเวชศาสตรก์าร

บนิ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

โครงการการวเิคราะหว์างแผน

ด าเนนิการจัดการปัญหาสขุภาพของ

ชมุชนการบนิ 

๑ ๑ ๑ ๑ 

การส ารวจตรวจเยีย่มหน่วยบนิ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

๒.๔  หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันฝึกอบรมควรมหีน่วยงานทีส่ามารถใหก้ารสนับสนุน และรองรับงานวจิัยได ้

โดยเฉพาะงานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและป้องกันปัญหาสขุภาพในชมุชนการบนิ เชน่ 

งานเวชระเบยีนสถติ,ิแผนกวเิคราะหว์จิัย, โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ, คลนิกินักบนิ

สงูอายุ, คลนิกิสขุภาพจติของบคุลากรทางการบนิ  



๒.๕  หอ้งสมุดและระบบบรกิารเวชสารสนเทศทีเ่หมาะสมกับการฝึกอบรม 

มบีรกิารเวชสารสนเทศทีเ่หมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหลง่คน้ควา้ทางดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นเวชศาสตร์การบนิ 

๒.๖  มกีจิกรรมวชิาการ 

สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งจัดใหม้กีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก ่

-การประชมุวชิาการในภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดอืนละ ๑ ครัง้ ไดแ้ก ่journal 

club, interesting case, morbidity and mortality conference(OML - 

Operational Multi-Crew Limitation aviation  medicine), topic review  

-การประชมุร่วมระหวา่งฝ่าย/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดอืนละ ๑ ครัง้ 

-การประชมุวชิาการในลักษณะอืน่ ๆ 

๔. สนับสนุนใหแ้พทยผู์เ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชมุวชิาการนอกสถานทีต่ามโอกาสอัน

ควร 

หมายเหต:ุ สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรอืคณุสมบัตขิอ้ใด อาจใชส้ถาบันอืน่

ร่วมดว้ยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์

ป้องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ ทีแ่ตง่ตัง้โดยแพทยสภา 

๓. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมมสีถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหนา้ทีใ่นการฝึกอบรม ดังน้ี 

๓.๑ สถาบันฝึกอบรมหลัก ไดแ้ก ่สถาบันฝึกอบรมทีด่ าเนนิการจัดท าหลักสตูรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และไดร้ับอนุมัตจิากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบัน

ฝึกอบรม โดยจัดใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดร้ับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรม

ตลอดหลักสตูร หรอืเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสตูร 

๓.๒ สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก ่สถาบันฝึกอบรมตัง้แต ่๒ แหง่ขึน้ไปทีด่ าเนนิการ

จัดท าหลักสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นไดร้ับอนุมัตจิากแพทยสภาใหเ้ป็น

สถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดร้ับประสบการณ์จากทุก

สถาบัน โดยแตล่ะแหง่มเีวลาไม่ต ่ากวา่ ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสตูร 



๓.๓ สถาบันฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก ่สถาบันฝึกอบรมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากแพทยสภาให ้

เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก เพือ่จัดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นใน

สว่นทีส่ถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได ้โดยกจิกรรมดังกลา่วเมือ่รวมกันแลว้

ตอ้งมรีะยะเวลารวมกันไม่ต ่ากวา่ ๓ เดอืน และไม่เกนิ ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ

หลักสตูร 

๔. การขออนุมัตเิป็นสถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ 

คณะแพทยศาสตร/์วทิยาลัยแพทย/์โรงพยาบาลใด ทีม่คีวามประสงคจ์ะเปิดเป็น

สถาบันฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ ถา้เป็นการ

จัดการฝึกอบรมทีม่หีรอืไม่มสีถาบันฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบันฝึกอบรมหลักเป็น

ผูด้ าเนนิการในการจัดท าขอ้มูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะทีม่สีถาบัน

ร่วมฝึกอบรม ใหทุ้กสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผดิชอบเป็นผูด้ าเนนิการจัดท าขอ้มูลตาม

เกณฑห์ลักสตูรการฝึกอบรมทีส่มาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทยก าหนด 

เสนอแพทยสภา เพือ่สง่ใหส้มาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทยทีแ่พทยสภา

เป็นผูม้อบหมายใหเ้ป็นผูร้ับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกับ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและ

ก าหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถา้ม)ี หรอืสถาบันร่วม

ฝึกอบรมตามเกณฑห์ลักสตูรและจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวช

ศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ เมือ่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ประเมนิแลว้ ใหส้มาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทย พจิารณาเสนอแพทยสภา

เพือ่อนุมัตติอ่ไป 

 

 

 

 

 

 



 

                            ภาคผนวกที ่๓ 

 เน้ือหาหลักสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์
การบนิพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบดว้ย 

๑. แนวทางการฝึกอบรมเวชศาสตรก์ารบนิ 

ระยะเวลาศกึษา ๓ ปีการศกึษาใชร้ะยะเวลาปีละไม่ต ่ากวา่ ๕๐ สัปดาห ์โดยแบง่

ระยะเวลาการฝึกอบรม ดังน้ี 

๑.๑  ปีที ่๑ ฝึกอบรมหมุนเวยีนทางคลนิกิ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการน าความรูม้า

ปฏบัิตงิานดา้นเวชศาสตรก์ารบนิ โดยฝึกอบรมในสถาบันหรอืโรงพยาบาลทีแ่พทย

สภารับรอง มกี าหนดดังน้ี 

-  ปฐมนเิทศเวชศาสตรก์ารบนิ     ๒   สัปดาห ์

-  เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ                  ๑   เดอืน 

-  อายุรศาสตร ์                                                      ๒           เดอืน 

-  วสัิญญวีทิยา                  ๑    เดอืน 

-  เวชบ าบัดวกิฤต                   ๒    เดอืน 

-  กมุารเวชบ าบัดวกิฤต                  ๑    เดอืน 

-  ศัลยศาสตรแ์ละออรโ์ธปิดกิส ์       ๖    สัปดาห ์

-  สตูนิรเีวช         ๒    สัปดาห ์

-  นติเิวชศาสตรแ์ละพยาธวิทิยา                                      ๒         สัปดาห ์

-  จักษุวทิยา                    ๑    เดอืน 

-  โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา                              ๑    เดอืน 



-  จติเวชศาสตร์                    ๑    เดอืน 

-  รังสวีนิจิฉัย                    ๒    สัปดาห ์

-  อบรม  ADVANCED  TRUAMATIC LIFE  SUPPORT (ATLS)  และ  ADVANCED  

CARDIAC LIFE  SUPPORT (ACLS) 

ในแตล่ะสถาบันหรอืโรงพยาบาลทีแ่พทยสภารับรอง ทีแ่พทยป์ระจ าบา้นไปรับการ

อบรมจะตอ้งก าหนดหัวขอ้การเรยีนรูท้ีม่คีวามจ าเป็นตอ้งรูเ้พือ่น ามาใชกั้บงานดา้นเวช

ศาสตรก์ารบนิ  โดยมแีบบประเมนิการท ารายงานหัตถการทางการแพทยท์ีไ่ดป้ฏบัิติ 

นยิามศัพท:์ผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิ หมายถงึ นักบนิ ตน้หน ชา่งอากาศเจา้หนา้ที่

สรรพาวธุเจา้หนา้ทีส่ือ่สาร พนักงานตอ้นรับทีป่ฏบัิตงิานบนอากาศยานเป็นประจ า 

เจา้หนา้ทีห่อบังคับการบนิ นักโดดร่ม  และ เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยบนอากาศ

ยาน 

๑.๒  ปีที ่๒ ศกึษาและฝึกอบรมภายนอกสถาบัน 

๑.๒.๑  ทบทวนและศกึษาวชิาสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการบนิ ในสถาบัน

แพทยท์ีแ่พทยสภารับรอง ๑-๒ เดอืน 

ศกึษาวชิาเลอืกเสร ีแขนงวชิาตา่งๆในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เชน่ อาชวีเวช

ศาสตร,์เวชศาสตรท์างทะเล  ระยะเวลาในการอบรม ๑-๒ เดอืน 

 ๑.๒.๒  ศกึษาหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ หรอืเทยีบเท่าระยะเวลาใน

การศกึษา ๑๐ เดอืน ส าหรับผูท้ีเ่คยศกึษาวฒุดัิงกลา่วหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ อาจ

ไดร้ับการพจิารณาใหย้กเวน้ 

 ๑.๓  ปีที ่๓ ศกึษาและฝึกอบรมวชิาเวชศาสตรก์ารบนิภายในสถาบัน และ

โรงพยาบาลทีแ่พทยสภารับรอง ระยะเวลาในการฝึกอบรม   ๑๒ เดอืน โดยฝึก

ปฏบัิตกิารบรกิารแกผู่ป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิกับอาจารยผู์ช้ านาญการแตล่ะสาขาวชิา

ทางเวชศาสตรก์ารบนิ โดยมภีารกจิดังต่อไปน้ี 

-การตรวจ คัดเลอืก ผูท้ าการในอากาศ 

-การรักษาผูท้ าการในอากาศ 

-การพจิารณาแกปั้ญหาทางเวชศาสตรก์ารบนิ 



-การสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตุ 

-การล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศและการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยจากอากาศยานอบัุตเิหต ุ

-การอบรมสรรีวทิยาส าหรับผูท้ าการในอากาศ 

-ศกึษาปัญหาทางสาธารณสขุของหน่วยบนิหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการบนิ 

 

 

โดยหมุนเวยีนการปฏบัิตติามหน่วยงานภายในสถาบันเวชศาสตร์การบนิ

กองทัพอากาศ ดังต่อไปน้ี 

- จักษุวทิยา                ๑ เดอืน 

-  โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา               ๑ เดอืน 

-  จติเวชศาสตร์                ๑ เดอืน 

-  อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ               ๒ สัปดาห ์

