
 

 

หลักสูตร 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรป์้องกัน 

แขนงเวชศาสตร์การบิน 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดย 

คณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

 

 
 

 



 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

๑. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Preventive Medicine (Aviation  Medicine) 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 

 ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย)      วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

(ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Aviation Medicine) 

ชื่อย่อ 

(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาเวชศาตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Aviation Medicine) 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน                        
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 



๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

            การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบินซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะ
ทางท่ีต้องอาศัยทฤษฎีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ร่วมกับความสามารถและทักษะในการป้องกันโรค  
การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
เพ่ือเป็นผู้ช านาญการสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน จึงต้องมีความรู้ความสามารถครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบิน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบินให้มคีวามพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ทางการบินให้แก่หน่วยงานทางการบิน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ และหน่วยราชการพลเรือน รวมถึง หน่วยงานเอกชนที่ด าเนินการบินทั้ง
ภายในและนอกประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อวงการบินในระดับสากล ภายใต้มาตรฐานทางการบิน
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization:ICAO) 

           นอกจากความรู้และทักษะความสามารถในด้านเวชศาสตร์การบินแล้ว แพทย์เวชศาสตร์การบิน ควร
มีความสามารถด้านอ่ืนๆที่ส าคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม การ
บริหารจัดการระบบสุขภาพและกระบวนการคุณภาพการบริการด้านเวชศาสตร์การบินเพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และ
องค์กรการบิน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยสูงสุดต่อวงการการบิน        

           จากหลักการดังกล่าวข้างต้นนั้น เพ่ือการพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความช านาญด้านเวชศาสตร์การบิน
จนสามารถใช้ความรู้เพ่ือการบริการด้านเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินและผู้โดยสารอากาศ
ยานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนั้นกระบวนการในการฝึกอบรมต้องด าเนินการพัฒนาแพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมตามแนวทางการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรโดยการฝึกอบรมการวินิจฉัย บ าบัดรักษา ป้องกันโรคหรือ
สภาวะผิดปกติท่ีเกิดเนื่องจากการบินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทและผู้โดยสารอากาศยาน 
รวมทั้งการตรวจ คัดเลือก ควบคุมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภท การให้
ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แกผู่้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุอากาศยาน
อุบัติเหตุทางด้านการแพทย์ ตลอดจนแนะน ามาตรการป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุได้ การจัด
ด าเนินการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศทั้งระดับรายบุคคล จนถึงระดับกลุ่มบุคคล  การด าเนินการจัดการเผยแพร่
วิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน การบริหารเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบินแก่หน่วยบินทั้งทางทหารและ
หรือพลเรือนได ้การวิจัยงานด้านเวชศาสตร์การบินและน าเสนอในเวทีนานาชาติได้  

การฝึกและปฎิบัติการในงานด้านเวชศาสตร์การบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆทางการบินได้ การฝึกและปฏิบัติใน
งานด้านนิรภัยเวชกรรมการบินได้ การฝึกและปฏิบัติการยังชีพได้ในสถานการณ์วิกฤติ 

           ทั้งนีเ้ป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน รวมถึงความพร้อมของทีมงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการบิน  ตลอดจนองค์กรทางการบินให้
สามารถจัดการบริการทางการบินได้อย่างปลอดภัยสูงสุด อันเป็นประโยชน์ของสาธารณชนต่อไป 



๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

           แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบินต้อง
สามารถอธิบาย หลักการของระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรคทางด้านเวชศาสตร์การบิน รวมถึงสามารถ
อธิบาย หลักการ และการประยุกต์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน โดยสามารถใช้ความรู้ความ
ช านาญในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้ปฏิบัติหน้าทีท่างการบิน ประชาชนผู้
เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน ตามสมรรถนะหลักดังนี้(ภาคผนวกท่ี ๕) 

๕.๑ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์การบิน 

๑) การดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยานในชุมชนการบิน ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ(Patient/Population/Community Care) 

ก.การวินิจฉัย บ าบัดรักษาโรคหรือสภาวะผิดปกติท่ีเกิดเนื่องจากการบินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุก
ประเภทและผู้โดยสารอากาศยาน  

