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                         เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
                            (Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 
                 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ท่ีได้บัญญัติไว 
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 1 มาตรา 11 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral,and ethics) ได้แก่ 
   1.1 การรักษาเกียรติและธ ารงคุณค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 
 อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ป่วย และสังคม 
 มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา 
 รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    1.2 การค านึงถึงผู้ป่วย (patient centered) 

 ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
 ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 

    1.3 การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม 

 ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ อายุ และเพศ 
 ความมุ่งม่ันในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) ผู้ประกอบ  
   วิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ สร้างสัมพันธภาพที่ดี  
   กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
    2.1 หลักส าคัญของสื่อสาร 

 ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ พฤติกรรม           
ภูมิหลัง อาท ิอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสื่อสาร 

 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งใช้สื่อ
ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและค านึงถึงผลกระทบต่อ
วิชาชีพและสังคม 

 สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ น าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 การสื่อสารกับผู้ป่วย 

 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย 
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอย่างเหมาะสม 

 มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย ใช้ศัพท์และภาษาท่ีผู้ป่วยเข้าใจได้ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจเอ้ืออาทร ให้ความ

มั่นใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย 
 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องการคงความลับของ

ผู้ป่วย 
 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การขอชันสูตรศพ เป็นต้น 

    2.3 การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการ
รักษาความลับของผู้ป่วย 

 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 สามารถจัดท าบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  
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3. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine) 
    3.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะ                
         ทางคลินิก สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยและ   
         บ าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 

 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ 
 เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ  

และความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 
 ระบบคุณภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) 
 เศรษฐศาสตร์คลินิกท่ีเกี่ยวข้องและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัติ 

4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน   
    วางแผนการตรวจวินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
    4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยท่ัวไป ได้แก่ 

 สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 
 ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าและความเหมาะสม 
 รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ 

เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย 
 น าหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้เพ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้งการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสม 
 เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรักษา การรักษาแบบประคับประคองการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ให้สอดคล้องกับระยะของการด าเนินโรค และทรัพยากรที่มีได้อย่างเหมาะสม 
 เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพ่ือขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษา 
 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล๘ 
 ปรึกษาผู้มีความรู้ความช านาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม 
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 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกโดยค านึงถึงความเหมาะสมและข้อ           

จ ากัดในการใช้ 
 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดล าดับความส าคัญ และให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 

     4.2 ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and procedural   
          skills) มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย               
          โดยสามารถอธิบายข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมขั้นตอน  
          การตรวจกระท าได้ด้วยตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ 

5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน                           
   (Health promotion and health care system: individual, community and population health) 

 มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมความรู้
พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์คลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

 สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคลครอบครัว และ
เชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)  
    สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย               
    และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม อย่างต่อเนื่องโดย 

 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 
 วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคต ิและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล  
 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ าวัน  

และการจัดการความรู้ 
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