
 
 

 

 

 

แผนงานฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม 

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกอบรมความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบนิ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 

๑.  ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแล        
 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย   

๒.  พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม    
     การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบินซึ ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทาง 
ที่ต้องอาศัยทฤษฎีความรู ้อย่างกว้างขวางและลึกซึ ้ง ร่วมกับความสามารถและทักษะในการป้องกันโรค   
การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
เพื่อเป็นผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน จึงต้องมีความรู้ความสามารถครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบินให้มีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที ่ทางการบินให้แก่หน่วยงานทางการบิน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ และหน่วยราชการพลเรือน รวมถึง หน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการบินทั้ง
ภายในและนอกประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อวงการบินในระดับสากล ภายใต้มาตรฐานทางการบิน
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization : ICAO) 
               นอกจากความรู้และทักษะความสามารถในด้านเวชศาสตร์การบินแล้ว แพทย์เวชศาสตร์การบิน  
ควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่สำคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย
เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ ทักษะการสื ่อสารและปฏิสัมพันธ์  ทักษะความเป็นผู ้นำและการทำงานเป็นทีม  
การบริหารจัดการระบบสุขภาพและกระบวนการคุณภาพการบริการด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และ
องค์กรการบิน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยสูงสุดต่อวงการการบิน        
                สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศในฐานะสถาบันทางการแพทย์ที ่ม ีบุคลากรและ  
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขานี้ มายาวนานจึงได้มีบทบาทในการเป็นสถาบันหลักในการฝึกกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาดังกล่าว โดยกําหนดพันธกิจ ของหลักสูตรดังนี้ เพื ่อการพัฒนาแพทย์ให้มีความรู ้ความชำนาญ 
ด้านเวชศาสตร์การบินจนสามารถใช้ความรู้เพื่อการบริการด้านเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน
และผู้โดยสารอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนั้นกระบวนการในการฝึกอบรมต้องดำเนินการ
พัฒนาแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมตามแนวทางการฝึกอบรม ตลอดหลักสูตรโดยการฝึกอบรมการวินิจฉัย บำบัดรักษา 
ป้องกันโรคหรือสภาวะผิดปกติที่เกิด เนื่องจากการบินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทและผู้โดยสาร
อากาศยาน รวมทั ้งการตรวจ คัดเลือก ควบคุมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ทางการบิน  
ทุกประเภท การให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ 
 

อากาศยาน... 
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อากาศยานอุบัติเหตุทางด้านการแพทย์ ตลอดจนแนะนำมาตรการป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุได้   
การจัดดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทั้งระดับรายบุคคล จนถึงระดับกลุ่มบุคคล  การดำเนินการจัดการ
เผยแพร่ วิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน การบริหารเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบินแก่หน่วยบินทั้งทางทหาร
และหรือพลเรือนได้ การวิจัยงานด้านเวชศาสตร์การบินและนำเสนอในเวทีนานาชาติได้ การฝึกและปฎิบัติการ
ในงานด้านเวชศาสตร์การบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทางการบินได้ การฝึกและปฏิบัติในงานด้านนิรภัย 
เวชกรรมการบินได้ การฝึกและปฏิบัติการยังชีพได้ในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ให้เกิดความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน รวมถึงความพร้อมของทีมงานทกุภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทางการบิน ตลอดจนองค์กรทางการบินให้สามารถจัดการบริการทางการบินได้อย่างปลอดภัยสูงสุด
โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีวิสัยทัศน์เป็นเสมือนเสาหลักทางเวชศาสตร์การบินที่มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล และกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน
โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์การบิน เพื่อเป็นกำลังพลหลักในด้านเวชศาสตร์การบินตอบสนองความต้องการ 
งานเวชศาสตร์การบินของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ของสาธารณชนต่อไป    

๓.  ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม           
    แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบินต้องสามารถ
อธิบาย หลักการของระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรคทางด้านเวชศาสตร์การบิน รวมถึงสามารถอธิบาย
หลักการ และการประยุกต์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน โดยสามารถใช้ความรู้ความชำนาญในการ
ดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาโรคในผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชน 
ผู้เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน ตามสมรรถนะหลักดังนี้ 
 ๓.๑  ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๑  การดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาโรคในผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชน 
ผู้เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Patient/Population/Community Care) 
 ๓.๑.๑.๑  การวินิจฉัย บำบัดรักษาโรคหรือสภาวะผิดปกติที ่เกิดเนื ่องจากการบินให้กับ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทและผู้โดยสารอากาศยาน  
 ๓.๑.๑.๒  การส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที ่ทางการบินทุกประเภทและผู้โดยสาร
อากาศยาน 
 ๓.๑.๑.๓  การป้องกันโรคหรือสภาวะผิดปกติที่เกิดเนื่องจากการบินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน
ทุกประเภทและผู้โดยสารอากาศยาน 
 ๓.๑.๑.๔  การตรวจคัดเลือก ควบคุมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน
ทุกประเภท 
 ๓.๑.๑.๕  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางด้านการแพทย์  
 ๓.๑.๑.๖  การสอบสวนหาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุทางด้านการแพทย์ ตลอดจนหามาตรการ
ป้องกันอากาศยานอุบัติเหต ุ

๓.๑.๑.๗  การจัด... 
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 ๓.๑.๑.๗  การจัดดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล 
 ๓.๑.๑.๘  การดำเนินการด้านวิชาการเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๑.๙  การบริหารเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบินของหน่วยบิน 
 ๓.๑.๑.๑๐  การวิจัยงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๑.๑๑  ดำเนินการงานด้านชีวอนามัยทางการบินแก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน และ
ผู้เกี่ยวข้องในสนามบิน 
 ๓.๑.๒  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and mprovement) 
 ๓.๑.๒.๑  การดำเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินและสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อ ง  
และเป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินและสาธารณสุข  
 ๓.๑.๒.๒  การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๒.๓  การเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๒.๔  การพัฒนาความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการตอบสนองต่อภารกิจในยาม
สถานการณ์วิกฤติได้ 
 ๓.๑.๓  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 ๓.๑.๓.๑  การนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทาง
โดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน และอภิปรายปัญหาทางด้านเวชศาสตร์การบินอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๑.๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทางด้านเวชศาสตร์การบิน ประชาชน และชุมชนการบิน 
 ๓.๑.๓.๓  การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย ประชาชน ชุมชนการบิน และสังคม ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและชุมชนการบิน 
 ๓.๑.๓.๔  การเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูล ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี ่ยวกับ  
เวชศาสตร์การบิน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคทางด้านเวชศาสตร์การบิน ที่มีความน่าเชื่อถือ แก่สาธารณชน 
ชุมชนการบิน และสังคมไทย 
 ๓.๑.๓.๕  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๑.๓.๖  การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเวชศาสตร์การบินแก่แพทย์และบุคลากรอื่น  
 ๓.๑.๓.๗  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในการปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์การบิน 
 ๓.๑.๔  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 ๓.๑.๔.๑  การมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชน
ผู้เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน ผู้ป่วย ญาติ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชนการบิน 
 ๓.๑.๔.๒  การมีจิตสำนึกแห่งการป้องกันโรค (Preventive Mind) ที่เกี่ยวข้องกับการบินและ
จิตสำนึกด้านนิรภัยการบินสาธารณะ (Public Safety Mind) 
 ๓.๑.๔.๓  การมีทักษะด้านที ่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหาร
จัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม  

๓.๑.๔.๔  การมีความสนใจ... 
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 ๓.๑.๔.๔  การมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(continuous professional development)   
 ๓.๑.๔.๕  การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑.๔.๖  การมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 ๓.๑.๕  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
 ๓.๑.๕.๑  การมีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการสาธารณสุขเกี่ยวกับงานเวชศาสตร์การบิน
ของประเทศ และในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๑.๕.๒  การมีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน  
ในชุมชนการบิน 
 ๓.๑.๕.๓  การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)  
และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 
ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางเวชศาสตร์การบิน 

ต้องผ่านการประเมิน EPA หลัก ๑๐  ด้าน ตามภาคผนวก ๕ 
EPA 1 : การส่งเสริมสุขภาพ 
EPA 2 : การป้องกันปัญหาสุขภาพ 
EPA 3 : การตรวจคัดเลือกและประเมินสุขภาพ 
EPA 4 : การวินิจฉัยและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ 
EPA 5 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 
EPA 6 : การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ 
EPA 7 : การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
EPA 8 : การบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน 
EPA 9 : การวิเคราะห์วางแผนดำเนินการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนการบิน 
EPA 10 : การพัฒนางานด้านสุขภาพของชุมชนการบินร่วมกับเครือข่าย 

๔.  แผนงานฝึกอบรม 
 ๔.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม 
 ๔.๑.๑  ขอบเขตของการฝึกอบรม มีการเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม 
ได้รับการหล่อหลอมให้มีหลักการของสมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์การบิน รวมถึงให้มีประสบการณ์  
ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด ดังต่อไปนี้ 
 
 