ข.การส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทและผู้โดยสารอากาศยาน 

ค.การป้องกันโรคหรือสภาวะผิดปกติท่ีเกิดเนื่องจากการบินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภทและ
ผู้โดยสารอากาศยาน 

ง.การตรวจคัดเลือก ควบคุมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินทุกประเภท 

จ.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางด้านการแพทย์  

ฉ.การสอบสวนหาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุทางด้านการแพทย์ ตลอดจนหามาตรการป้องกันอากาศยาน
อุบัติเหตุ 

ช.การจัดด าเนินการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศทัง้รายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล 

ซ.การด าเนินการด้านวิชาการเวชศาสตร์การบิน 

ฌ.การบริหารเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบินของหน่วยบิน 

ญ.การวิจัยงานด้านเวชศาสตร์การบิน 

ฎ.ด าเนินการงานด้านชีวอนามัยทางการบินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน และผู้เกี่ยวข้องในสนามบิน 

๒) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and Improvement) 

ก.การด าเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินและสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการ
วิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินและสาธารณสุข  

ข.การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบิน 

ค.การเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบิน 



ง.การพัฒนาความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการตอบสนองต่อภารกิจในยามสถานการณ์วิกฤติได้ 

๓) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก.การน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน   
และอภิปรายปัญหาทางด้านเวชศาสตร์การบินอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข.การถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทางด้านเวชศาสตร์การบิน  ประชาชน และชุมชนการบิน 

ค.การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย ประชาชน ชุมชนการบิน และสังคม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและชุมชนการบิน 

ง.การเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูล ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวกับเวชศาสตร์การบิน เพ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรคทางด้านเวชศาสตร์การบิน ที่มีความน่าเชื่อถือ แก่สาธารณชน ชุมชนการบินและ สังคมไทย 

จ.การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉ.การเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางเวชศาสตร์การบินแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน  

ช.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในการปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์การบิน 

๔) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. การมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศ
ยานในชุมชนการบิน ผู้ป่วย ญาติ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชุมชนการบนิ 

ข. การมีจิตส านึกแห่งการป้องกันโรค (Preventive Mind) ที่เก่ียวข้องกับการบินและจิตส านึกด้านนิรภัยการ
บินสาธารณะ(Public Safety Mind) 

ค. การมีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้เหมาะสม  

ง. การมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

จ. การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ฉ. การมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๕) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. การมีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการสาธารณสุขเกี่ยวกับงานเวชศาสตร์การบินของประเทศ และใน
ระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 

ข. การมีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยานในชุมชนการบิน 



ค. การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกผู่้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้
เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางเวชศาสตร์การบิน 

๕.๒ คุณวุฒิทางการศึกษาและสิทธิที่ได้รับ 

๕.๒.๑ ปริญญาโททางสาธารณสุขมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันอ่ืน 

๕.๒.๒ เมื่อผ่านการฝึกอบรม ๓ ปี แล้วมีสิทธิสอบเพื่อรับวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การ
บินจากแพทยสภา 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๖.๑  วธิีการให้การฝึกอบรม 

๑) ความสามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 
ผู้ป่วย/ประชาชน/ชุมชนการบิน ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต(Patient/Population/Community Care) 

ก.การมีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยาน และชุมชนการบิน 

ข.ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสาร
อากาศยาน และชุมชนการบิน 

ค.ความสามารถวางแผนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขของผู้
ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน รวมถึงการ
ประเมินผลวิธีการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ง.ความสามารถแยกแยะ ประเมินค่า แปลข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การ
บิน ให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถน าไปใช้ได้  

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑,๒ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค ในระดับไม่ซับซ้อน  

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑,๒ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค ในระดับซับซ้อนมากข้ึน  

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒,๓ เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อ ก,ข,ค, ง และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒,๓ สามารถให้ค าแนะน าแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องได้กรณีท่ีไม่ซับซ้อน 

 

             

 



๒) ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบิน
และสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