-  รังสวีนิจิฉัย                ๒ สัปดาห ์

-  หอ้งตรวจสภาพร่างกายผูท้ าการในอากาศ                        ๑ เดอืน 

 - ทฤษฎแีละการปฏบัิตคิวบคมุเครือ่งฝึกสรรีวทิยาการบนิ  ๔ เดอืน 

-  ร่วมล าเลยีงและการสง่กลับทางอากาศ จ านวน ๒  ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

 -  ร่วมการฝึกซอ้มทางเวชศาสตรก์ารบนิ  จ านวน ๑ ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

 -  ร่วมการสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหต ุ จ านวน ๒ ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

  -  ร่วมตรวจเยีย่มส ารวจหน่วยบนิ จ านวน ๑  ครัง้ เป็นอย่างนอ้ย 

  -  บรรยายใหค้วามรูส้รรีะวทิยาการบนิแกผู่ท้ าการในอากาศ จ านวน  ๕  ครัง้เป็น

อย่างนอ้ย 

  -  ร่วมสังเกตกุารณ์การอบรมในบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในหลักสตูรแพทยเ์วชศาสตร์

การบนิ ๓ เดอืน ดังรายการต่อไปน้ี 



   สรรีะวทิยาการบนิ,จติวทิยาการบนิ,นริภัยเวชกรรมการบนิและพยาธวิทิยาการบนิ,

กจิการบนิและนริภัยการบนิ,การล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ,การชว่ยเหลอือากาศยาน

อบัุตเิหต,ุการยังชพี 

๒. กจิกรรมการศกึษา ประกอบดว้ย 

๒.๑  ดา้นความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับเวชศาสตร์การบนิในกจิกรรมดังต่อไปน้ี 

-  การฟังบรรยาย 

-  การศกึษาดงูาน 

-  การประชมุวชิาการระดับประเทศและระดับนานาชาตทิางเวชศาสตรก์ารบนิ 

- กจิกรรมทางวชิาการ ไดแ้ก ่Aircraft Accident investigation, topic review, 

interesting case conference (OML - Operational Multi-Crew Limitation 

aviation  medicine),วารสารวจิารณ์ (Journal club), กรณีศกึษา (Case study) 

หรอื กจิกรรมทางวชิาการอืน่ ๆ ทุกเดอืน 

 ๒.๒  ดา้นทักษะทีเ่กีย่วขอ้งกับเวชศาสตรก์ารบนิในกจิกรรมทัง้ทหารและ/หรอืพล

เรอืนดังตอ่ไปน้ี 

-  การฝึกปฏบัิตงิานคลนิกิเวชศาสตรก์ารบนิ และในแผนกอืน่ ๆ ในสถานพยาบาลที่

เกีย่วขอ้งกับเวชศาสตร์การบนิ 

-  การฝึกปฏบัิตงิานกับผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิ                     

 -  การฝึกปฏบัิตงิานกับผูป่้วย 

-  ฝึกทักษะประสานงานผูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์ผูป้ฏบัิติ

หนา้ทีท่างการบนิ ผูป่้วยและญาตขิองผูป่้วย 

-  ร่วมล าเลยีงและการสง่กลับทางอากาศ จ านวน ๒  ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

 -  ร่วมการฝึกซอ้มทางเวชศาสตรก์ารบนิ  จ านวน ๑ ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

 -  ร่วมการสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหต ุ จ านวน ๒ ครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

  -  ร่วมตรวจเยีย่มส ารวจหน่วยบนิ จ านวน ๑  ครัง้ เป็นอย่างนอ้ย 



  -  บรรยายใหค้วามรูส้รรีะวทิยาการบนิแกผู่ท้ าการในอากาศ จ านวน  ๕  ครัง้เป็น

อย่างนอ้ย 

๓. ความรูพ้ืน้ฐานของเวชศาสตรป้์องกนั  

๓.๑ พืน้ฐานและหลักการของเวชศาสตรป้์องกันทั่วไป (Fundamental and 

Principle of Preventive Medicine) ประกอบดว้ย 

-Principles of preventive medicine 

-Concept of diseases prevention and health promotion 

-Public health system administration and intervention 

-Principles of epidemiology and its applications 

-Biostatistics 

๓.๒ ความรูพ้ืน้ฐานของเวชศาสตร์ป้องกันเฉพาะดา้น (Fundamental of Special 

Branch in Preventive Medicine) ประกอบดว้ย 

๓.๒.๑ ความรูพ้ืน้ฐานสาธารณสขุศาสตร ์ประกอบดว้ย 

- Concept of public health 

- Measuring, monitoring and evaluation the health of population, manage 

the health problem of population 

- National health system and global health 

- Planning and managing health system 

- The epidemiologic approach to disease and intervention 

- Using epidemiology to identify the cause of disease 

- Applying epidemiology evaluation and policy 

๓.๒.๒ ความรูพ้ืน้ฐานระบาดวทิยา ประกอบดว้ย 

- Concept of disease distribution, determinants and epidemiological triad 



- Study designs and basic statistics 

- Concept of public health surveillance 

๓.๒.๓ ความรูพ้ืน้ฐานจติเวชชมุชน ประกอบดว้ย 

- Concept of prevention and promote community mental health 

- Mental health problem and how to prevent 

- Risk assessment and risk management in community mental health 

problem 

๓.๒.๔ ความรูพ้ืน้ฐานอาชวีเวชศาสตร ์ประกอบดว้ย 

- principle of occupational and environmental medicine 

- health hazard and health effects 

- fit for work 

- basic safety 

- Diagnosis of occupational diseases 

๓.๒.๕ ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรป้์องกันคลนิกิ ประกอบดว้ย 

- Natural history of diseases and level of prevention in clinical preventive 

medicines 

- Principles and provision of vaccines 

- Prevention and control of sexually transmitted infections. 

- Prevention and control of nosocomial infections 

- Prevention and care of geriatric patients 

๓.๒.๖ ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรท์างทะเล ประกอบดว้ย 

- Core concept of maritime health and maritime medicine 



- Health requirements and fitness examination for seafarers and working at 

sea 

- Basic knowledge of diving and hyperbaric medicine 

- Emergency service for maritime health 

๓.๒.๗ ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตร์การบนิ ประกอบดว้ย 

- Concept of aviation medicine 

- Health risk among aircrew and passenger and how to prevent 

- Risk assessment and risk management among aircrew and passenger 

- Risk of aircraft accident and how to prevent 

- Aircraft accident assessment and management 

๓.๒.๘ ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย 

- Concept of travel medicine, pre- and post-travel care 

- Health risk among travelers and how to prevent 

- Risk assessment and risk management among travelers 

๔. เนือ้หาความรูเ้ฉพาะทางเวชศาสตรก์ารบนิ  

ประกอบดว้ย   

ระดับปีที ่๑ 

๔.๑  วชิาพืน้ฐานดา้นเวชศาสตรก์ารบนิ 

๔.๑.๑ วชิาเวชศาสตรก์ารบนิทั่วไป 

- กลา่วน าวชิาเวชศาสตรก์ารบนิ 

- ขอบเขตและปัญหาทางดา้นเวชศาสตรก์ารบนิทีต่อ้งพบและ การปฏบัิตงิานเวช

ศาสตรก์ารบนิทั่วไปของหน่วยงานทางทหาร พลเรอืน และองคก์ารบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ 



- มาตรฐานทางการแพทยข์องผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิประเภทตา่งๆ ของกองทัพ

ไทยและองคก์ารบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 

- การควบคมุสขุภาพและสมรรถภาพของร่างกายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน รวมทัง้การ

อนุญาตหรอืงดท าการบนิของผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิ 

- การใชย้ากับผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิ    

- การวนิจิฉัยและการด าเนนิการเกีย่วกับปัญหาสขุภาพต่อการปฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิ

ซึง่เกดิจากการบนิ เชน่ สภาวะออ่นลา้จากการบนิ(FLYING FATIQUE),สภาวะ

ขัดแยง้ของนาฬกิาชวีติ(CIDCADIAN RHYTHM OR DAY AND NIGHT CYCLE 

DISRUPTION) 

- การดแูลและรักษาสขุภาพผูป้ฏบัิตหินา้ทีท่างการบนิและครอบครัว 

- การออกใบรับรองใหผู้โ้ดยสารเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิเมือ่มปัีญหาทางการแพทย์ 

 

 

๔.๑.๒ วชิาสรรีวทิยาการบนิ (AVIATION PHYSIOLOGY) 

- บรรยากาศ 

- กฎของอากาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการบนิ 

- ภาวะแวดลอ้มของบรรยากาศ 

- ผลของการลดความกดดันของบรรยากาศทีม่ีตอ่สรรีวทิยาของระบบการหายใจ 

- ผลของการลดความกดดันของบรรยากาศทีม่ีตอ่สรรีวทิยาของระบบการไหลเวยีน

ของกระแสโลหติ 

- ผลของอัตราเร่งจากการบนิทีม่ตีอ่ร่างกาย 

- ความเครยีดทีเ่กดิจากการบนิ เชน่ ความเครียดจากเสยีง NOISES,ความเครยีดจาก

อณุหภมู ิTHERMAL STRESS 

-ความเครยีดจากความเร่ง ACCELERATION และความเครยีดจากแรงส่ันสะเทอืน 

VIBRATION 



- ความกดดันบรรยากาศของออกซเิจนทีล่ดลง 

- การโทรมตัวเอง และความออ่นลา้จากการบนิ (SELF IMPOSED   STRESS AND 

FLYING FATIQUE) 

- ระบบออกซเิจนในการบนิ 

- ระบบปรับความกดดันภายในหอ้งโดยสารของอากาศยาน และการสญูเสยีความ

กดดันภายในหอ้งผูโ้ดยสารอย่างฉับพลัน  

(CABIN PRESSURIZATION AND RAPID DECOMPRESSION) 

- ชดุปรับความกดดัน (PRESSURE SUITS) 