๑.  ความสามารถ... 
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 ๑.  ความสามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟื ้นฟูสุขภาพ  
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย/ประชาชน/ชุมชนการบิน ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ(Patient/Population/ 
Community Care) 
 -  การมีทักษะในการประเม ินภาวะสุขภาพของผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ทางการบิน  ผู ้ป ่วย 
ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน 
 -  ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู ้ปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับการบิน  ผู ้ป่วย 
ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน 
 -  ความสามารถวางแผนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาสุขภาพและ
สาธารณสุขของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน 
รวมถึงการประเมินผลวิธีการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
 -  ความสามารถแยกแยะ ประเมินค่า แปลข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การบิน ให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ได้  
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑, ๒ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค ในระดับไม่ซับซ้อน  
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑, ๒ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค ในระดับซับซ้อนมากขึ้น  
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๒, ๓ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค,ง และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๒, ๓ สามารถให้คำแนะนำแพทย์ประจำบ้านรุ่นน้องได้กรณีที่ไม่ซับซ้อน           
 ๒.  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบินและสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 
 -  ความสามารถในการอธิบาย หลักการ และการประยุกต์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันทั่วไป  
 -  ความสามารถในการอธิบาย หลักการของระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรค 
ด้านเวชศาสตร์การบิน 
 -  ความสามารถในการอธิบาย หลักการ และการประยุกต์ด้านเวชศาสตร์การบิน 
 -  ความสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา
และฟื้นฟูสรรถภาพในผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน ชุมชนการบิน 
-  แพทย์ประจำบ้านปีที ่  ๑ ศึกษาความรู ้พ ื ้นฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และความร ู ้ที ่สำคัญเฉพาะ  
   แขนงเวชศาสตร์การบิน  (Lecture กลาง) 
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๒ ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสาธารณสุข 
-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑,๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในแขนงเวชศาสตร์การบิน  
-  แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Aircraft Accident investigation, topic 
review, interesting case conference (OML - Operational Multi-Crew Limitation aviation medicine), 
journal club เป็นต้น 
 

 ๓.  การพัฒนา... 
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 ๓.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบิน (Practice-based 
Learning and Improvement in aviation  medicine) 
 -  การดำเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
มาตรฐานการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  
 -  การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การบิน 
 -  การเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
ณ  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และเครือข่ายทางเวชศาสตร์การบินทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
-  แพทย์ประจำบ้านชั ้นปีที ่ ๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ ค้นหาปัญหาวิจัย ( research question)  
ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การบิน 
-  แพทย์ประจำบ้านชั ้นปีที ่ ๑ ,๒,๓ สามารถนำเสนอโครงร่างการวิจัย และผ่านการประเมินจากอาจารย์  
ที่ปรึกษา 
-  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ดำเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบิน และเป็นไปตามมาตรฐานการ 
วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 ๔.  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
 -  การนำเสนอข้อมูลผู ้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยาน และชุมชนการบิน และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 -  การถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้บุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน  ประชาชน 
ผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน 
 -  การส่ือสารให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน  ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน 
ชุมชนการบิน และสังคม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและชุมชนการบิน 
 -  การเผยแพร่ สื ่อสาร ข้อมูล ความรู ้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที ่ เกี ่ยวกับ  
เวชศาสตร์การบิน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ที่มีความน่าเช่ือถือ แก่สาธารณชน ชุมชนการบิน  
 -  การมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี  ทำงานกับผู ้ร ่วมงานทุกระดับในชุมชนการบินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านเวชศาสตร์การบินแก่แพทย์และบุคลากรอื่น  
-  แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๑ ข้อ จ. 
-  แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๒ หรือ ๓ ข้อ ก,ข,ค,ง 
-  แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๓ ทุกข้อ 
 ๕.  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทย์ประจำบ้านทุกช้ันปี ได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 -  การมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพ ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยานและชุมชนการบิน 
 

-  การมีจิตสำนึก... 
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 -  การมีจิตสำนึกแห่งการป้องกันโรค (Preventive Mind) ที่เกี ่ยวข้องกับการบิน
จิตสำนึกด้านนิรภัยการบินสาธารณะ(Public Safety Mind) 
 -  การมีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม  
 -  การมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่อ งตลอดชีวิต 
(continuous professional development)   
 -  การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 -  การมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๖.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
แพทย์ประจำบ้านทุกช้ันปี ได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 -  ม ีความร ู ้ เกี ่ยวกับเวชศาสตร์การบิน และการสาธารณสุข ของระดับประเทศ  
และในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 
 -  มีความรู ้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน  ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยาน และชุมชนการบิน 
 -  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี ่ยนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน ให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเวชศาสตร์การบิน 
 ๔.๑.๒  ระยะเวลาและระดับของการฝึกอบรม                       
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี โดยอนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ปีละ ๑๐ วันทำการ หรือไม่เกิน ๓๐ วันทำการ 
ตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิได้ร ับการประเมินเพื ่อวุฒิบัตร ในกรณีลาเกินกว่ากำหนด จะต้องมี  
การขยายเวลาฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมิน
เพื ่อ วุฒิบัตรฯ นอกจากนี ้ผู ้ผ่านการอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิตหรือ 
เทียบเท่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกำหนดก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร  
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศได้มีการจัดเตรียมให้แพทย์ประจำบ้านได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับระดับช้ันปี ที่ฝึกอบรม กล่าวคือ 
 แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๑ แพทย์ประจำบ้านปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเวชบำบัดวิกฤติที่หน่วยงาน
ดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤติตามหน่วยงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้อง
ดูแลผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด ห้องผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤติเป็นต้น และแพทย์ประจำบ้านปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพที่หน่วยงานดูแลผู ้ป่วยที ่เกี ่ยวกับการตรวจสุขภาพค้นหาสภาวะผิดปกติ  
 

ตามหน่วยงาน... 
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ตามหน่วยงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดขหรือโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอื่นๆ  เช่น การตรวจสุขภาพด้านตา  
การตรวจสุขภาพด้านโสตศอนาสิก การตรวจสุขภาพด้านจิตเวช การตรวจสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือด   
การตรวจสุขภาพด้านการหายใจ การตรวจสุขภาพด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ การตรวจสุขภาพด้านศัลยกรรม  
การตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๒ แพทย์ประจำบ้านฝึกอบรมหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิตหรือ เทียบเท่า
และเลือกเข้าศึกษาหรือดูงานวิชาเลือกเสรีในแขนงต่างๆในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เช่น เวชศาสตร์ท่องเที่ยว  เวช
ศาสตร์ทางทะเล อาชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น 
 แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ ๓ แพทย์ประจำบ้านปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการควบคุมสุขภาพผู้ทำการ
ในอากาศ ด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ด้านนิรภัยเวชกรรมการบิน ด้านวิทยาการทางเวชศาสตร์การบิน  
ณ  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 ๔.๑.๓  การจัดการฝึกอบรม               
 ๔.๑.๓.๑  แนวทางการฝึกอบรม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
 ๔.๑.๓.๒  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเวชศาสตร์การบิน   
 ๔.๑.๓.๓  การเรียนรู้ในห้องเรียน  
 ๔.๑.๓.๔  การเรียนรู้แบบอื่น  
 ๔.๑.๓.๕  การฝึกฝนการใช้เครื่องมือทางเวชศาสตร์การบิน 
 ๔.๑.๓.๖  การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย 

 ๔.๒  เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 ๑.  ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ป้องกัน    
 • เวชศาสตร์ป้องกันทั่วไป  
 • เวชศาสตร์ป้องกันเฉพาะทางได้แก่ แขนงระบาดวิทยา แขนงป้องกันคลินิก แขนงสาธารณสุข  
แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์การบิน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและทอ่งเที่ยว 
 ๒.  ความรู้เฉพาะทางเวชศาสตร์การบิน  
 ๓.  หัตถการหรือทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
 ระดับที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติที่แพทย์ประจำบ้านต้องทำได้ด้วยตนเอง เช่น การตรวจประเมิน
สายตาด้วยเครื่องมือตรวจการตรวจประเมินการได้ยิน การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การยังชีพ การตรวจ
ประเมินร่างกายผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 
 ระดับที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติแพทย์ประจำบ้านควรทำได้ด้วยตนเอง  เช่น  การควบคุมเครื่องฝึกสรีระ
วิทยาการบิน (ทำภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
 ระดับที่ ๓ กระบวนการปฏิบัติแพทย์ประจำบ้านอาจทำได้ด้วยตนเอง เช่น การฝึกและปฎิบัติการ
ในงานทางเวชศาสตร์การบินร่วมกับหน่วยงานทางการบินทั้งในหรือต่างประเทศได้ (ช่วยทำหรือได้เห็นหรือเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การฝึก) 

๔.  การทำวิจัย... 
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 ๔.  การทำวิจัย 
 การทำงานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน แพทย์ประจำบ้าน
ต้องทำงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/
ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้  
 ๑. จุดประสงค์ของการวิจัย 
 ๒. วิธีการวิจัย 
 ๓. ผลการวิจัย 
 ๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
 ๕. บทคัดย่อ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 เน ื ่องจากความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ ่งท ี ่แพทย ์ประจำบ้านสาขา  
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ  พ.ศ .๒๕๖๒ และ ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้น
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจำบ้านสาขา
เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบินตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและ
จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำส่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์
ป้องกันแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กำหนดไปยังสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างทั่วถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
 ๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่นำมา
ดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
 ๒. แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
และ Good Clinical Practice (GCP) 
 ๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
 ๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
คำถามวิจัย 
 ๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
 