ก.ความสามารถในการอธิบาย หลักการ และการประยุกตด์้านเวชศาสตร์ป้องกันทั่วไป  

ข.ความสามารถในการอธิบาย หลักการของระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรคด้านเวชศาสตร์การบิน 

ค.ความสามารถในการอธิบาย หลักการ และการประยุกต์ด้านเวชศาสตร์การบิน 

ง.ความสามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสรรถภาพในผู้
ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน  ชุมชนการบิน 

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ศึกษาความรู้พ้ืนฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และความรู้ที่ส าคัญเฉพาะแขนงเวช
ศาสตร์การบิน  (Lecture กลาง) 

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ศึกษาความรู้พ้ืนฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสาธารณสุข 

๐แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑,๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในแขนงเวชศาสตร์การบิน  

๐แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Aircraft Accident investigation, topic 
review, interesting case conference (OML - Operational Multi-Crew Limitation aviation  
medicine), journal club เป็นต้น  

๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบิน (Practice-based Learning and 
Improvement in aviation  medicine) 

ก.การด าเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบินได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุข  

ข.การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การบิน 

ค.การเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบิน 

 ณ  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  และเครือข่ายทางเวชศาสตร์การบินทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ ค้นหาปัญหาวิจัย (research question) ที่
เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การบิน 

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑,๒,๓ สามารถน าเสนอโครงร่างการวิจัย และผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ด าเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์การบิน และเป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 



๔)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

ก.การน าเสนอข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ผู้ป่วย  ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการ
บิน และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข.การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้บุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน  ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน 
และชุมชนการบิน 

ค.การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน  ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน ชุมชนการบิน 
และสังคม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและชุมชนการบิน 

ง.การเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูล ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวกับเวชศาสตร์การบิน เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ที่มีความน่าเชื่อถือ แก่สาธารณชน ชุมชนการบิน  

จ.การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับในชุมชนการบินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉ.การเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านเวชศาสตร์การบินแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน  

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ข้อ จ. 

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓ ข้อ ก,ข,ค,ง 

๐แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ทุกข้อ 

๕)  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  

แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

ก.การมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบิน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ประชาชน
ผู้เดินทางโดยสารอากาศยานและชุมชนการบิน 

ข.การมีจิตส านึกแห่งการป้องกันโรค (Preventive Mind) ที่เก่ียวข้องกับการบินจิตส านึกด้านนิรภัยการบิน
สาธารณะ(Public Safety Mind) 

ค.การมีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้
เหมาะสม  

ง.การมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development)   

จ.การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ฉ.การมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 



 

๖)  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

ก.มีความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน และการสาธารณสุข ของระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติที่เก่ียวข้อง 

ข.มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางการบิน ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน 

ค.ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
ประชาชนผู้เดินทางโดยสารอากาศยาน และชุมชนการบิน ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพเวชศาสตร์การบิน 

๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๑) ความรู้พ้ืนฐานของเวชศาสตร์ป้องกัน (ภาคผนวกท่ี ๓ )   

• เวชศาสตร์ป้องกันทั่วไป  

• เวชศาสตร์ป้องกันเฉพาะทางได้แก่ แขนงระบาดวิทยา  แขนงป้องกันคลินิก แขนงสาธารณสุข แขนงอาชีว
เวชศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์การบิน  แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

๒) ความรู้เฉพาะทางเวชศาสตร์การบิน (ภาคผนวกที ่๓) 

๓) หัตถการหรือทักษะกระบวนการปฏิบัติ 

ระดับท่ี ๑ กระบวนการปฏิบัติที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง เช่น การตรวจประเมินสายตาด้วย
เครื่องมือตรวจ    การตรวจประเมินการได้ยิน  การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การยังชีพ  การตรวจประเมิน
ร่างกายผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 