- การหลงสภาพการบนิ และการฝึกในเครือ่งหลงสภาพการบนิ(SPATIAL 

DISORIENTATION) 

- การฝึกในหอ้งปรับบรรยากาศความกดดันต ่า 

- ระบบและวธิกีารสละอากาศยาน เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิรวมทัง้การฝึกเกา้อีด้ดี 

- อปุกรณ์ในการชว่ยชวีติของผูท้ าการในอากาศ 

- การพร่องออกซเิจนและการหายใจถี(่HYPOXIA AND HYPERVENTILATION) 

- หอ้งปรับบรรยากาศความกดดันสงู 

๔.๑.๓ วชิาจักษุวทิยา 

- ทบทวนกายวภิาค สรรีวทิยาของตา หลักการเกีย่วกับแสงและการมองเห็น 

- ทบทวนการตรวจทัง้ภายในและภายนอกลกูตา 

- การวนิจิฉัยโรค และการบาดเจ็บทางตา 

- ปัญหาการใชย้าทางจักษุวทิยา 

- ปัญหาทางจักษุวทิยา 

- ปัญหาทางจักษุทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานโดยเฉพาะการมองเห็น 

- การปรับแกก้ารมองเห็น(VISUAL CORRECTION) 



- ความสวา่งบนหนา้ปัด และขอ้มูลทีต่อ้งการ 

- ปัญหาการมองเห็นในการบนิดว้ยอัตราเร็วสงูมาก 

- การวนิจิฉัย การด าเนนิการรักษาผูป่้วยทางจักษุ 

๔.๑.๔ วชิาโสต,นาสกิ,ลารงิซว์ทิยา 

- ทบทวนกายวภิาค และสรรีวทิยาของห ูคอ จมูก 

- ปัญหาทางห ูคอ จมูก  

- อาการบา้นหมุน(VERTIGO)   

- เมาอากาศ  

- ผูป่้วยทีม่ปัีญหาทาง ห ูคอ จมูก 

- ทบทวนการบาดเจ็บทางห ูคอ จมูก รวมทัง้การชว่ยใหผู้ป่้วยหายใจไดใ้นสภาวะ

ฉุกเฉนิ 

- เสยีงรบกวนและปัญหาเกีย่วกับการตดิตอ่สือ่สาร 

- วนิจิฉัย และด าเนนิการรักษาผูป่้วยทาง ห ูคอ จมูก ทีเ่ป็นผูท้ าการในอากาศ  

 

๔.๑.๕ จติวทิยาและจติเวชศาสตร์ 

- ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการคัดเลอืกทางจติวทิยาและจติเวชศาสตร์ 

- ความตัง้ใจและการรับรู ้

- การเรยีนรู ้ความจ า และเชาวปั์ญญา 

- การตัดสนิใจ และแรงจูงใจ 

 -มาตรฐานการตรวจสขุภาพทางจติวทิยา 

- มาตรฐานการตรวจสขุภาพทางจติเวชศาสตร์ 

๔.๒ พยาธสิรรีวทิยาของโรคในระบบของร่างกาย 



๔.๒.๑ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

-ภาวะช็อก ทัง้ทีเ่กดิจากการพร่องสารน ้าและเลอืด จากการท างานของหัวใจลม้เหลว

จากอบัุตเิหต ุสัดสว่นการกระจายเลอืด และการอดุตันของหลอดเลอืด 

-ภาวะกลา้มเน้ือหัวใจตายและผลแทรกซอ้น 

-ภาวะจังหวะการเตน้ของหัวใจเตน้ผดิปกต ิสาเหต ุวัตถุประสงคก์ารรักษา ขอ้บง่ชีใ้น

การรักษา และชนดิของ pacemakers 

-Pulmonary edema สาเหตจุากหัวใจและสาเหตอุืน่ๆ 

-Cardiac tamponade และ acute pericardial diseases  

-Acute valvular disorder  

-Acute aortic and/or peripheral disorders รวมทัง้ A – V fistula 

-ผลแทรกซอ้นเฉียบพลันจาก cardiomyopathies และ myocarditis 

-การดแูลผูป่้วยในระยะก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลอืด 

- การตรวจพบ ประเมนิ และใหก้ารบ าบัดภาวะความดันโลหติสงู 

- Arterial และ venous air embolism 

๔.๒.๒ โรคระบบหายใจ 

-ระบบการหายใจลม้เหลวเฉียบพลัน 

-การสดูควัน สารพษิ และ airway burns 

-ปอดอักเสบจากการส าลักอาหารและสารเคม ี

-อบัุตเิหตขุองทรวงอก และ flail chest 

-การตดิเชือ้ในปอดและหลอดลม 

-การอุดกัน้ทางเดนิหายใจส่วนบน 

-การอุดตันของหลอดเลอืด pulmonary 

-Near drowning 



๔.๒.๓ โรคระบบไต 

-ภาวะไตลม้เหลวเฉียบพลัน (acute renal failure) 

-การปรับตัวตอ่การเปลีย่นแปลงของ osmolality ดลุเกลอืแร่ 

๔.๒.๔ โรคระบบประสาท 

-ภาวะ โคม่าจากสาเหตตุา่งๆ 

-Acute neurological insult including increased intracranial pressure 

-Hydrocephalus 

-ภาวะฉุกเฉนิทางจติเวช 

-การดแูลผูป่้วยกอ่นและหลังการผ่าตัดทางสมอง 

-การประเมนิภาวะสมองตายและการวนิจิฉัย 

-การวนิจิฉัยและใหก้ารดแูลสภาวะ persistent vegetative states   

 

๔.๒.๕ ภาวะวกิฤตโรคต่อมไรท้่อและเมตะบอลสิม 

-ความผดิปกตขิองการท างานของ ตอ่มไทรอยด ์(thyroid storm, myxedema 

comma, sick euthyroid syndrome) 

-Adrenal crisis 

-ความผดิปกตขิอง antidiuretic hormone metabolism 

-เบาหวาน 

-Hypoglycemia 

-Ketotic and nonketotic hyperosmolar come 

-Insulinoma 

-Pheochromocytoma 



-ความผดิปกตขิองดลุ calcium และ magnesium 

๔.๒.๖ โรคตดิเชือ้ 

-การควบคมุ ป้องกัน การตดิเชือ้ 

-การตดิเชือ้ anaerobic 

-Systemic sepsis 

-บาดทะยัก 

-Opportunistic infections syndrome 

-Acquired immunodeficiency syndrome 

-Tropical diseases เชน่ มาเลเรยี 

-โอกาสเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ของบุคลากร 

 

 

๔.๒.๗ โรคและความผดิปกตขิองเลอืดทีเ่กดิเน่ืองจากการเจ็บป่วยเฉียบพลัน 

-ความผดิปกตเิฉียบพลันใน hemostasis (Thrombocytopenia,Disseminated 

intravascular coagulopathy 

,Primary fibrinolytic therapy) 

-Acute hemolytic disorder 

-Acute syndrome ทีเ่กีย่วขอ้งกับ neoplastic disease และ antineoplastic 

therapy 

-Acute disorders of immunosuppressed patients 

๔.๒.๘ โรคทางระบบทางเดนิอาหาร ทางเดนิปัสสาวะ และสตูนิรเีวชทีร่บีดว่น 

-Acute severe pancreatitis 

-เลอืดออกในทางเดนิอาหารสว่นบนและสว่นลา่ง 



-ภาวะตับวายเฉียบพลันและรุนแรง 

-Toxic mega colon 

-กระเพาะอาหารและล าไสท้ะล ุ

-Ruptured esophagus 

-การอักเสบเฉียบพลันของล าไส ้

-ความผดิปกตเิฉียบพลันของหลอดเลอืดบรเิวณล าไส ้

-ทางเดนิปัสสาวะอดุกัน้อย่างเฉียบพลัน 

-เลอืดออกในทางเดนิปัสสาวะ 

-Toxemia of pregnancy, amniotic fluid embolism 

-การดแูลก่อน – หลังการผ่าตัดในผูป่้วยทีม่ารับการผ่าตัดระบบทางเดนิอาหาร 

ระบบปัสสาวะ และสตูนิรเีวช 

-การป้องกัน stress ulcer 

๔.๒.๙ อบัุตเิหตแุละการบาดเจ็บ 

-การดแูลขัน้ตอนในผูป่้วยทีไ่ดร้ับอบัุตเิหตหุลายระบบ 

-การบาดเจ็บทีส่มองและไขสันหลัง 

-การบาดเจ็บของกระดกูและสว่นไขสันหลัง เชน่ fracture pelvis, spine และ 

acetabulum 

-การบาดเจ็บของทรวงอก 

-การบาดเจ็บของชอ่งทอ้ง 

-Crush syndrome 

-บาดแผลจากความรอ้น 

-การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า 



-Drug overdose and poisoning 

-Nutritional inadequacy and failure 

-Geriatric critical care 

-Disaster medicine 

-Pan-endemic disease 

-Therapeutic hypothermia 

-Cardiac arrest และ Cardio pulmonary resuscitation 

๔.๓ หตัถการการตรวจพเิศษ และ / แปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่

วนิจิฉยัโรค 

๔.๓.๑ การดแูลเรือ่ง airway  (airway maintenance)  

-จัดใหท้างเดนิหายใจสว่นบนเปิด (emergency  airway management)  

-ใสท่่อชว่ยหายใจไดทั้ง้ทางปากและจมูก ( endotracheal   intubation)  

-ท าการเจาะ Cricothyroid membrane, เจาะคอ (tracheostomy )  

๔.๓.๒ ระบบการหายใจ 

-ชว่ยการหายใจดว้ย bag และ mask 

-การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจและภาวะแทรกซอ้นจากการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

-การใชย้าขยายหลอดลม และ humidifier 

-การดูดเสมหะ 

-Chest physiotherapy, incentive spirometry 

-Pleural tapping 

-Chest tube insertion 

-ตรวจวัด airway pressure 



-วัดความดันของ Endotracheal tube cuff 

-แปลผลการยอ้มและเพาะเชือ้เสมหะ 

-ตรวจการท างานของปอดโดยใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชข้า้งเตยีง 