 
 

ส่ิงที่ต้องปฏิบัติ... 
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ส่ิงที่ต้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 
 ๑.  เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดำเนินการทำวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด 
 ๒.  เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้
สำเนาแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินหรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด 
 ๓.  ให้ระบุในเวชระเบียนของผู้มารับบริการด้านสุขภาพถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน 
 ๔.  การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเว้นได้มีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เกิดข้ึนกับผู้มารับบริการด้านเวชศาสตร์การบิน 
 ๕.  กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ปฏิบั ติหน้าที่
ทางการบินตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้เข้ารับบริการ ให้ดำเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
 ๖.  หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที ่ปรึกษาโครงการวิจัย  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท ี ่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย ้อนกลับไปใช้หลักพื ้นฐาน ๓ ข้อ  
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
 -  การถือประโยชน์สุขของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 -  การเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 -  การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 
 -  การยึดหลักผลประโยชน์ความปลอดภัยของสาธารชนสูงกว่าสิทธิของผู้ป่วย  

๔.๓  จำนวนระดับช้ันการฝึกอบรม    
 จัดการฝึกอบรมออกเป็น ๓ ระดับขั ้น โดยมีเวลาเรียนระดับขั ้นละ ๑ ปี ผู ้เร ียนสามารถลาเรียนได้  
ในทุกกรณีรวมไม่เกิน ๓๐ วัน จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อเล่ือนระดับขั้นและสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

๔.๔  การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
และอำนาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล สำหรับแต่ละขั ้นตอนของ 
การฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ประธานแผน  
การฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับ  
การรับรองจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้กำกับดูแล 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการบริหารการศึกษา  
 ๑.  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ เป็นประธานที่ปรึกษา 
 ๒.  รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นรองประธานที่ปรึกษา 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ เป็นหัวหน้ากรรมการ 
 ๔.  ผู้อำนวยการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน เป็นกรรมการ 
 ๕.  ผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์                                เป็นกรรมการ 
 ๖.  รองผู้อำนวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ เป็นกรรมการ 
 ๗.  รองผู้อำนวยการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน                                  เป็นกรรมการ 
 ๘.  หัวหน้ากองวิทยาการ                                                           เป็นเลขานุการ 
 ๙.  หัวหน้ากองพยาธิวิทยาการบิน                                                 เป็นกรรมการ 
 ๑๐.  รองหัวหน้ากองวิทยาการ                                                   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.  รองหัวหน้ากองพยาธิวิทยาการบิน                                          เป็นกรรมการ 
โดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา  มีหน้าที่บริหารจัดการ  วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปในทิศทางที่ตรงกับพันธกิจของหลักสูตร  โดยการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร เพื่อให้ได้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความรู้ ความสามารถตามที่พันธกิจได้กำหนด   

๔.๕  สภาพการปฏิบัติงาน 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศได้จัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบัต ิงานดูแลผู้ปฏิบัต ิหน้าท ี ่ เก ี ่ยวก ับการบินและผู ้ เด ินทางโดยอากาศยาน 
ในสถาบันเวชศาสตร์การบิน และในสถาบันฝึกอบรมอื่นๆ ตามระเบียบในคู๋มือแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  แพทย์ประจำบ้านต้องสามารถฝึกอบรม และปฏิบัติงาน ได้เต็มเวลาฝึก ๓ ปี โดยการปฏิบัติงานเต็มเวลา 
หมายถึง การฝึกอบรมและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ในเวลาปกติ และไม่เกิน ๘๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
เมื่อรวม ระยะเวลาการอยู่เวรนอกเวลาราชการแล้ว 
 ๒.  แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีตารางเวรหมุนเวียนไปในแต่ ละเดือน 
โดยรวม ชั่วโมงปฎิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกิน ๔๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 ๓.  แพทย์ประจำบ้านต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละ  
ช้ันปี จึงจะมีสิทธิสอบเล่ือนช้ัน และร้อยละ ๘๐ ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึก จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อ วุฒิบัตรฯ 
 ๔.  แพทย์ประจำบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในทุกกิจกรรมที่ได้รับ 
มอบหมาย และต้องเขียนรายงานสรุปผลลัพธ์ส่งแก่คณะกรรมการบริหารการศึกษาทุกครั้ง 
แพทย์ประจำบ้านสามารถขอลาได้ตามกรณี ดังนี้  
  - ลาป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาหากระยะเวลาเกิน ๓ วัน  
 

- ลากิจ... 
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  - ลากิจ  
  - ลาพักผ่อน ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อขั้นปี  
  - ศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม โดยระยะเวลาในการลา จะต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของการ
ฝึกอบรมในแต่ละปี หากระยะเวลา การฝึกอบรมไม่เพียงพอ ต้องมีการเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมให้ไดต้าม
กำหนด ทั้งนี้ อำนาจในการอนุมัติ การลา เป็นของคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 ๕.  ในขณะที่แพทย์ประจำบ้านขอลาในกรณีใดๆ ก็ตาม ต้องมอบหมายงานที่ร ับผิดชอบให้กับ  
แพทย์ประจำบ้านท่านอื่น และต้องได้รับการยินยอมปฏิบัติงานแทนจากแพทย์ประจำบ้านผู้รับผิดชอบแทน 
  ๖.  ในกรณีการลาต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริหารการศึกษา อาจขอพิจารณาให้มีการยืดระยะเวลา  
การฝึกอบรมออกไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  -  ลาคลอดบุตร  
  -  ลาเกณฑ์ทหาร  
  -  ลาเพราะถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง 
  -  การลากรณีอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการบริหารการศึกษา เห็นสมควร 
 ๗.  แพทย์ประจำบ้านจะได้รับค่าตอบแทนขณะฝึกอบรม ดังนี้  
  -  เงินเดือน ได้รับตามอัตราที่ต้นสังกัดจ่าย  
  -  เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ  
  -  ค่าตอบแทนหรือเงินทุนสนับสนุนด้านอื่นๆ ได้แก่ เงินทุนในการทำวิจัย เงินทุนในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือเข้าร่วมประชุม วิชาการหรือสัมมนาวิชาการ 
หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่างๆ   
 ๘.  แพทย์ประจำบ้านแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๒ ท่าน ได้แก่ 
 อาจารย์ท่านแรก คือ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป มีหน้าที่ ติดตามและประเมินกระบวนการฝึกอบรม 
การเข้าร่วมกิจกรรม การติดตาม log book หรือ portfolio และดูแลเรื่องความเป็นอยู่ขณะฝึกอบรม 
 อาจารย์ท่านที่สอง คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มีหน้าที่ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการทำวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 
  ๙.  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้จัดเตรียมให้
แพทย์ประจำบ้านฯ มีดังนี้  
 -  โต๊ะทำงานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน  
 -  ห้องสมุดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 -  ห้องพักแพทย์ 
 -  แพทย์ประจําบ้านทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนการอยู่เวรนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  
 -  แพทย์ประจําบ้านจะได้รับสิทธิในการลาไปประชุมวิชาการนอกสถานที่ และได้รับโอกาสการไป
ศึกษาดูงานในสถาบันต่างประเทศ ในช่วงเวลาวิชาเลือก (Elective)   

๔.๖ การวัด... 
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๔.๖  การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
      ๔.๖.๑  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี 
  ๔.๖.๑.๑  การประเมินระหว่างการฝึกอบรม มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลใหผู้้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ประกอบด้วยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางด้านเวชศาสตร์การบิน 
ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 ม ิต ิที่  ๑ ประเม ินสมรรถนะ (Entrustable Professional Activity:EPA )ด ้านเวชศาสตร ์การบิน 
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(อฝส.) กำหนด  
(ภาคผนวกที่ ๕) 
 มิติที่ ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
 มิติที่ ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยาน และชุมชนการบิน : portfolio(log book) 
 มิติที่ ๔  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย /การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางด้านเวชศาสตร์การบิน 
 มิติที่ ๕  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills 
โดยอาจารย์เวชศาสตร์การบินและผู้ร่วมงาน 
 มิติที ่ ๖  การประเมินสมรรถนะด้าน system based practice โดยอาจารย์เวชศาสตร์การบินและ
ผู้ร่วมงาน 
 การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน  
ทำโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ทำการบันทึกข้อมูลการประเมินผู ้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
รายบุคคลและของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
ผลการประเมินนำไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 
 ๑.  เพื่อเล่ือนระดับช้ันปี  
 ๒.  เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ำเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะช่วยให้เกิด  
การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น 
 ๔.๖.๑.๒  เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี  
 -  มีระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละชั้นปี  
 -  ผ่านการประเมินในมิติที่ ๑ ตาม milestone ที่หลักสูตรกำหนด  
 -  ผ่านการประเมินในมิติที่ ๒ (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)  
 