ระดับท่ี ๒ กระบวนการปฏิบัติแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ด้วยตนเอง  เช่น  การควบคุมเครื่องฝึกสรีระ
วิทยาการบิน(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับท่ี ๓ กระบวนการปฏิบัติแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ด้วยตนเอง  เช่น การฝึกและปฎิบัติการในงานทาง
เวชศาสตร์การบินร่วมกับหน่วยงานทางการบินทั้งในหรือต่างประเทศได้(ช่วยท าหรือได้เห็นหรือเข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึก) 

 

 



 

๔) การท าวิจัย 

การท างานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน แพทย์ประจ าบ้านต้องท างาน
วิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือท า 
systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม 
งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้(ภาคผนวกท่ี ๔) 

๑. จุดประสงค์ของการวิจัย 

๒. วิธีการวิจัย 

๓. ผลการวิจัย 

๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย 

๕. บทคัดย่อ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงเวชศาสตร์การบิน ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ  พ.ศ.๒๕๖๒และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนง
เวชศาสตร์การบินตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าส่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้า
ของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีการก ากับดูแล
อย่างทั่วถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา
ดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของงานด้านเวชศาสตร์การบิน 

๒. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
และ Good Clinical Practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ค าถามวิจัย 



๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน 

๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด 

๒. เมือ่มีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้
ส าเนาแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบินหรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด 

๓. ให้ระบุในเวชระเบียนของผู้มารับบริการด้านสุขภาพถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการบิน 

๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของการดูแลรักษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบิน ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เกิดขึ้นกับผู้มารับบริการด้านเวชศาสตร์การบิน 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการ
บินตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้เข้ารับบริการ ให้ด าเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน ๓ ข้อ ของจริยธรรมทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

-การถือประโยชน์สุขของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 

-การเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

-การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 

-การยึดหลักผลประโยชน์ความปลอดภัยของสาธารชนสูงกว่าสิทธิของผู้ป่วย  

 

 

 

 

 



กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๒๔ เดือน ของการฝึกอบรม 

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

เดือนที ่                                                ประเภทกิจกรรม                                                                    

เดือนที่ ๖                                              จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เดือนที ่๙                                              จัดท าโครงร่างงานวิจัย 

เดือนที่ ๑๒                                            สอบและแก้ไขโครงร่างงานวิจัย 

เดือนที่ ๑๓                                            ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)  

เดือนที่ ๑๕                                            เริ่มเก็บข้อมูล 

เดือนที่ ๑๘                                            น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 

เดือนที่ ๒๐                                            วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

เดือนที่ ๒๑                                            จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

เดือนที่ ๒๔                                            ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิจัยต่อ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เพ่ือส่งต่อไปยังสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยให้ท า
การประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 

หมายเหตุ: ก าหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการสอบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๓ ป ี

โดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า 

๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศต้องมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและ
อ านาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล ส าหรับแต่ละข้ันตอนของการ
ฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม   

ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ 
ปี และได้รับการรับรองจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยทีเ่ป็นผู้ก ากับดูแล 

     ๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศต้องจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

-การให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

-การมีก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การ
เจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เป็นต้น  

-การจัดให้มีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย  

-การระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม (สัปดาห์ละไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมง) 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

     ๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรม มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้รับ
ทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางด้านเวชศาสตร์การบิน ในมิติต่างๆ 
ดังนี้ 

มิติที่ ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ด้านเวชศาสตร์การบินตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ก าหนด  (ภาคผนวกท่ี 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 

มิติที่ ๖  การประเมินสมรรถนะด้าน System based practice โดยอาจารย์เวชศาสตร์การบินและ
ผู้ร่วมงาน 

การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ท าโดย 

-สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ท าการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
รายบุคคลและของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เพ่ือรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ  

๖.๖.๒ เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการด าเนินการ 

ปีที่ ๑ มีการประเมินผลจากหน่วยผู้ให้การฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้รับการประเมินผลต้องมีเวลาในการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด และสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เพ่ือเลื่อนชั้นปีซ่ึงประกอบด้วย 
การสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการสอบปากเปล่า 