-Oxygen therapy  

-การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 

-การตรวจวเิคราะห ์arterial และ venous blood gas  

-Hyperbaric oxygen  

-extracorporeal support 

-การค านวณคา่ทีส่ าคัญตา่งๆเชน่  oxygen content, intra pulmonary shunt, 

alveolar arterial oxygen gradients, systemic and pulmonary vascular 

resistance, oxygen transport oxygen consumption    

 

 

๔.๓.๓ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

-ใส ่central venous line, arterial line 

-ใส ่pulmonary artery catheters 

-Pericardiocentesis 

-ตรวจวัด cardiac output ดว้ยวธิ ีThermodilution 

-ใช ้computer ในการค านวณคา่ต่าง ๆ ทีต่รวจวัดได ้

-ท า อา่น และแปลผล 12 lead electrocardiogram         

-ใช ้ infusion pump ไดด้เีหมาะสม 

-Cardioversion 

-ปรับ intra-aortic assist devices 



-แปลผล transthoracic echocardiogram 

-รูจั้กและเลอืกใช ้non-invasive cardiovascular monitoring 

๔.๓.๔ ระบบประสาท 

-ท า lumbar puncture ไดเ้อง 

-ควบคมุการใช ้intracranial pressure monitor ได ้

๔.๓.๕ ระบบการท างานของไต 

-peritoneal dialysis, hemodialysis, ultra filtration, continuous arteriovenous 

hemofiltration,  continous venovenous hemofiltration  

-ควบคมุการท างานของ renal replacement therapy 

 

 

๔.๓.๖ ระบบทางเดนิอาหาร 

-ใส ่transesophageal device 

-ป้องกันและใหก้ารรักษาภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหาร 

๔.๓.๗ ระบบเลอืด 

-ใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืดไดเ้หมาะสม 

-ใหก้ารรักษาภาวะแทรกซอ้นจาก massive transfusions ได ้

-Autotransfusion 

-ส่ังการและแปลผลตรวจการแข็งตัวของเลอืด 

-Plasmapheresis  

๔.๓.๘ การตดิเชือ้ 

-ทราบวธิกีารป้องกันการตดิเชือ้ในหอผูป่้วยวกิฤต 



-เก็บ แปลผล การตดิเชือ้จากเลอืด, เสมหะ, ปัสสาวะ ฯลฯ 

-แปลผลระดับยาปฏชิวีนะไดเ้หมาะสมตามความไวของเชือ้ 

๔.๓.๙ ระบบโภชนาการและเมตะบอลสิม 

-ส่ังการใหอ้าหาร ทัง้ทาง enteral และ parenteral ได ้

-ตดิตามและประเมนิภาวะ เมตะบอลกิ และโภชนาการได ้

-ควบคมุระดับอณุหภมูกิายไดเ้หมาะสม 

๔.๓.๑๐ อบัุตเิหต ุ

-Temporary immobilization ของกระดกูทีห่ัก รวมกระดกูคอ 

-ท า peritoneal lavage ได ้

 

๔.๓.๑๑ การเฝ้าตดิตามผูป่้วยโดยใช ้monitoring equipment 

-Prognostic indication, severity and therapeutic intervention scores  

-หลักการท างานของเครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 

-การ monitor  ระบบการไหลเวยีนเลอืดดว้ยวธิ ีinvasive และ non-invasive 

-ความปลอดภัยส าหรับผูป่้วยจากเครื่องไฟฟ้า 

-การควบคมุอณุหภมูกิาย 

-Brain monitoring : แรงดันในสมอง, cerebral blood flow, cerebral metabolic 

rate, EEG 

-Respiratory monitoring 

-Metabolic monitoring (oxygen consumption, carbondioxide production, 

respiratory quotient) 

๔.๓.๑๒ การแปลผลภาพรังสปีอด, abdomen, spine และ CT ชอ่งทรวงอก  ชอ่ง

ทอ้ง spine และ brain ได ้



๔.๓.๑๓ การท าและแปลผล ultrasound (เชน่  ultrasound airway pleural 

abdominal และ vascular) 

๕.เนือ้หาวชิาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติและวชิาเลอืกเสร ี

ประกอบดว้ย 

ระดับปีที ่๒ 

-ศกึษาเพือ่รับปรญิญาสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ ใชเ้วลาในการศกึษา ๑๐ เดอืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-ศกึษาวชิาสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตรงกับการบนิในสถาบันทีแ่พทยสภารับรองใช ้

เวลาในการศกึษา ๔-๘ สัปดาห ์

-ศกึษาวชิาเลอืกเสรใีนแขนงตา่งๆของวชิาเวชศาสตรป้์องกัน ๔-๘  สัปดาห ์

๕.๑  วชิาสาธารณสขุศาสตร ์ศกึษาตามหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรม์หาบัณฑติหรอื

เทยีบเท่าส าหรับผูท้ีเ่คยศกึษาไดว้ฒุดัิงกลา่วหรอืเทยีบเท่ามาแลว้อาจไดรั้บการ

พจิารณาใหย้กเวน้   เน้ือหาของหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรม์หาบัณฑติจะตอ้ง

ประกอบดว้ย 

 

 

๕.๑.๑ หมวดวชิาบังคับซึง่จะตอ้งเรยีน 

ก.  BIOSTATISTICS 

ข.  PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY 

ค.  PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 

ง.  ENVIRONMENTAL HEALTH 

๕.๑.๒ หมวดวชิาเฉพาะเลอืกเรยีนรูไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๖ วชิา 

ก.  PUBLIC HEALTH NUTRITON 

ข.  BEHAVIORAL SCIENCE & HEALTH EDUCATION 

ค.  ECOLOGY & EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEAES 



ง.  STATISTICAL METHOD IN EPIDEMIOLOGY 

จ.  PUBLIC HEALTH ASPECTS OF PARASITTIC DISEASES 

ฉ.  HEALTH DEVELOPMENT PLANNING 

ช.  SURVEY METHODOLOGY 

๕.๒ วชิาสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการบนิในสถาบันทีแ่พทยสภารับรองใช ้

เวลาในการศกึษา ๔-๘ สัปดาห ์

๕.๓ วชิาเลอืกเสรใีนแขนงตา่งๆของวชิาเวชศาสตรป้์องกัน ๔-๘  สัปดาห ์

๕.๓.๑ อาชวีเวชศาสตร ์เน้ือหาตามหลักสตูรระยะสัน้ของสมาคมแพทยอ์าชวีเวช

ศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย 

๕.๓.๒ เวชศาสตรท์างทะเล  

เวชศาสตรค์วามดันบรรยากาศสงูเบือ้งตน้ (Introduction of Hyperbaric Oxygen 

Therapy) 

สัปดาหท์ี ่๑ (๕ วันแรก, ๔๐ ชม.) เรยีนทฤษฎทีีก่องเวชศาสตรใ์ตน้ ้าและการบนิ กรม

แพทยท์หารเรอื 

- พืน้ฐานทางเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง (Fundamental of Hyperbaric 

Medicine) 

- ขอ้บง่ชีส้ าหรับการบ าบัดดว้ยออกซเิจนแรงดันสงู (Indications for Hyperbaric 

for Hyperbaric Oxygen Therapy) 

- เวชปฏบัิตใินการดูแลผูป่้วยรับการบ าบัดดว้ยออกซเิจนแรงดันสงู (Hyperbaric 

Medicine Practice InHyperbaric Oxygen Therapy) 

- การปฏบัิตกิารหอ้งปรับแรงดันบรรยากาศสงู และนริภัยเวชกรรมความดันบรรยากาศ

สงู (HyperbaricChamber Operations and Hyperbaric Safety)   

- การจัดการ การวจัิย และการศกึษาตอ่เน่ือง (Hyperbaric Facilities Organization 

Management, Research and Continuing Medical Education) 

- Case Discussion in Interhospital Conference 



สัปดาหท์ี ่๒ (ฝึกปฏบัิต ิ๓๐ ชม.) ฝึกปฏบัิตกิารดแูลรักษาผูป่้วยในหอ้งปรับ

บรรยากาศความกดดันสงู ทีก่องเวชศาสตรใ์ตน้ ้าและการบนิ กรมแพทยท์หารเรอื 

- การฝึกปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง (Practical Training) 

- ศกึษาดงูานเวชศาสตรค์วามกดดันบรรยากาศสงู: รพ.สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์

- ศกึษาดงูาน รพ.อาภากรเกยีรตวิงศ ์ฐานทัพเรอืสัตหบี และ กองรักษาความปลดภัย 

กรมสรรพวธุทหารเรอื  

สัปดาหท์ี ่๓ (ฝึกปฏบัิต ิ๒๐ ชม.) ฝึกปฏบัิตกิารดแูลรักษาผูป่้วยในหอ้งปรับ

บรรยากาศความกดดันสงูทีส่ถาบันเวชศาสตร์การบนิ กองทัพอากาศ 

๖. เนือ้หาการศกึษาและฝึกอบรมภาคปฏบิตัทิางเวชศาสตรก์ารบนิ 

ประกอบดว้ย   

ระดับปีที ่๓  

ศกึษาและฝึกอบรมภาคปฏบัิต ิระยะเวลา ๑๒ เดอืน ฝึกอบรมภายในสถาบันเวช

ศาสตรก์ารบนิกองทัพอากาศ  

โดยสงัเขป ประกอบดว้ย 

๖.๑ กจิกรรมภาคทฤษฎ ีเป็นเวลา ๔ เดอืน ไดแ้ก่ 

๑)  วชิาเวชศาสตร์การบนิ 

๒)  วชิานริภัยการบนิ 

๓)  วชิาความรูท้ั่วไปเกีย่วกับหลักการบนิเบือ้งตน้ 

๔)  วชิาการยังชพี (SURVIVAL) 