-  ผ่านการประเมิน... 
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 -  ผ่านการประเมินในมิติที่ ๓ - ๔ (มีความก้าวหน้าของกิจกรรมและงานวิจัย โดยการประเมิน  
ของอาจารย์ที่ปรึกษา)  
 -  ผ่านการประเมินในมิติที่ ๕ (เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี)  
 -  ผ่านการประเมินในมิติที่ ๖ (เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี)  
 ๔.๖.๑.๓  แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเล่ือนขั้น  
 -  หากแพทย์ประจำบ้านไม่ผ่านการประเมินด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ปฏิบัติงานในขั้นปี
เดิม ไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา ให้เล่ือนขั้นปีได้  
 -  แพทย์ประจำบ้านสามารถขออุทธรณ์ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นปีต่อ
คณะกรรมการบริหารการศึกษาได้ ๑ ครั้ง และผลการตัดสินการอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาถอื
เป็นที่ส้ินสุด  
 -  กรณีที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ให้แพทย์ประจำปฏิบัติงาน
ต่อ จนครบเวลาขั้นต่ำที่กำหนด และทำหนังสือเพื่อขอประเมินเล่ือนขั้นปีกับคณะกรรมการ บริหารการศึกษา
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินในมิติที่ ๑ ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษา ร่วมกันพิจารณา ยืดระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเดิมออกไปเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์ไม่น้อย กว่า ๓ เดือน และให้แพทย์ประจำบ้านทำ
หนังสือเพื่อขอประเมินเล่ือนขั้นปีอีกครั้งกับ คณะกรรมการบริหารการศึกษา  
 -  กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินในมิติที่ ๒ ให้แพทย์ประจำบ้านทำเรื่องขอสอบซ่อมภายใน 
ระยะเวลา ๗ วันหลังจากทราบผลการสอบ และให้คณะกรรมการบริหารการศึกษา จัดการสอบซ่อมภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วันหลังจากประกาศผลการสอบในรอบแรก หากผล การสอบซ่อมยังไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการ
บริหารการศึกษา ร่วมกันพิจารณายืดระยะเวลา การฝึกอบรมเดิมออกไปเพื ่อเติมเต็มองค์ค วามรู ้และ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และให้แพทย์ประจำบ้านทำหนังสือเพื่อขอประเมินเล่ือนขั้นปีอีกครั้งกับคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา  
 -  ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินในมิติที่ ๓ – ๔ ให้แพทย์ประจำบ้านประสานกับอาจารย์ที่ 
ปรึกษา รีบติดตามและทำเรื่องขอประเมินเล่ือนขั้นปีอีกครั้งกับคณะกรรมการบริหารการศึกษา หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  
 -  ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินในมิติที่ ๕ – ๖ ให้แพทย์ประจำบ้านทำเรื่องขอประเมิน
เล่ือนขั้น ปีอีกครั้งกับคณะกรรมการบริหารการศึกษา หลังจากที่ได้เก็บประสบการณ์ครบตาม เกณฑ์แล้ว 
  ๔.๖.๒  การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  
 -  ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการ ประเมินครบ
ในทุกมิติ  
 -  ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตลอดการฝึกอบรม ๓ ช้ันปี ครบในทุกมิติ  
 -  ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรและเสนอช่ือให้เข้าสอบ  
 

๔.๖.๒.๑  เอกสาร... 
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 ๔.๖.๒.๑  เอกสารประกอบ  
 -  เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กำหนด  
 -  log book ที่มีอาจารย์แพทย์ที่สถาบันรับรอง ลงชื่อกำกับ  
 -  ผลงานวิจัย ในสาขาเวชศาสตร์การบิน ๑ เรื่องที่ตีพิมพ์ ดังนี้  
 ๑ .  ผลงานวิจัยตามเงื ่อนไขในการฝึกอบรมที่ต ีพิมพ์ใน วารสารไทย หร ือวารสาร  
ของต่างประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  จำนวน ๑ ช้ิน 
  ๒.  ข้อสอบกลางของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นข้อสอบปรนัย  
เนื้อหา ประกอบด้วย  
  -  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน     
  -  ความรู้เฉพาะแขนงเวชศาสตร์การบิน  
  ๓.  ข้อสอบเฉพาะแต่ละแขนง ประกอบด้วย  
  -  การสอบปรนัย (Multiple Choice Question: MCQ) ในแขนงของตนเอง     
  -  การสอบอัตนัย (Modified Essay Questions: MEQ หรือ essay)   
  -  การสอบรูปแบบอื ่นๆ โดยสถาบันสามารถเลือกรูปแบบและกำหนดสัดส่วน  
การสอบได้เอง โดยต้องมีการสอบอย่างน้อย ๒/๓ รูปแบบคือ  
   -  การสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)  
   -  การสอบ Long case/Long Scenario ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาใน แขนงที่เกี่ยวข้อง  
   -   การสอบปากเปล ่า (Oral Examination) ท ั ้ งน ี ้  สมาคมเวชศาสตร ์ป ้องกัน 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบสาขาเวชศาสตร์ป้องกันทุกแขนงจะร่วมกันกำหนด
สัดส่วนของข้อสอบ ออกข้อสอบ เลือกข้อสอบและจัดการสอบ ในแต่ละครั้ง   
 ๔.  ผ่านการประเมินผลงานวิจัย   
 ๕.  ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม ได้แก่ log book และ/หรือ  
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), EPA  
 ๖.  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละแขนง   
 ๔.๖.๒.๒  การยุติการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านจะยุติการอบรมต่อเมื่อ   
 ๑.  การลาออก แพทย์ประจำบ้านจะต้องทำเรื ่องขอลาออกพร้อมชี ้แจงเหตุผลต่อ 
คณะกรรมการบริหารการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนจะหยุดปฏิบัติงาน เมื่อ คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เห็นชอบแล้วจะแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ จะเป็นผู้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการพักสิทธิฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๑ ปีในปีการศึกษาถัดไป
หรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำช้ีแจงจากสถาบันการฝึกอบรม การลาออกจะเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา แพทย์ประจำบ้าน จึงจะสามารถ
หยุดปฏิบัติงานได้   

๒. การให้ออก... 
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 ๒.  การให้ออก   
 ๒ .๑ ปฏิบัต ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื ่อมเสียร้ายแรงจน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 ๒.๒ ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื ่อคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
เห็นสมควรให้ออก จะแจ้งแพทย์ประจำบ้านรับทราบพร้อมให้พ ักการปฏิบัต ิงานแล้วทำเรื ่องแจ ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ ซึ ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย
กรรมการภายในสถาบันจำนวน ๓ คน เพื ่อ ดำเนินการให้เสร็จสิ ้นภายใน ๒ สัปดาห์ภายหลังจากได้รับ 
เรื่องผลการสอบสวนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควร
ให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายัง ไม่สมควรให้ออก  
จึงส่งเรื่องคืนมาให้กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศพร้อมคำแนะนำ การประเมินเพื่อ
วุฒิบัตรฯ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 
เป็นการประเมินเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ซึ ่งสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  
แขนงเวชศาสตร์การบิน ที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มี การสอบ
วุฒิบัตร โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน 
จะเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ภาคผนวกที่ ๖) 

 ๕.  การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา ได้มีการกำหนดนโยบายการคัดเลือกผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที ่สมัคร  
เพื่อรับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในแต่ละปี โดยมีศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้านได้ทั้งส้ิน ๔ ตำแหน่งต่อปี 
แบ่งเป็น 
แพทย์ประจำบ้านประเภท ก  ๓ ตำแหน่งต่อปี และแพทย์ประจำบ้านประเภท ข ซึ่งเป็นตำแหน่งแพทย์ประจำ
ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน ๑ ตำแหน่งต่อปี โดยมีคุณสมบัติ และ กระบวนการ
คัดเลือก ดังนี้   
 ๕.๑  คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

 ๕.๑.๑  แพทย์ประจำบ้าน  
 -  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  
 -  ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

หรือตามประกาศของแพทยสภาในแต่ละปี  
 -  ได้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานของรัฐ ในการมาฝึกอบรม  
 -  สามารถฝึกอบรมได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลา ๓ ปี  
 

-  ผ่านเกณฑ์... 
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 -  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 
 -  ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพทางจิตใจ ตามที่คณะกรรมการฯกำหนด 
 ๕.๑.๒  แพทย์ประจำของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  
 -  เป็นแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งในสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 -  เป็นแพทย์ที ่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาอื่นๆ ของแพทยสภา 
 -  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 
 -  ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพทางจิตใจ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

 ๕.๒  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม โปร่งใส และได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตรง ตามพันธกิจของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารการศึกษา 
จึงได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมดังนี้  

 -  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ในทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์
ประจำสถาบันฝึกอบรมอย่างน้อย ๓ ท่าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย ๑ ท่าน  

 -  ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่จะรับ วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร 
และกำหนดการคัดเลือกให้ชัดเจนผ่านทางส่ือต่างๆ และ website ของสถาบัน  อย่างน้อย ๑ เดือนล่วงหน้า   

 -  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยละเอียดให้ เป็นไปตามเกณฑ์และ  
แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทราบก่อนวันสอบคัดเลือก 

 -  ดำเนินการคัดเลือกในวันและเวลาที่กำหนด หากมีการเลื่อนกำหนดการคัดเลือก ต้องแจ้ง 
ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรับทราบก่อนอย่างน้อย ๗๒ ช่ัวโมง  