 ปีที่ ๒ ถือการประเมินผลของสถาบันที่ให้การศึกษาเพ่ือปริญญาโททางสาธารณสุขหรือเทียบเท่าเป็น
เครื่องพิจารณา และให้มีการประเมินผลจากหน่วยที่ให้การฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้รับการประเมินต้องมีเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมดและสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เพ่ือเลื่อนชั้นปีซ่ึง
ประกอบด้วยการสอบปากเปล่า 

 ปีที่ ๓ เมื่อจบการศึกษาแล้วให้มีการสอบปากเปล่า ข้อเขียนและเสนอผลการศึกษาวิจัยทางเวชศาสตร์
การบินตามเอกสารวิชาการ 

     ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 

๑. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี  

๒. เพ่ือใช้พิจารณาคณุสมบัติผู้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะช่วยให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ข้ึน 

 

 



 

๖.๖.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน เป็นการประเมินเพ่ือสอบวุฒิบัตรฯ  ซึ่งสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
เป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการสอบวุฒิบัตร โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร วิธีการวัด
และประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชการม (ภาคผนวก
ที่ ๖) 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

-ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

-ผ่านการอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี 

     ๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

๓) ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามท่ีคณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด 

๔) ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพทางจิตใจ ตามที่คณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด 

๗.๒ ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 

ในการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สถาบันฝึกอบรมต้องแสดงนโยบายและประกาศของสถาบัน 
เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกของสถาบัน มีเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันที่ไม่ขัดกับแพทยสภา เพื่อท าให้
เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใส เท่าเทียมยุติธรรม 

 

 

 

 



๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เริ่มต้น 1 คน
ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาเริ่มต้นอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่ต้องการรับแพทย์ประจ าบ้านปีละ ชั้น
ละมากกว่า 1 คน ให้ค านวณตามสัดส่วนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 1 คนที่เพ่ิมขึ้น ต่อแพทย์ประจ า
บ้านทั้งหมดที่เพ่ิมข้ึนปีละ ชั้นละ 1 คนตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปนี้ 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
จ ำนวนผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมปีละ ชัน้ละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

     ๘.๑.  คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 

ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน  และปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบินอย่าง
น้อย ๕ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 

     ๘.๒.  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน  และปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การบิน อย่าง
น้อย ๒ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 

๘.๒.๒  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑ 
คน หากมีจ านวนอาจารย์ ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ โดยมีข้อก าหนด
ดังนี้ 

 ๘.๒.๒.๑ จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา 

 ๘.๒.๒.๒  ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระงาน
อาจารย์เต็มเวลา 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวช



ศาสตร์การบิน ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญที่
ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางเวชศาสตร์การบิน 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และ
สมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทย
สภาก าหนดไว้  อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแล 
นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร
ศึกษา  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการ
ประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

ในกรณีทีส่ัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ ควรพิจารณาลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการ
ฝึกอบรมไว้  

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการเวชศาสตร์
การบินที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบินและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย(ภาคผนวกท่ี ๒) 

-การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม จ านวนภารกิจที่เพียงพอและชนิดของ
ภารกิจทีห่ลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
เวชศาสตร์การบินและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

-การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

-ความรู้และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงเวชศาสตร์การบิน มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 

-การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

-การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม 

 



๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร ต้องครอบคลุม 

-พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

-ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

-แผนการฝึกอบรม 

-ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

-การวัดและประเมินผล 

-พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

-ทรัพยากรทางการศึกษา 

-คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

-ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

-สถาบันร่วม 

-ข้อควรปรับปรุง 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จาก
ผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น สถานพยาบาลของกองทัพ 
สถานพยาบาลของภาครัฐส่วนพลเรือน สถานพยาบาลของภาคเอกชน ฝ่ายเวชศาสตร์การบินในส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 

     ๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี    ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะ
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้
แพทยสภารับทราบ 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนา 



หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภา
รับทราบ 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

-สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนด
ไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) 
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสาร
ที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็น
หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

-สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

-สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

-สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้องจัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และ
หน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาใน
การเปิดการฝึกอบรม 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 ที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม 
และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

๑๓.๑  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน  

คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี 

๑๓.๒  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 

 
 

 