๕) วชิาเวชศาสตร์การบนิคลนิกิ 

๖.๒ กจิกรรมภาคปฏบัิต ิระยะเวลา ๘ เดอืน 

โดยฝึกปฏบัิตกิารบรกิารแกผู่ท้ าการในอากาศกับอาจารยผู์ช้ านาญการแตล่ะ

สาขาวชิาทางเวชศาสตรก์ารบนิ โดยมภีารกจิดังตอ่ไปน้ี 

-การตรวจ คัดเลอืก ผูท้ าการในอากาศ 



-การรักษาผูท้ าการในอากาศ 

-การพจิารณาแกปั้ญหาทางเวชศาสตรก์ารบนิ 

-การสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตุ 

-การล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศและการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยจากอากาศยานอบัุตเิหต ุ

-การอบรมสรรีวทิยาส าหรับผูท้ าการในอากาศ 

-ศกึษาปัญหาทางสาธารณสขุของหน่วยบนิตา่งๆหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการบนิ 

เขยีนรายงานการศกึษาวจัิยประจ าภาค (TERM PAPER) ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่งานดา้น

เวชศาสตรก์ารบนิในระหวา่งฝึกปฏบัิตงิาน 

โดยมรีายละเอยีด ประกอบดว้ย 

๖.๑ ภาคทฤษฎ ีระยะเวลา ๔ เดอืน ประกอบดว้ย 

 ก. วชิาเวชศาสตรก์ารบนิทั่วไป 

 - ขอบเขตและปัญหาทางดา้นเวชศาสตรก์ารบนิทีจ่ะตอ้งพบและการปฏบัิตงิาน

ทางดา้นเวชศาสตรก์ารบนิทั่วไปของหน่วยงานทางทหาร พลเรอืน และองคก์ารบนิ

พลเรอืนระหวา่งประเทศ 

 - มาตรฐานทางการแพทยข์องผูท้ าการในอากาศประเภทตา่ง ๆ ของกองทัพไทย

และองคก์ารบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 

 - การควบคมุสขุภาพของร่างกายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน รวมทัง้การอนุญาตหรอืงด

ท าการบนิของผูท้ าการในอากาศ 

 - การใชย้ากับผูท้ าการในอากาศ 

 - การวนิจิฉัยและการด าเนินการเกีย่วกับปัญหาตอ่สขุภาพซึง่เกดิจากการบนิ เชน่ 

FLYING FATIQUE ,CIRCADIAN RHYTHM OR DAY AND NIGHT CYCLE 

 - การดแูลและรักษาสขุภาพผูท้ าการในอากาศและครอบครัว 

 - การออกใบรับรองใหผู้โ้ดยสาร โดยสารเครื่องบนิเมือ่มปัีญหาทางการแพทย์ 



-ความรูด้า้นกฎหมาย การบันทกึเวชระเบยีนทีค่รบถว้นถูกตอ้ง การขอความยนิยอม

จากผูป่้วยในการดแูลรักษาและการท าหัตถการ สทิธผูิป่้วยและสทิธคิวามปลอดภัย

สาธารณะ การใหข้อ้มูลผูป่้วยทีถู่กตอ้งครบถว้น พรบ.วชิาชพีเวชกรรม และจรยิธรรม

แหง่วชิาชพี การฟ้องรอ้งทางการแพทยแ์ละการป้องกัน กฎอนามัยสุขภาพระหวา่ง

ประเทศ (International Health Regulation) พรบ.โรคตดิตอ่  พรบ.การเดนิอากาศ 

 ข. วชิาสรรีวทิยาการบนิ (AVIATION PHYSIOLOGY) 

 - บรรยากาศ 

 - กฎของอากาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการบนิ 

 - ภาวะแวดลอ้มของบรรยากาศ 

 - ผลของการลดความกดดันของบรรยากาศทีม่ตีอ่สรรีวทิยาของระบบการหายใจ 

 - ผลของการลดความกดดันของบรรยากาศทีม่ตีอ่สรรีวทิยาของระบบการไหลเวยีน

ของกระแสโลหติ 

 - ผลของอัตราเร่งจากการบนิทีม่ตี่อร่างกาย 

 - ภาวะไรน้ ้าหนัก 

 - ความเครยีดทีเ่กดิจากการบนิ เชน่ NOISES ,THERMAL ,ACCELERATION AND 

VIBRATION 

 - ความกดดันของออกซเิจนลดลง 

 - การโทรมตนเอง และความออ่นลา้จากการบนิ (SELF IMPOSED STRESS AND 

FLYING FATIQUE) 

 - ระบบออกซเิจนในการบนิ 

 - ระบบปรับความกดดันภายในหอ้งโดยสารในอากาศยาน และการสญูเสยีความ

กดดันภายในหอ้งผูโ้ดยสารอย่างเฉียบพลัน (CABIN PRESSURI-ZATION AND 

RAPID DECOMPRESSION) 

 - ชดุปรับความกดดัน (PRESSURE SUITS) 

 - การหลงสภาพการบนิ และการฝึก (SPATIAL DISORIENTATION) 



 - การฝึกในหอ้งปรับบรรยากาศความกดดันต ่า 

 - ระบบและวธิกีารสละอากาศยาน เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิรวมทัง้การฝึกเกา้อี้ดดี 

 - อปุกรณ์ในการชว่ยชวีติของผูท้ าการในอากาศ 

 - HYPOXIA AND HYPERVENTILATION 

 - หอ้งปรับบรรยากาศความกดดันสงู 

 ค.วชิาเวชศาสตร์การบนิคลนิกิ 

๑)วชิาจักษุวทิยาการบนิ  

 - ทบทวนกายวภิาค สรรีวทิยาของตา หลักการเกีย่วกับแสงและการมองเห็น 

 - ทบทวนการตรวจทัง้ภายในและภายนอกลกูตา 

 - การวนิจิฉัยโรค และการบาดเจ็บทางตาซึง่มผีลตอ่การบนิรวมทัง้โรคทีก่ารบนิมผีล

ท าใหอ้าการเลวลง 

 - ปัญหาการใชย้าทางจักษุวทิยาการบนิ 

 - ปัญหาทางจักษุวทิยาการบนิ 

 - ปัญหาทางจักษุทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานโดยเฉพาะการมองเห็นในหอ้งนักบนิ 

 - VISUAL CORRECTION 

 - ความสวา่งบนหนา้ปัด และขอ้มูลทีต่อ้งการรับรู ้

 - ปัญหาการมองเห็นในการบนิดว้ยอัตราเร็วสูงมาก 

 - การวนิจิฉัย การรักษาตลอดจนการงดบนิผูป่้วยทางจักษุทีท่ าการในอากาศ เมือ่มี

ความจ าเป็นทางดา้นเวชศาสตร์การบนิ 

  

 

๒) วชิาโสต ศอ นาสกิวทิยาการบนิ  

 - ทบทวนกายวภิาค และสรรีวทิยาของห ูคอ จมูก 



 - ปัญหาทางห ูคอ จมูก ซึง่เกีย่วขอ้งกับเวชศาสตรก์ารบนิ  

 - VERTIGO 

 - เมาอากาศ 

 - การหลงสภาพการบนิ 

 - ทบทวนการบาดเจ็บทางห ูคอ จมูก รวมทัง้การชว่ยใหผู้ป่้วยหายใจไดใ้นสภาวะ

ฉุกเฉนิ 

 - เสยีงรบกวนทีเ่กดิจากการบนิและปัญหาทีเ่กีย่วกับการตดิต่อสือ่สาร 

 - วนิจิฉัย และด าเนนิการรักษาตลอดจนงดบนิ ผูป่้วยทางห ูคอ จมูก ทีเ่ป็นผูท้ าการ

ในอากาศ เมือ่มคีวามจ าเป็นทางดา้นเวชศาสตรก์ารบนิ 

 ๓) วชิาประสาทวทิยาการบนิ  

 - วนิจิฉัยและพจิารณาปัญหาทางประสาทวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับเวชศาสตรก์ารบนิ

ตลอดจนงดบนิผูป่้วยทีเ่ป็นผูท้ าการในอากาศ 

 - ภาวะหมดสตช่ัิวคราว (SYNCOPE) 

 - กลุม่อาการทีเ่กดิขึน้หลังจากไดรั้บบาดเจ็บทีศ่รีษะ (POST TRAUMATIC 

SYNDROME) 

 - อาการปวดศรีษะ และอาการปวดของเสน้ประสาท (HEADACHE AND 

NEURALGIA) 

 ๔) จติเวชวทิยาการบนิ 

 - ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการคัดเลอืกและการฝึก 

 - ความตัง้ใจและการรับรู ้

 - การเรยีนรู ้ความจ า และเชาวปั์ญญา 

 - การตัดสนิใจ และแรงจูงใจ 

 - มนุษยว์ศิวกรรม (HUMAN ENGINEERING) 

 - มาตรฐานทางจติเวชศาสตร์การบนิ 



- การสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตทุางจติเวชศาสตรก์ารบนิ 

 ๕) วชิาเวชศาสตรป้์องกันทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาวะแวดลอ้มในการบนิ 

 - ตรวจสอบ คน้ควา้ และป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาด 

 - การป้องกันและควบคมุโรค 

 - การควบคมุความสะอาด น ้า และอาหารในชุมชน 

 - การป้องกันและควบคมุมลภาวะจากสิง่แวดลอ้ม 

 - ศกึษาสภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การปฏบัิตงิาน 

 - ป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดลอ้มต่อผูโ้ดยสารเครือ่งบนิ 

 - วางมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดลอ้ม 

 - การป้องกันอันตรายทางอตุสาหกรรม 

 - มาตรฐานการตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างาน และระหวา่งท างานเป็นระยะ ๆ 