 -  หลังการสอบคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะประชุมเพื่อลงมติและสรุปผลการคัดเลือก  
 -  แจ้งผลการคัดเลือกแก่ผ ู ้ เข ้าร ับการคัดเล ือกภายหลังจากมีมติจากที ่ประชุมของ  

คณะกรรมการฯ แล้ว ผ่านทางประกาศของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน โดยไม่ แจ้งผลคะแนน ภายใน ๑ สัปดาห์หลังมีมติ  
 ๕.๓  ศักยภาพการฝึกอบรม  สถาบันฝึกอบรมฯ โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศร่วมกับ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทำให้มี
ศักยภาพในการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านอยู่ที่ ๔ คนต่อปี และได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ๔ คนต่อช้ันปี  
มีศักยภาพตามเกณฑ์ สถาบันการอบรมเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน (รายละเอียดเกณฑฯ์ 
แสดงในภาคผนวก ๕)   

 ๖.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   
 ๖.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร ทางคณะกรรมการบริหารการศึกษาจึงได้กำหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ไว้ดังนี้ 

๖.๑.๑ เป็นผู้ประกอบ... 
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 ๖.๑.๑  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน   

 ๖.๑.๒ ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบินอย่างน้อย ๒ ปีหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ  
 ๖.๑.๓ มีประสบการณ์ในการดูแลแพทย์ประจำบ้านอย่างน้อย ๑ ปี   

 ๖.๒  ประเภทของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
 ๖.๒.๑  อาจารย์ประจำแผนงานฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจำรวมทั้งอาจารย์เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
และได้รับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา    

 ๖.๒.๒  อาจารย์ประจำแผนงานฝึกอบรมแบบบางเวลา แบ่งเป็น ๒ ประเภท  
 ๖.๒.๒.๑  พนักงานราชการหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่งเวลา และได้รับ 

เงินเดือนตามสัดส่วนงาน ให้นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  
 ๖.๒.๒.๒  ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอน

บางเวลา โดยไม่ได้มีสัญญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าค รึ ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบัติงาน  
เฉพาะที่มาปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบิน 
และไม่นับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่น  
 ๖.๓  หน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

 ๖.๓.๑  ให้การอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามสมรรถนะหลักและ EPA ที่หลักสูตรกำหนด  
 ๖.๓.๒  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 ๖.๓.๓  เป็นที่ปรึกษาหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้  
 ๖.๓.๔  ให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินได้ไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
 ๖.๓.๕  ให้บริการในด้านการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

 ๖.๔  จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมฯ โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน ร่วมกับ  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 ๖.๕  การพัฒนาอาจารย์ คณะกรรมการบริหารการศึกษา มีการเตรียมการพัฒนาอาจารย์ไว้ ทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย และ แพทยศาสตรศึกษา โดยมีระบบติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์โดยคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาทุกปี ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านต้องมีการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้  

 ๖.๕.๑  มีการเข้าประชุมวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ๖.๕.๒  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับใน ๒ ปี 
 ๖ .๕ .๓  เข ้ าร ่ วมอบรมด ้านแพทยศาสตร ์ศ ึกษาซึ่ งจ ัด โดยคณะแพทยศาสตร ์  หรือ 

ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปี 
 

๗. ทรัพยากร... 
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 ๗.  ทรัพยากรทางการศึกษา 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ กำหนดและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 
      ๗.๑  สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
เวชศาสตร์การบินที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์
สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบินและมีส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 2) 
      ๗.๒  การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรม จำนวนภารกิจที่เพียงพอและชนิด
ของภารกิจที่หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก  
ทางเวชศาสตร์การบินและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน 
      ๗.๓  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 
      ๗.๔  การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 
      ๗.๕  ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
      ๗.๖  การนำความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนการฝึกอบรม การดำเนิน  
การฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
      ๗.๗  การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม 

 ๘.  การประเมินแผนงานฝึกอบรม 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ กำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เป็นประจำ มีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
ต้องครอบคลุม 
      ๘.๑  พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
      ๘.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
      ๘.๓  แผนการฝึกอบรม 
      ๘.๔  ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
      ๘.๕  การวัดและประเมินผล 
       ๘.๖  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
       ๘.๗  ทรัพยากรทางการศึกษา 
       ๘.๘  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
       ๘.๙  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
 

๘.๑๐  แผนงาน... 
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       ๘.๑๐  แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ 
       ๘.๑๑  ข้อควรปรับปรุง 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร  
จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น สถานพยาบาลของกองทัพ 
สถานพยาบาลของภาครัฐส่วนพลเรือน สถานพยาบาลของภาคเอกชน ฝ่ายเวชศาสตร์การบินในสำนักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ  
แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 ๙.  การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะ 
ของผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัย 
อยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 

 ๑๐.  การบริหารกิจการและธุรการ 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) 
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสาร  
ที่แสดงถึงการสำเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดให้มีให้มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาใน 
การเปิดการฝึกอบรม 
 
 
 

 
๑๑.  การประกนั... 



- ๒๑ - 
 

 ๑๑.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
ที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม  
และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
       ๑๑.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี 
       ๑๑.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
 

EPA 10 อัน → milestone 
EPA 1 การส่งเสรมิสุขภาพ 
EPA 2 การป้องกันปัญหาสุขภาพ  
EPA 3 การตรวจคัดเลือกและประเมินสุขภาพ 
EPA 4 การวินิจฉัยและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ 
EPA 5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 
EPA 6 การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์  
EPA 7 การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ  
EPA 8 การบรกิารวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน  
EPA 9 การวิเคราะห์วางแผนดำเนินการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนการบิน  
EPA 10 การพัฒนางานด้านสุขภาพของชุมชนการบินร่วมกับเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน 
1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพนี้เชื่อมัน่ได้ การส่งเสริมสขุภาพ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถบ่งชี้ สภาวะการปฏิบัติงาน ทางการบินที่ส่งผล

กระทบต่อสภาวะสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน  
ซึ่งเป็นความเส่ียงต่อสุขภาพ 
2.2 สามารถวางแผนสร้างแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้ 
2.4 สามารถกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ใน รายกลุ่มได ้
2.3 สามารถกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในรายบุคคลได้ 
2.5 สามารถประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้ 

3. บริบท 3.1 การให้บริหารด้านเวชศาสตร์การบินที่ OPD 
3.2 การให้องค์ความรู้ในสถานประกอบกิจการ เช่น ที่ฝูงบิน
ที่สนามบิน เป็นต้น 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 Aviation Medicine knowledge 
4.2 Communication skill 
4.3 Interpersonal skill 
4.4 Professionalism 
4.5 System-based practice 

5. องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Aviation medical knowledge 
- Management knowledge 
- Health promotion 
5.2 ทักษะ 
- ทักษะการประเมินสุขภาพ 
- Communication skill 
- Interpersonal skill 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม 
- Professionalism 
5.4 ประสบการณ์ 
- การให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดประสบการณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพในผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน  
- จัดโครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพในผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน 



6. แหล่งสารสนเทศการประเมินผลเพื่อประเมนิ
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 การสังเกตการปฏิบัติงาน  
6.2 รายงานผลการส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน  
6.3 การบันทึกเวชระเบียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
6.4 การสรุปผล การดำเนินโครงการป้องกันปัญหาสุขภาพ 

7. การกำกับดูแลว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 7.1 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
7.2 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
7.3 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การป้องกันปัญหาสุขภาพ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถคาดการณ์ปัญหาสุขภาพที่จะเกิดข้ึนได้จาก

ข้อมูลทางสถิติทางด้านสุขภาพ 
 2.2 สามารถวางแผนการป้องกันปัญหาสุขภาพให้ 
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได ้
 2.3 สามารถกำหนด กิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพ 
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินแบบรายบุคคลได้ 
 2.4 สามารถกำหนดกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพ 
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินแบบรายกลุ่มได้ 
 2.5 สามารถประเมินผลกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพได้ 

3. บริบท 3.1 การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินที่ OPD 
3.2 การตรวจเยี่ยมฝูงบิน สนามบินหรือหน่วยงานทาง 
การบินพร้อมให้ความรู้การป้องกันปัญหาสุขภาพ 
3.3 การจัดทำโครงการป้องกันปัญหาสุขภาพ 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 Preventive medical knowledge 
4.2 Communication skill 
4.3 Interpersonal skill 
4.4 Management skill 
4.5 Professionalism 
4.6 System-based practice 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Preventive medical knowledge 
- Management knowledge 
- Aviation medical knowledge 
 5.2 ทักษะ 
- การประมวลผลข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาการระบาด  
- Communication Skills 
- Interpersonal skill 
- Project management 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionalism 
5.4 ประสบการณ์ 
- การให้คำปรึกษาการป้องกันปัญหาสุขภาพ 
- จัดโครงการป้องกันปัญหาสุขภาพ 
- จัดโครงการวิจัยป้องกันปัญหาสุขภาพ 



6. แหล่งสารสนเทศการประเมินผล เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 สังเกตการปฏิบัติงาน 
6.2 รายงานผลการป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน 
6.3 การบันทึกเวชระเบียนในด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 
6.4 การสรุปผลดำเนินโครงการป้องกันปัญหาสุขภาพ 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับ การกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

7.1 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
7.2 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
7.3 ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การตรวจคัดเลือกและประเมินสขุภาพ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถรับรู้และเข้าใจระเบียบการตรวจสุขภาพ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินในแต่ละประเภท 
2.2 สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต  
ได้อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของระเบียบการตรวจสุขภาพ 
2.3 สามารถประเมินผลการตรวจสุขภาพจากข้อมูลที่ได้ 
จากการตรวจสุขภาพทั้งหมด โดยอ้างอิงเกณฑ์ตามข้อกำหนด
ของระเบียบการตรวจสุขภาพที่เฉพาะกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทาง  
การบินนั้นๆ ได ้
2.4 สามารถพิจารณาตัดสินใจออกข้อกำหนดทางการบิน  
ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได ้
2.5  สามารถออกใบรับรองแพทย์จากผลการตรวจคัดเลือก/
ประเมินสุขภาพได้ 

3. บริบท การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินที่ OPD 
4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 ความรู้ระเบียบกฎหมายข้อกำหนดทางเวชศาสตร์การบิน 

4.2 Physical examination skill 
4.3 Mental status examination skill  
4.4 Interview skill 
4.5 Communication Skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
-  Aviation Medical Regfation 
-  Clinical aviation medicine 
-  Decision making model 
5.2 ทักษะ 
-  ทักษะการประเมนิสุขภาพ 
-  Communication Skill 
-  Interpersonal skill 
-  Physical examination skill 
-  Mental status examination skill 
-  Medical interview skill 
-  Decision making skill 
5.3  เจตคติและพฤติกรรม 
-  Public safety mind 
-  Professionalism 
 
 



5.4 ประสบการณ์ 
-  เข้าประชุม OML 
-  การรับคำปรึกษาจากอาจารย์ 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความ
เช่ือมั่นรวบยอด 

6.1 การสังเกต การนำเสนอกรณีศกึษาในที่ประชุม 
6.2 ใบรับรองแพทย์ 
6.3 สรุปรายงาน Case 

7.  ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับ
ดูแลว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

Return for fly 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ได้ การวินิจฉัยและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถวินิจฉัยโรคและปัญหาสุขภาพที่กระทบ 

ต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได ้
2.2 สามารถตัดสินใจส่งปรึกษา สหสาขาวิชาชีพเพื่อช่วย
การวินิจฉัยหรือจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.3 สามารถให้การรักษาหรือส่งต่อเพื่อการรักษา รวมถึง
ติดตามการรักษา 
2.4 สามารถติดตามสภาวะการเจ็บป่วยจากแพทย์
ผู้รักษาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ 
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได ้

3. บริบท 3.1 การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินที่ OPD 
3.2 การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ IPD 
3.3 การประชุม Case Conference 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 Medical knowledge    
4.2 Competency in aviation personel 
4.3 Consultation-Laison skll 
4.4 Communication skill 
4.5 Presentation skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Clinical aviation medicine 
- Law and resgulation 
- Overall medicine treatment 
5.2 ทักษะ  
- Consultation skill 
- Communication skill 
- Presentation skill 
- Review literature 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionalism 
- Empathy 
5.4  ประสบการณ์ 
-  จัดประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคและติดตามการ
บำบัดฟื้นฟูสุขภาพในผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการอื่นที่
เจ็บป่วย 
-  จากประสบการณ์ในการนำเสนอรายงานกรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางการบินที่เจ็บป่วยในที่ประชุมแพทย์ 



6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 สอบถามข้อมูลการติดตามเป็นรายบุคคล 
6.2 สังเกตการนำเสนอรายงานในที่ประชุมแพทย์ 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถจัดเขตพื้นที่ในการจัดการบุคลากร 

ทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุได้ 
2.2 สามารถร่วมวางแผนอำนวยการจัดการซ้อม
สถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศ
ยานอุบัติเหตุได้ 
2.3 สามารถประเมินผลการซ้อมแผนและนำเสนอ
ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปได ้

3. บริบท 3.1 การเข้าร่วมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากอากาศยานอุบัติเหตุ 
3.2 การเข้าร่วมสถานการณ์จริงกรณี เกิดอากาศยาน
อุบัติเหตุ 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 Physical Fitness 
4.2 Mental Fitness 
4.3 Planning   Exercise 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและประสบการณ์ที่
จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Preparation accidental plan 
- Sitvational managemeny 
- Emergency medicine 
- Aviation toxicology 
5.2 ทักษะ  
- Physical skill 
- Mental skill 
- Planning skill 
- Communication skill 
- Decision making skill 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม  
- Altruism mind 
- Professionalism 
5.4 ประสบการณ์ 
-  จัดประสบการณ์เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 
 
 
 



6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า
และเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่นรวบยอด 

6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมการฝึกซ้อม 
6.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าเผชิญสถานการณ์จริง 
6.3 ประเมินจากการเขียนรายงาน/การนำเสนอในที่
ประชุม 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแลว่าถึง
ระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 
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1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย ์
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินในแนว

ทางการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ได้ 
2.2 สามารถค้นหามนุษยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ 
อากาศยานอุบัติเหตุโดยวิธีการทางการแพทย ์
2.3 สามารถระบุหรือช้ีชัดว่ามีมนุษยปัจจัยใดเกี่ยวข้อง
กับการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ 
2.4 สามารถเช่ือมโยงสาเหตุการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ
เข้ากับแบบจำลองการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุได้ 
2.5 สามารถสรุปสาเหตุที่เกิดอากาศยานอุบัติเหตุได้ 
2.6 สามารถเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขอากาศยาน
อุบัติเหตุได้ 

3. บริบท 3.1 เข้าร่วมสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุสถานที่ 
เกิดเหตุจริง 
3.2 สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุที่ OPD จิตเวช 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ - Human Factors concept 
- Interview skill 
- Communication skill 
- Investigation skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Aircraft accident investigation skill 
- Aviation safety 
- Aeromedical Safety 
- Human Factors Knowledge 
5.2 ทักษะ  
- Interview skill 
- Investigation skill 
- Physical fitness 
- Mental Fitness 
- Communication skill 
- Presentation skill 
5.3  เจตคติและพฤติกรรม  
- Nonjudement 
- Professionslim 
- Empathy 
- No blame 



5.4 ประสบการณ์ 
- เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ 
ณ สถานที่จริง 
- เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ 
ณ OPD จิตเวช 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 การสอบถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ 
6.2 สังเกตุการนำเสนอรายงานในที่ประชุมแพทย์ 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยก่อน

การลำเลียงทางอากาศ 
2.2 สามารถจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์
การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ การจัดวางผู้ป่วยบน
เครื่องบินก่อนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
2.3 สามารถดูแลผู้ป่วยในขณะลำเลียงทางอากาศได้
อย่างปลอดภัย 
2.4 สามารถส่งต่อผู้ป่วยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ภาคพื้นได้ 
2.5 สามารถสรุปและเสนอแนะการพัฒนาการลำเลียง
ผู้ป่วยทางอากาศได้ 

3. บริบท 3.1 การเข้าร่วมการฝึกซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ในสถานการณ์จำลอง 
3.2 การเข้าร่วมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศใน
สถานการณ์จริง 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ - Aeromedical evacuation knowledge    
- Physical fitness 
- Mental fitness 
- Management skill 
- Medical prouduve skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ Aviation physidogy  
- Aeromedical evacuation knowledge 
- Medical prouduve knowledge 
- Pathophysiology in aviation 
5.2  ทักษะ  
- Medical procedure knowledge 
- Communication skill 
- Management skill 
- Physial fitness 
- Mental fitness 
5.3  เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionalism 
- Safety mind 
5.4  ประสบการณ์ 
- เข้าร่วมการฝึกซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 



- เข้าร่วมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจริง 
- เข้ารับฟังการบรรยายสรุป Pre flightbrief และ  
Postflight brief 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 สังเกตการฝึกปฏิบัติ 
6.2 เข้าทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศใน
สถานการณ์จำลอง 
6.3 การสอบถามจากการสอบปากเปล่า 

7.  ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ได้  การบริการวิชาการดา้นเวชศาสตร์การบิน 
2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถถ่ายทอดความรู้เวชศาสตร์การบินแก่ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได ้
2.2 สามารถเป็นตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติทางเวชศาสตร์
การบินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้ 
2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่
วิชาการด้านเวชศาสตร์การบินได้ เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
2.4 สามารถทำการวิจัยพัฒนาวิชาการเวชศาสตร์ 
การบินได ้
2.5 สามารถบริหารงานวิชาการด้านเวชศาสตร์การบินได้ 

3. บริบท 3.1 ทำการบรรยายความรู้เวชศาสตร์การบินแก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางการบิน 
3.2 ทำส่ือสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่
วิชาการเวชศาสตร์การบินต่อสาธารณชน 
3.3 ร่วมทำโครงการวิจัยพัฒนางานวิชาการด้าน 
เวชศาสตร์การบินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ - Aviation medicine knowledge 
- Communication skill 
- Conceptual thinking skill 
- Analytical thinking skill 