 - ศกึษาและป้องกันโรคทีส่ามารถแพร่กระจายโดยอากาศยาน 

 ๖) วชิารังสนีวิเคลยีรช์วีวทิยา (NUCLEAR - RADIOBIOLOGY) 

 - นวิเคลยีรฟิ์สกิส ์

 - ผลการเปลีย่นแปลงทางชวีของสิง่มชีวีติเมือ่ถูกรังส ี

 - การป้องกันอันตรายจากรังส ี

 - ผลของรังสตีอ่มนุษยชาต ิ

 - รังสใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับแพทยเ์วชศาสตร์การบนิ 

 

 

๗) วชิาทันตแพทยศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการบนิ 

 - การปวดฟันทีม่ผีลจากการบนิ 



 - พยาธสิภาพเยือ่ออ่นในปาก 

 - บาดแผลของขากรรไกร 

 - การพสิจูน์บคุคลจากฟัน 

 ง. การล าเลยีงและการสง่กลับทางอากาศ 

 - กลา่วทั่วไป และองคป์ระกอบการล าเลยีง 

 - ขัน้ตอนของการล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ 

 - ลักษณะของอากาศยานทีใ่ชใ้นการล าเลยีง 

 - ผูร้ับผดิชอบในการล าเลยีง 

 - การพจิารณาคัดเลอืกผูป่้วย และการจัดอันดับความเร่งดว่น 

 - การแบง่ประเภทผูป่้วย 

 - การสง่ค าขอการล าเลยีง  

 - การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยขึน้ – ลง จากอากาศยาน 

 - การปฏบัิตใินสภาวะฉุกเฉนิ 

 - ผูป่้วยชรา หญงิมคีรรภ ์ทารก และเด็ก 

 - การรักษาพยาบาลพเิศษ (AEROMEDICAL SAFETY) 

 - การปฏบัิตกิารล าเลยีงภาคพืน้ดนิ 

 

 

 

 จ. วชิานริภัยเวชกรรมการบนิ 

 - การปฏบัิตงิานทางนริภัยเวชกรรมการบนิ 

 - การปฏบัิตทิางแพทยส์ าหรับอากาศยานอุบัตเิหต ุ



 - แนวทางในการสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตุ 

 - การสอบสวนสาเหตจุากมนุษยปั์จจัย 

ฉ. วชิานริภัยเวชกรรมการบนิ 

 -การปฏบัิตงิานทางนริภัยเวชกรรมการบนิ 

-การปฏบัิตทิางแพทยส์ าหรับอากาศยานอุบัตเิหต ุ

-แนวทางในการสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหต ุ

-การสอบสวนอากาศยานอบัุตเืหตสุาเหตจุากมนุษยปัจจัย 

-ทฤษฎเีครือ่งฝึกหอ้งปรับบรรยากาศความกดดันบรรยากาศต ่า (Hypobaric 

Chamber)     

-ทฤษฏเีครือ่งฝึกเกา้อีด้ดี (Ejection Seat) 

-ทฤษฏเีครือ่งฝึกการมองเห็นในเวลากลางคนื (Night Vision) 

-ทฤษฏเีครือ่งฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (Air Fox, Gyrolab) 

ช. วชิาพยาธวิทิยาการบนิ 

 - การปฏบัิตทิางพยาธวิทิยาการบนิ เชน่ การตรวจศพ ความสัมพันธร์ะหวา่งบาดแผล

กับสาเหตขุองอากาศยานอบัุตเิหต ุและการตรวจทางพษิวทิยาการเก็บและตรวจชิน้

เน้ือตัวอย่าง 

 - ปัญหาทางกฎหมายทีค่วรทราบ เมือ่เกดิอากาศยานอบัุตเิหตุ 

ซ.วชิานริภัยการบนิ (FLYING SAFETY) 

 - นริภัยการบนิกับอากาศยานอบัุตเิหตุ 

 - ปรัชญานริภัยการบนิ 

 - โครงการนริภัยการบนิ 

 - ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ คณะกรรมการนริภัยการบนิ 

 - ระบบการรายงานเหตกุารณ์ทีอ่าจท าใหเ้กดิอบัุตเิหตุ 



 - การรณรงคเ์พือ่สง่เสรมิความปลอดภัยทางการบนิ 

 - แผนกเตรยีมการปฏบัิตเิมือ่เกดิอากาศยานอุบัตเิหตุ 

 ฌ.ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับหลักการบนิเบือ้งตน้ 

 - อตุนุยิมวทิยา 

 - อากาศพลศาสตร์ 

 - หลักการบนิของเครือ่งบนิพาณิชย์ 

 - หลักการบนิของเครือ่งบนิล าเลยีง 

 - หลักการบนิของเครือ่งบนิขับไล ่

 - หลักการบนิของเครือ่งบนิเฮลคิอปเตอร์ 

 - การปฏบัิตกิารทางอากาศยุทธวธิ ี

 - การฝึกและการรบร่วม 

 - การจัดก าลังทางอากาศของกองทัพอากาศ กองทัพบก  กองทัพเรอื ส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาต ิและพลเรอืน 

 - การควบคมุจราจรทางอากาศ 

 - การโดยสารอากาศยาน 

 ญ. วชิาการยังชพี 

 - จติวทิยาในการยังชพี 

 - อาวธุศกึษา 

 - การคน้หาและชว่ยชวีติ 

 - การบังคับร่ม การใชก้ลไกไตล่งจากทีส่งู 

 - แผนที ่

 - วทิยุและการเรยีก 



 - เครือ่งกดีขวางของขา้ศกึ 

 - การยังชพีในทะเล 

 - การยังชพีในทะเลทราย 

 - การยังชพีในหมิะ 

 - การหลบหลกีหลกีหนี 

- การหาอาหารและน ้า 

 - การใชสั้ญญาณตา่ง ๆ 

 - เข็มทศิและ เข็มทศิหรอืระบบระบตุ าแหน่งบนพืน้โลก GPS (Global Positioning 

System)  

 - การสรา้งทีพ่ักในป่า 

๖.๒ ภาคปฏบัิต ิระยะเวลา ๘ เดอืน ณ สถาบันฝึกอบรมจ านวน ๖ เดอืน และสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบจ านวน ๒ เดอืน 

 ๑.) การตรวจ คัดเลอืก ผูท้ าการในอากาศ 

 ๒.) การรักษาผูท้ าการในอากาศ 

 ๓.) การพจิารณาแกปั้ญหาทางเวชศาสตรก์ารบนิ 

 ๔.) การสอบสวนอากาศยานอบัุตเิหตุ 

 ๕.) การล าเลยีงผูป่้วยทางอากาศและการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยจากอากาศยาน

อบัุตเิหตุ 

๖.) การอบรมสรรีวทิยาส าหรับผูท้ าการในอากาศ 

 ๗.) ศกึษาปัญหาทางสาธารณสขุของหน่วยบนิตา่งๆ 

เขยีนรายงานการศกึษาวจัิยประจ าภาค (TERM PAPER) ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่งานดา้น

เวชศาสตรก์ารบนิในระหวา่งฝึกปฏบัิตงิาน รายงานน้ีตอ้งไดร้ับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตรป้์องกัน (เวชศาสตร์การบนิ) จงึมี

สทิธิเ์ขา้สอบวฒุบัิตรได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ภาคผนวกที ่๔ 

การท าวจิัยและการขอรับรองวฒุบัิตรฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตรก์าร

บนิ ใหม้คีณุวฒุเิทยีบเท่าปรญิญาเอก 



การท าวจิัยเพือ่วฒุบัิตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ 

๑. ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการท าวจิัยดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึง่ทีแ่พทยป์ระจ าบา้น

สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ ตอ้งบรรลตุามหลักสตูรฯ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒และ ผลงานวจิัยฉบับสมบรูณ์เป็นองคป์ระกอบหนึง่ของการ

ประเมนิคณุสมบัตผูิท้ีจ่ะไดรั้บวฒุบัิตรฯ เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม ดังนัน้สถาบันฝึกอบรม

จะตอ้งรับผดิชอบการเตรยีมความพรอ้มใหกั้บแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบันตนเอง

ตัง้แตก่ารเตรียมโครงร่างการวจัิย ไปจนสิน้สดุการท างานวจัิยและจัดท ารายงานวจิัย

ฉบับสมบรูณ์เพือ่น าสง่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ ทัง้น้ี

สถาบันฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชือ่งานวจัิย อาจารยท์ีป่รกึษา และความคบืหนา้ของ

งานวจิัย ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไปยังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือ่ใหม้ี

การก ากับดแูลอย่างทั่วถงึ 

๒. องคป์ระกอบของงานวจิัย 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรป้์องกันแขนงเวชศาสตรก์ารบนิ งานวจิัยแบบ 

retrospective, prospective หรอื cross sectional อย่างนอ้ย ๑ เรือ่ง หรอืท า 

systematic review หรอื meta-analysis ๑ เรือ่ง หรอืท างานวจัิยเชงิระบบ (system 

research) หรอืการวจัิยชมุชนแบบมสีว่นร่วม (participatory action research) ใน

ประเด็นเวชศาสตรก์ารบนิ อย่างนอ้ย ๑ เรือ่ง ในระหวา่งการปฏบัิตงิาน ๓ ปี โดยเป็น

ผูว้จิัยหลัก และตอ้งผ่านการนาเสนอการประชุมวชิาการระดับชาตหิรอืนานาชาต ิหรอื

ตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยในวารสารทีไ่ดก้ารรับรองมาตรฐาน TCI 

๓. คณุลักษณะของงานวจิัย 

๓.๑ เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจัิยทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามากอ่นทัง้ใน

และตา่งประเทศ แตน่ ามาดัดแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของพืน้ที ่

๓.๒ แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผู์ด้ าเนนิงานวจิัยทุกคน ควรผ่านการอบรมดา้น

จรยิธรรมการวจิัยในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓.๓ งานวจิัยทุกเรือ่งตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยฯของ

สถาบัน 



๓.๔ งานวจิัยทุกเรือ่ง ควรด าเนนิภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิัยที่

ถูกตอ้งและเหมาะสมกับค าถามวจิัย 

๓.๕ ใชภ้าษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวจิัยฉบับสมบรูณ์ อย่างนอ้ยในบทคัดย่อ 

๔. สิง่ทีต่อ้งปฏบัิตสิ าหรับการด าเนินการวจิัย 

๔.๑ เมือ่ไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในคนแลว้ ตอ้ง

ด าเนนิการท าวจิัยตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

๔.๒ เมือ่มกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงอาสาสมัครหรอืผูแ้ทนเพือ่ใหย้นิยอมเขา้ร่วม

วจัิย ตอ้งใหส้ าเนาแกอ่าสาสมัครหรอืผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชดุ 

๔.๓ หากเป็นการวจิัยในสถานพยาบาล ใหร้ะบใุนเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยใน

ถงึสถานะการเขา้ร่วมงานวจิัยของผูป่้วย 

๔.๔ การตรวจหรอืรักษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิัยทีผ่่านการอนุมัตแิลว้ โดยการ

กระท าดังกลา่วไม่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของการดแูลรักษาผูป่้วยตามปกต ิไม่สามารถทาได ้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้ไดม้กีารระบแุละอนุมัตใินโครงการวจัิยแลว้ และผูว้จัิย

หรอืคณะผูว้จิัยตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทัง้ทางตรงและทางออ้มทีเ่กดิขึน้กับ

ผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย 

๔.๕ กรณีทีโ่ครงการวจิัยก าหนดใหท้าการตรวจหรอืรักษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูล

รักษาผูป่้วยตามปกต ิหากมผีลลัพธท์ีอ่าจสง่ผลตอ่ประโยชน์ใหก้ารดรูักษาผูป่้วย ให ้

ด าเนนิการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยเพือ่วางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบ

ตอ่ไป 

๔.๖ หากเกดิกรณีอืน่นอกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา

โครงการวจิัย หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย กรณีทีไ่ม่สามารถปรกึษาได ้ให ้

ยอ้นกลับไปใชห้ลักพืน้ฐาน ๓ ขอ้ ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตัดสนิใจ คอื 

๔.๖.๑ การถอืประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลัก และการไม่กอ่ใหเ้กดิความทุกข์

ทรมานกับผูป่้วย 

๔.๖.๒  การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 

๔.๖.๓  การยดึมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมทีจ่ะไดรั้บบรกิารทาง

การแพทยต์ามมาตรฐาน 



๕. กรอบการด าเนนิงานวจิัยในเวลา ๒ ปี (๒๔ เดอืนของการฝึกอบรม) แตล่ะสถาบัน

ควรก าหนดกจิกรรมการวจิัย และมรีะยะเวลาประมาณการดังน้ี 

 

 

 

 

กรอบการด าเนนิงานวจิัยในเวลา ๒ ปี (๒๔ เดอืนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมดัีงน้ี  

เดอืนที ่                                                       ประเภทกจิกรรม 

เดอืนที ่๖               จัดเตรยีมค าถามวจิัยและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

เดอืนที ่๙                จัดท าโครงร่างงานวจิัย 

เดอืนที ่๑๒ สอบและแกไ้ขโครงร่างงานวจิัย 

เดอืนที ่๑๓ ขออนุมัตจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยและขอทุนสนับสนุน

งานวจิัยจากแหลง่ทุนทัง้ภายในและนอกสถาบัน (ถา้ตอ้งการ)  

 เดอืนที ่๑๕ เริม่เก็บขอ้มูล 

เดอืนที ่๑๘ น าเสนอความคบืหนา้งานวจิัย 

เดอืนที ่๒๐ วเิคราะหข์อ้มูลและสรุปผลงานวจิัย 

เดอืนที ่๒๑ จัดท ารายงานวจิัยฉบับร่างใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรับแกไ้ข 

เดอืนที ่๒๒ สง่รายงานวจัิยฉบับสมบรูณ์และสอบป้องกันวจิัยตอ่สถาบันเวชศาสตร์

การบนิกองทัพอากาศ เพือ่สง่ตอ่ไปยังสมาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทยให ้

ท าการประเมนิผล ส าหรับประกอบคณุสมบัตกิารเขา้สอบเพือ่วฒุบัิตรภาคปฏบัิตขัิน้

สดุทา้ย 

หมายเหต:ุ ก าหนดเวลาดังกลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตาม

ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบฯ 



 

 

 

 

 

การขอรับรองวฒุบัิตรสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิใหม้คีณุวฒุิ

เทยีบเท่าปรญิญาเอก 

การรับรองคณุวฒุหิรอืวฒุกิารศกึษาวฒุบัิตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวช

ศาสตรก์ารบนิ ให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิว่นบคุคลและของแตล่ะ

สถาบันทีใ่หก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความสมัครใจของแตล่ะสถาบันทีใ่หก้าร

ฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยป์ระจ าบา้นแตล่ะรายดว้ย 

หากแพทยป์ระจ าบา้นมคีวามประสงคจ์ะขอการรับรองคณุวฒุหิรอืวฒุกิารศกึษา

วฒุบัิตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ ให ้“เทยีบเท่า

ปรญิญาเอก” เมือ่จบการศกึษาแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งแจง้ใหส้ถาบันฝึกอบรมทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร ตัง้แตเ่ริม่ฝึกอบรมวา่จะรับการฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้ับทัง้ ว.ว.

และการรับรองวฒุดัิงกลา่วให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ซึง่กรณีน้ีผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมี

ผลงานวจิัยโดยทีเ่ป็นผูว้จิัยหลัก และผลงานนัน้ตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาตหิรอืนานาชาต ิทีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศกึษาเรือ่ง 

หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

ในกรณีทีส่ถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพือ่ใหม้กีาร

รับรองคณุวฒุ ิว.ว. “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้สถาบันนัน้มสีทิธิท์ีจ่ะไม่จัดการ

ฝึกอบรมแบบทีม่กีารรับรองคณุวฒุใิห ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้สถาบันนัน้ตอ้ง

แจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทราบตัง้แตว่ันเริม่เปิดรับสมัครเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นไป

จนถงึวันทีเ่ริม่เปิดการฝึกอบรม 

ในกรณีทีส่ถาบันฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้กีารรับรอง ว.ว. ใหม้ีคณุวฒุดัิงกลา่ว แตม่ี

ทรัพยากรจ ากัด สถาบันสามารถตดิตอ่ขอความร่วมมอืจากอาจารยแ์ละทรัพยากรจาก

สถาบันอืน่มาชว่ยได ้การทีแ่พทยป์ระจ าบา้นสอบผ่านและมสีทิธิไ์ดรั้บวฒุบัิตรสาขา

เวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิแลว้ หากมคีวามประสงคจ์ะใหส้มาคมเวช



ศาสตรป้์องกันแหง่ประเทศไทย ด าเนนิการออกเอกสารเพือ่รับรองวา่ วฒุบัิตร สาขา

เวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิมคีุณวฒุ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ 

จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจัิยหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวจัิยทีส่ง่มาใหส้มาคม ประกอบการ

เขา้สอบ ว.ว. ในครัง้นัน้ มลีักษณะดังน้ี 

๑. ผลงานวจิัยตอ้งไดร้ับการตพีมิพห์รอือย่างนอ้ยไดร้ับการตอบรับใหต้พีมิพใ์น

วารสารระดับชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรือ่ง หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการในการประชมุเวชศาสตรก์ารบนินานาชาต ิเชน่ Aerospace Medical 

Association (U.S.A.) , International Congress of Aviation and Space 

Medicine (ICASM ) 

๒. ใหใ้ชภ้าษาอังกฤษในการเขยีนบทคัดย่อ 

การตพีมิพใ์นวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีณุภาพทีอ่ยู่นอกเหนือประกาศของ 

TCI ใหเ้ป็นบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีถู่กคัดเลอืกใหอ้ยู่ใน PubMed, Scopus, 

Web of Science หรอื Google Scholar หรอืในวารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาอังกฤษ

ในบทความหรอืในบทคัดย่อและมกีารตพีมิพว์ารสารฉบับน้ีมานานเกนิ 10 ปี (วารสาร

เริม่ออกอย่างชา้ในปี พ.ศ. 2551 หรอื ค.ศ.2008) 

ในกรณีที ่ว.ว. สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิไดร้ับการรับรองวา่ 

“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” สมาคมฯ หา้มใชค้าวา่ Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชือ่ในคณุวฒุิ

หรอืวฒุกิารศกึษา และหา้มเขยีนค าวา่ ดร. น าหนา้ชือ่ตนเอง แตส่ถาบันการศกึษา

สามารถใช ้ว.ว. ที ่“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” น้ี มาใชใ้หผู้ท้ีเ่ทยีบคณุวฒุปิระจ า

หลักสตูรการศกึษา อาจารยรั์บผดิชอบหลักสตูรการศกึษา อาจารยค์มุวทิยานพินธ ์

หรอืเป็นวฒุกิารศกึษาประจ าสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบันการศกึษาแสดงวฒุิ

การศกึษาแยกกันดังน้ี 

- มอีาจารย ์“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” จ านวนกีท่่าน จาก ว.ว. 

- มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จ านวนกีท่่าน 

ดังนัน้ วฒุบัิตรฯ หรอื หนังสอือนุมัตฯิ ทีไ่ดรั้บการรับรองวฒุกิารศกึษาน้ี อาจจะมคี าว่า 

“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ตอ่ทา้ยไดเ้ท่านัน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ภาคผนวกที ่๕ 

สมรรถนะตามเป้าประสงคห์ลักในแตล่ะระดับของการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

หลักสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ 

พ.ศ. 2562  

EPA (Entrustable professional activities) 

การจัดล าดับ EPA 

ระดับ 1 (L1) คอื สามารถปฏบัิตไิดเ้องภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

ระดับ 2 (L2) คอื สามารถปฏบัิตไิดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์



ระดับ 3 (L3) คอื สามารถปฏบัิตไิดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

ระดับ 4 (L4) คอื สามารถปฏบัิตไิดเ้องและอาจควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์นอ้ยกวา่ให ้

ปฏบัิตไิด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                       EPA 

 

ชัน้ปีที่ ๑ 

 

ชัน้ปีที่๓ 

 

EPA1 การส่งเสริมสขุภาพ L2  L4 

EPA2 การป้องกันปัญหาสขุภาพ L2 L4 

EPA3 การตรวจคดัเลือกและประเมินสขุภาพ L1 L3 

EPA4 การวินิจฉัยและบ าบดัฟืน้ฟูสขุภาพ L1 L3 

EPA5 การช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากอากาศยานอุบติัเหตุ L1 L3 



EPA6 การสอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุทางการแพทย์ L1 L3 

EPA7 การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ L1 L3 

EPA8 การบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน L1 L4 

EPA9 การวิเคราะห์วางแผนด าเนินการจดัการปัญหาสขุภาพของชุมชน

การบิน 

L1 L2 

EPA10 การพฒันางานด้านสขุภาพของชุมชนการบินร่วมกับเครือข่าย L1 L2 

 

 

หมายเหต ุแพทยป์ระจ าชัน้ปีที ่๒ เขา้รับการศกึษาหลักสตูรสาธารณสขุศาสตร์

มหาบัณฑติหรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

                              ภาคผนวกที ่๖ 

การวัดและประเมนิผลเพือ่วฒุบัิตรฯ สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ  
การประเมนิเพือ่วฒุบัิตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิเป็นการประเมนิเพือ่การสอบวฒุบัิตร

ฯ สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ ซึง่สมาคมเวชศาสตรป้์องกันแหง่

ประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม (อฝส.) สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ ที่

แพทยสภาเป็นผูม้อบหมายใหร้ับผดิชอบดแูล เป็นผูด้ าเนนิการจัดใหม้สีอบวฒุบัิตรฯ 

ในทุกๆ ปี โดยตอ้งมลี าดับขัน้ตอนดังต่อไปน้ี 



ปีที ่๑ ใหม้กีารประเมนิผลจากหน่วยผูใ้หก้ารฝึกอบรม ทัง้น้ีผูร้ับการประเมนิผลตอ้งมี

เวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทัง้หมด และสอบผ่าน

เกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ ๖๐ เพือ่เลือ่นชัน้ปี 

 ปีที ่๒ ใหถ้อืการประเมนิผลของสถาบันทีใ่หก้ารศกึษาเพือ่ปรญิญาโททาง

สาธารณสขุหรอืเทยีบเท่าเป็นเครือ่งพจิารณา ใหม้กีารประเมนิผลการฝึกอบรมวชิา

สรรีวทิยาจากหน่วยทีใ่หก้ารฝึกอบรม ทัง้น้ีผูร้ับการประเมนิตอ้งมเีวลาการฝึกอบรมไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทัง้หมดและสอบผ่านเกณฑป์ระเมนิรอ้ยละ ๖๐ 

เพือ่เลือ่นชัน้ปี  

 ปีที ่๓ เมือ่จบการศกึษาแลว้ใหม้กีารสอบปากเปลา่ ขอ้เขยีนและเสนอผลการ

ศกึษาวจัิยตามเอกสารวชิาการทีน่ าเสนอจากผลการปฏบัิตติลอดปี 

โดยทีค่ณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิขา้สอบเพือ่วฒุบัิตรฯ วธิกีารวัดและประเมนิผล และ

เกณฑก์ารตัดสนิจะเป็นไปตามขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารออก

หนังสอือนุมัตบัิตรและวฒุบัิตรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม 

๑. คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิขา้รับการประเมนิเพือ่การสอบวฒุบัิตรฯ 

๑.๑ เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวช

ศาสตรก์ารบนิ จากสถาบันฝึกอบรม ๒ ปี โดยมรีะยะเวลาฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 

๘๐ ของระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑.๒ เป็นผูไ้ดรั้บปรญิญาบัตรมหาบัณฑติจากสถาบันการศกึษาเพือ่ปรญิญาโท

สาธารณสขุศาสตรม์หาบัณฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาเอกสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

๑.๓ ในกรณีทีผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ไดเ้ขา้ศกึษาตอ่หลักสตูรปรญิญาดังกลา่ว

ระหวา่งการฝึกอบรม แตไ่ดร้ับปรญิญาหลักสตูรดังกลา่วกอ่นหนา้หรอืภายหลังจากวัน

สิน้สดุการฝึกอบรม ไม่เกนิหา้ปี คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สามารถ

พจิารณาใหม้สีทิธิเ์ขา้สอบขอรับวฒุบัิตรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ จากแพทยสภาได ้

๑. เป็นผูผ่้านการประเมนิผลของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมภายในสถาบัน

ฝึกอบรม และสถาบันฯ เห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้



๒. เอกสารประกอบใบสมัครเพือ่สอบวฒุบัิตรฯ 

๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏบัิตจิากสถาบันฝึกอบรมตามทีก่ าหนด 

๒.๒ ผลงานวจิัยฉบับสมบรูณ์ (full paper) และ บทความงานวจิัยทีไ่ดร้ับการตพีมิพ ์

(manuscript) หรอืพรอ้มสง่ตพีมิพโ์ดยมหีนังสอืรับรองจากส านักพมิพ ์หรอืบทคัดย่อ

และหลักฐานการน าเสนอผลงานวจิัยในการประชมุวชิาการเวชศาสตรก์ารบนิ

ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

๒.๓ ใบรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

๒.๔ เอกสารรับรองการปฏบัิตงิานตามแฟ้มสะสมผลงาน 

๓. วธิกีารประเมนิผลเพือ่หนังสอืวฒุบัิตร 

การประเมนิผลเพือ่หนังสอืวฒุบัิตรประกอบดว้ย 

๑)  คณุสมบัตผูิม้สีทิธิเ์ขา้สอบ  

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสตูร ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 

- สถาบันเวชศาสตร์การบนิกองทัพอากาศ พจิารณาใหเ้ขา้สอบ 

๒) เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏบัิตจิากสถาบันเวชศาสตร์การบนิกองทัพอากาศ 

- บทความงานวจัิยพรอ้มสง่ตพีมิพ ์(manuscript) และหรอืใบรับรองจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย 

- เอกสารรับรองการปฏบัิตงิานตามแฟ้มสะสมผลงาน   

 

 

๓)  วธิกีารประเมนิประกอบดว้ย  

-การสอบขอ้เขยีน ตอ้งผ่านเกณฑทั์ง้ ๒ สว่น คอื  

๑.ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 



๒.อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ

) ประเมนิภาคปฏบัิตปิระกอบดว้ย 

๓.การสอบ objective structured clinical examination (OSCE) และการใช ้

อปุกรณ์การฝึกทางสรรีวทิยาการบนิ 

๔.ผลการปฏบัิตงิานจากสถาบันเวชศาสตร์การบนิกองทัพอากาศ เชน่ แฟ้มสะสม

ผลงาน (portfolio)  

-การสอบปากเปลา่  

-การประเมนิผลงานวจิัย  

เกณฑก์ารพจิารณาตัดสนิผลการประเมนิ ใชเ้กณฑร์อ้ยละ ๖๐ หรอืโดยอยู่ในดลุย

พนิจิของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒบัิตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง

เวชศาสตรก์ารบนิ 

๓. วธิกีารประเมนิผลเพือ่หนังสอืวฒุบัิตร 

การสอบแบง่ออกเป็น ๓ สว่น ดังน้ี (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน) 

๓.๑  การสอบภาคทฤษฎ ี๖๐๐ คะแนน ประกอบดว้ย 

๓.๑.๑ ขอ้สอบปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบง่เป็นขอ้สอบ 

๓.๑.๑.๑ ความรูพ้ืน้ฐานของเวชศาสตรป้์องกันทั่วไป (๕๐%) ๓๐๐ คะแนน 

ประกอบดว้ย 

- พืน้ฐานและหลักการของเวชศาสตรป้์องกันทั่วไป (๒๐%) 

- ความรูพ้ืน้ฐานของเวชศาสตรป้์องกันเฉพาะดา้น (๘๐%) ในหัวขอ้ต่อไปน้ี 

๑) ความรูพ้ืน้ฐานสาธารณสขุศาสตร์ 

๒) ความรูพ้ืน้ฐานระบาดวทิยา 

๓) ความรูพ้ืน้ฐานจติเวชชมุชน 

๔) ความรูพ้ืน้ฐานอาชวีเวชศาสตร์ 

๕) ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรป้์องกันคลนิกิ 



๖) ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรท์างทะเล 

๗) ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรก์ารบนิ 

๘) ความรูพ้ืน้ฐานเวชศาสตรก์ารเดนิทางและท่องเทีย่ว 

๓.๑.๑.๒ ความรูเ้ฉพาะทางเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ (๕๐%) ๓๐๐ 

คะแนน 

๓.๑.๒ ขอ้สอบอัตนัยความรูเ้ฉพาะทางเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตรก์ารบนิ 

(modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ) ๓๐๐ 

คะแนน 

๓.๒  การสอบภาคปฏบัิต ิ๒๐๐ คะแนน 

๓.๓  การสอบสัมภาษณ์ปากเปลา่ ๒๐๐ คะแนน 

๓.๔  การประเมนิผลงานวจิัย ผ่าน/ไม่ผ่าน 

เกณฑก์ารพจิารณาตัดสนิผลการประเมนิใชเ้กณฑร์อ้ยละ ๖๐ หรอืโดยอยู่ในดลุยพนิจิ

ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรป้์องกัน แขนงเวชศาสตร์

การบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