5.  ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้ 
- Aviation medical knowledge 
- Teaching knowledge 
- Teaching psychology 
5.2 ทักษะ  
- Teaching skill 
- Communication skill 
- Information communication 
- Technology skill 
5.3  เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionlism 
- Teacher mind 
5.4 ประสบการณ์ 
-  จัดประสบการณ์การสอนบรรยาย 
 



-  จัดประสบการณ์การสอน การปฏิบัติฝึกซ้อมใน
สถานการณ์จำลอง 
-  จัดประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ วิจัยพัฒนางาน
วิชาการเวชศาสตร์การบิน 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 การเข้าสังเกตการสอนบรรยาย  
6.2 การเข้าสังเกตการสอนปฏิบัติ  
6.3 เขียนรายงานประสบการณ์การสอน 
6.4 การบันทึกวีดีโอการสอน 

7.  ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ได้  การวิเคราะห์วางแผนดำเนินการจัดการปัญหาสขุภาพ
ของชุมชนการบิน 

2.  ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชนการบินได้ 
2.2 สามารถวางแผนจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชน 
การบินได ้
2.3 สามารถดำเนินการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชน
การบินได ้
2.4 สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชนการบินได้ 
2.5 สามารถใช้ทรัพยากรในชุมชนการบินอย่างมี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 

3. บริบท 3.1 การให้บริการทางเวชศาสตร์การบินในชุมชนการบิน 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล
ข้อมูลจากการบริการเวชศาสตร์การบินในชุมชนการบิน
อย่างต่อเนื่อง 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
4.2 รู้ด้านสถิติทางการแพทย ์
4.3 ความรู้ด้านการวิจัย 
- Analytical thinking skill    
- Decision making skill 
- Communication skill 
- Management skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้  
- Preventive medical knowledge 
- medical statistics knowledge 
- Research knowledge 
- Community Medicine 
5.2 ทักษะ  
- Analytical thinking skill 
- Syuthesis thinking skill 
- Desision making skill 
- Communication skill 
- Management skill                                                                 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionalism 
- Preventive medicine mind 
- Community Medicine 



5.4 ประสบการณ์ 
- จัดประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยปัญหาชุมชน
การบิน 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ
ทางด้านเวชศาสตร์การบิน 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความเช่ือมั่น
รวบยอด 

6.1 การสังเกตพฤติกรรม 
6.2 รายงานการนำเสนอในที่ประชุมแพทย ์
6.3 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนการบิน 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับดูแล
ว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได ้ การพัฒนาความรู้ด้านสขุภาพ ของชุมชนการบินร่วมกับ
เครือข่าย 

2. ลักษณะเฉพาะ 2.1 สามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนางานเวชศาสตร์การบิน
แก่ชุมชนการบินได ้
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่โดยใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ใน
ชุมชนการบิน 
2.3 สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนางานด้านสุขภาพของ
ชุมชนการบินร่วมกับเครือข่ายทางการบินไดท้ั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3. บริบท 3.1 การติดต่อประสานงานกับองค์กรทางการบินที่เป็น
เครือข่ายในงานด้านเวชศาสตร์การบิน 
3.2 การปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรการบินภายในประเทศ
ทั้งทหารและพลเรือน 
3.3 การปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรทางการบินภายนอก
ประเทศทั้งทหารและพลเรือน 

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 ภาษาต่างประเทศ 
4.2 Communication skill 
4.3 Creative thinking skill 
4.4 Innovative thinking skill 
4.5 ICT Skill 
4.6 Management skill 

5. ความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรมและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เช่ือมั่นได้ 

5.1 ความรู้  
- English language 
- Aviation medicine knowledge 
5.2 ทักษะ  
- Communication Skill 
- Creative thinking skill 
- Innovative thinking skill 
- Management Skil 
5.3 เจตคติและพฤติกรรม  
- Professionalism 
5.4 ประสบการณ์ 
- จัดประสบการณ์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
- จัดประสบการณ์การนำเสนอวิจัยที่ร่วมกับเครือข่ายของ
ชุมชนการบินไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 
 



- จัดประสบการณ์ร่วมประชุมพัฒนางานเวชศาสตร์ 
การบินกับเครือข่ายชุมชนการบิน 

6. แหล่งสารสนเทศประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อการตัดสินใจให้ความ
เช่ือมั่นรวบยอด 

6.1 การสังเกตพฤติกรรม 
6.2 การนำเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติ  
6.3 การนำเสนอความคิดในการประชุมร่วมกับเครือข่าย
ชุมชนการบิน 
6.4 การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการประสานติดต่อเครือข่าย
ชุมชนการบิน 

7. ความเช่ือมั่นในการกำหนดระดับการกำกับ
ดูแลว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม 

ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 1 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 1 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 2 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 2 
ประเมินเมื่อจบช้ันปีที่ 3 - ความเช่ือมั่นระดับที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานการฝึกอบรม 
ชื่อ - นามสกุล  น.อ.หญิง บุษกร  ภมร 
คุณวุฒิ   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จิตเวชศาสตร์, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
ตำแหน่ง  รอง ผอ.สวบ.ทอ. 
สังกัด  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 
รอง ผอ.สวบ.ทอ.   น.อ.ศุภชัย  สินธวาลัย  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.โสต นาสิก ลาริงซ์ 
ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ.  น.อ.จิรวัฒน์  ชูวงศ์  อว.เวชศาสตร์การบิน , วว.สูตินรีเวชศาสตร์ 
ผอ.กนว.สวบ.ทอ.  น.อ.ณัฐพล  สาครเย็น  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จักษุศาสตร์ 
ผอ.กคผ.สวบ.ทอ.  น.อ.พิทักษ์  ออ่นศิริ  อว.เวชศาสตร์การบิน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, วว.จิตเวชศาสตร์ 
รอง ผอ.กนว.สวบ.ทอ.  น.อ.วิฑูรย์  ช้ินพัฒนกุล   วว.เวชศาสตร์การบิน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
รอง ผอ.กคผ.สวบ.ทอ.  น.อ.จักรวุธ  สีแพนบาล  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.อายุรศาสตร์ 
หก.กวก.สวบ.ทอ.  น.อ.มาโนชญ์  พลายงาม  วว.เวชศาสตร์การบิน 
หก.กพบ.สวบ.ทอ.  น.อ.ชาญชัช  คูหิรัญ   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.โสต นาสิก ลาริงซ์ 
รอง หก.กพบ.สวบ.ทอ.  น.ท.ภรศิษฐ์  กล่ินสุคนธ์   อว.เวชศาสตร์การบิน 
รอง หก.กวก.สวบ.ทอ.  น.ท.วิศวัส  คันธา  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว. จักษุศาสตร์ 
หน.แผนก  น.ท.อานนท์  ธรรมานุรักษก์ิจ  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จิตเวชศาสตร์ 
หน.แผนก  น.ท.หญิง วรวรรณี  ตุลยายน   อว.เวชศาสตร์การบิน 
หน.แผนก  น.ท.ปารมี  นิมาลา   วว.เวชศาสตร์การบิน 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาการฝึกอบ 
-  พล.อ.อ.สุบิน  ชิวปรีชา   อว.เวชศาสตร์การบิน 
-  พล.อ.อ.อมร  แสงสุพรรณ  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จิตเวชศาสตร์ 
-  พล.อ.อ.วราวุธ  คันธา  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จักษุศาสตร์ 
-  พล.อ.อ.ธีระภาพ  เสนะวงษ์   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.นิติเวช 
-  พล.อ.ท.บริบูรณ์  ไทยานันท์  อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.โสต นาสิก ลาริงซ์ 
-  พล.อ.ท.นิรันดร  พิเดช   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จิตเวชศาสตร์ 
-  พล.อ.ต.บัณฑิต  วงษ์เจริญธรรม   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จิตเวชศาสตร์ 
-  พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย   อว.เวชศาสตร์การบิน 
-  พล.อ.ท.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.จักษุศาสตร์ 
-  พล.อ.ต.วรงค์  ลาภานันต์   อว.เวชศาสตร์การบิน, วว.อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ 
 
 
 
 



สมรรถนะหลักที่คาดหวัง 
-  Aviation  physiology knowledge 
-  Aviation  psychology knowledge 
-  Aeromedical safety knowledge 
-  Safety in aviation knowledge 
-  Clinical  aviation medicine knowledge 
-  Competency in aviation personnel knowledge 
-  Aviation Evacuation knowledge 
-  Aeromedical Evacuation knowledge 
-  Aircraft accident investigation knowledge 
-  Survival knowledge 
-  non-technical skill knowledge 
-  Information communication technology knowledge 
S 
-  Interview skill 
-  Physical examination skill 
-  Mental status examination skill 
-  Physical fitness 
-  Mental fitness 
-  Clinical diagnosis skill 
-  Medical procdure skill 
*Non-technical skill* 
-  Leadership skill 
-  Visionary thinking skill 
-  Planning skill 
-  Decision making skill 
-  Communication skill 
-  Motivation skill 
-  Conflict management skill 
-  Teaching skill 
-  Team building skill 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
รูปแบบการฝึกอบรม  
 รายบุคคล  
- บรรยายความรู้เวชศาสตร์การบินต่อนิสิตแพทย์ 
- บรรยายความรู้ทางการแพทย์ต่อผู้ทำการในอากาศ 
- นำเสนอความรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- การเข้าฝึกใน Simulator 
- การอภิปรายวิทยากร Thesis and Antithesis กับอาจารย์ทีป่รึกษาในประเด็นความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน 
- การบรรยายความรู้ทางออนไลน์ 
- นำเสนอความรู้เจตคติต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- การเสนอความรู้สึกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาเวชศาสตร์การบิน  
- การอภิปรายวิพากษ์ Thesis and Antithesis กับอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นจริยธรรมด้านเวชศาสตร์การบิน  
 
รายกลุ่ม 
- ประชุมวิชาการ (Academic Meeting) 
- Case Study Group discussion 
- นำเสนอความรู้ในที่ประชุมแพทย ์
- อภิปรายวิพากษ์ Thesis and Antithesis กับกลุ่มแพทย์ในประเด็นความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน  
- การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ 
- การฝึกในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบกลุ่ม 
- การประชุมกลุ่มของแพทย์ประจำบ้านเพื่อเตรียมนำเสนอความรู้  
- การเตรียมตัวสอบโดยกลุ่มร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
- การเข้าฝึกปฏิบัติเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน 
- การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
- การร่วมในการทำโครงการด้านเวชศาสตร์การบิน 
- การเข้าร่วมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ  
- การเข้าร่วมตรวจติดตาม flight line ณ หน่วยบิน 
- การอภิปรายวิพากษ์ Thesis and Antithesis กับกลุ่มแพทย์ในประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณด้านเวชศาสตร์การบิน  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
 
 
 
 
  
 
 



หลักสูตร AME Refresher 
๑. ชื่อหลักสูตร : สูตรการฝึกอบรม(ทบทวน) นายแพทย์ผู้ตรวจ  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนศึกษา กองวิทยาการ สวบ.ทอ. 
                                  และกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สวบ.ทอ. 
๓. พันธกิจของการฝึกอบรม(ทบทวน)  

เพื่อการทบทวนและฟื้นฟูความรู้ ทักษะและเจตคติของนายแพทย์ผู้ตรวจและนายแพทย์ผู้ตรวจอาวุโส 
ให้มีความทันสมัยเท่าทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง โดยการประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์บูรณาการ
ร่วมกับบริบททางการบินเพื่อการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางด้าน
เวชศาสตร์การบิน 
๔. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม(ทบทวน)  

นายแพทย์ผู้ตรวจและนายแพทย์ผู้ตรวจอาวุธโสสามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจคัดเลือก 
ควบคุมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทได้ตามระเบียบ มาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) 
๕. แผนการฝึกอบรม(ทบทวน) 
หลักสูตร AME Refresher 
- Learning objectives  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
- Necessary competencine มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็น 
- Knowledge ความรู้ 
- Experience ประสบการณ์ 
- Certificate มีใบประกาศนียบัตร 
- 60 hours (20 hours, AME Refresher) 
- Examination มีการสอบ 
- Exercise 10 hours ต่อปี 10 aeromedical assessment 
เนื้อหา 
- Cardio   - Neurology 
- Respiratory   - Visual 
- Digestive   - ENT 
- Endocrine   - Oncology 
- Hematology   - Medication & Flying 
- Genitourinary   - Rule + regulation 
- Ob-gyn   - Inflight environment 
- Musculoskeletal  - Cabin crew 
- Psychiatry   - Dentistry 
- Psychology   - Tropical medicine 
 
 



๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ทบทวน)  
นายแพทย์ผู้ตรวจและนายแพทย์ผู้ตรวจอาวุโสที่ถือใบอนุญาตของ(กพท.)  
๗. คุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม(ทบทวน)  
แพทย์ที่ถือวุฒิบัตร อนมุัติบัตรของแพทยสภาและแพทย์ที่ได้รบัประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบินของ สวบ.ทอ. 
๘. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ๘.๑ ประชุมออนไลน์ 
 ๘.๒ ห้องสมุด 
 ๘.๓ หนังสือและเอกสารวิชาการ 
๙. การประเมินการฝึกอบรม  
ข้อสอบ multiple Choice questions (MCQ) ๓๐ ข้อ/ปี  
๑๐. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม(ทบทวน)  
 ๑๐.๑ ประกันคุณภาพ การฝึกอบรมภายใน โดยการประเมินจากผงคะแนนกับข้อสอบทุกปีเกณฑ์ผ่าน ๗๐% 
 ๑๐.๒ ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยการตรวจติดตามจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ทุก ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการ Conference (๔๕ นาที/ครั้ง) 
๑. ทฤษฎีประมาณ ๑๕–๓๐ นาท ี(ผู้เช่ียวชาญเป็นวิทยากร) 
๒. Video ส่ือการบรรยายและการตรวจการปฏิบัติประมาณ ๑๐ นาท ี
๓. ยกตัวอย่าง Case ๒๐ นาท ี
   - Discussion 
   - Demonstration 
   - สรุปผล 
๔. กฎเกณฑ์ CAAT, ICAC, FAA, EASA 
๕. นักบิน, ATC, พนักงานต้อนรับ, ผู้โดยสาร, ช่างอากาศ เป็นต้น 
๖. ผู้เข้าอบรม แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
๗. ทำระบบออนไลน์ เพือ่ให้บุคลากรนอก สวบ.ทอ.เข้ารับการอบรมด้วย  
๘. ห้องหมอตระกูล ทุกวันอังคาร เวลา ๑๒๐๐ – ๑๒๔๕ 
๙. เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ (มีค่าตอบแทน) 
๑๐. มีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าอบรม (ทำโครงการ) ภายในและภายนอก สวบ.ทอ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนหลักสูตร AME Refresher 
ทบทวนความรู้  
๑. Aviation  physiology ๑๕ นาท ี
๒. 1% Rule ๑๕ นาท ี
๓. Human Factor in aviation  ๑๕ นาที 
๔. Medication and flying  
๕. In flight environment 
๖. Cardiovascular system 
๗. Respiratory system 
๘. Digestive system 
๙. Endocrine system 
๑๐. Hematology 
๑๑. Genitourinary system 
๑๒. Obstetrics and gynecology 
๑๓. Musculoskeletal system 
๑๔. Psychiatry 
๑๕. Psychology 
๑๖. Neuro logy 
๑๗. Visual system and color vision 
๑๘. Otorhinolaryngology 
๑๙. Oncology 
๒๐. Dentistry 
๒๑. Psychiatric examination 
๒๒. Psychological examination 
๒๓. Workload management 
๒๔. Situation awareness 
๒๕. Flight motivation 
๒๖. Fatigue countermeasures + stress management 
๒๗. Mental fitness and training 
๒๘. Psychomotor function and age 
๒๙. Communication and interview techniques 
๓๐. Psychiatric disorder 
๓๑. Psychoactive substances 
๓๒. Space medicine 
 
 



การประเมินผล / เลื่อนชั้นแต่ละปี ปี๑, ปี๒, ปี๓ 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ 
๑. มีระยะเวลาฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 
๒. สอบผ่าน MCQ ร้อยละ ๖๐ และ MEQ ร้อยละ ๖๐ 
๓. สอบผ่าน Oral test ร้อยละ ๖๐ 
๔. ผ่านการมีประสบการณ์หัตถการ ร้อยละ ๖๐ 
๕. มีหัวข้อการวิจัยทางเวชศาสตร์การบินโดยการนำเสนอต่อทีป่ระชุมแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ 
๑. มีระยะเวลาฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 
๒. สอบผ่าน ปริญญาโททางสาธารณสุขหรือเทียบเท่า 
๓. นำเสนอโครงร่างการวิจัยทางเวชศาสตร์การบินในประชุมแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓ 
๑. มีระยะเวลาฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 
๒. สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ ๖๐ (MCQ และ MEQ) 
๓. สอบผ่าน Oral test ร้อยละ ๖๐ 
๔. นำเสนอผลการวิจัยทางเวชศาสตร์การบิน ในที่ประชุมทางวิชาการ 
๕. สอบผ่าน OSCE (การใช้อุปกรณ์ฝึกสรีรวิทยาการบิน)ร้อยละ ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปฏิบัติงาน (ประสบการณ์) การเรียนรู ้

-  แผนกผู้ป่วยวิกฤต - เรียนรูก้ารดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติแต่ละแผนก ภายใน

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

- แผนกการตรวจสุขภาพ - เรียนรู้เรื่องการซักประวัติการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหา 

ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ทั้งสามารถวินิจฉัยโรค

ได้ และสามารถส่งต่อผู้เช่ียวชาญได้อย่างถูกต้อง 

- ที่ประชุมแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน

กองทพัอากาศ 

- การนำเสนอทางวิชาการในที่ประชุมแพทย์ 

- กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ - เรียนรูก้ารตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศ 

- เรียนรูก้ารตรวจรักษาผู้ทำการในอากาศ 

- กองนริภัยเวชกรรมการบิน - เรียนรูก้ารใช้การฝึกอุปกรณ์สรีรวิทยาการบิน 

- ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ - เรียนรูก้ารลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 

- เรียนรูก้ารช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ 

- กองวิทยาการ - เรียนรูก้ารเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์การบินของ 

ผู้ทำการในอากาศ 

- กองพยาธิวิทยาการบิน - เรียนรูก้ารตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

 


