ที่ สธ 0208.03/ว 1664

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
4

พฤษภำคม 2561

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.033/ว 1485
ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2560
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สถำนที่ ป ฏิ บั ติ งำนส ำหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนตำมสั ญ ญำฯ ที่ ยั งไม่ ได้รับ ใบอนุ ญ ำตประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมในขั้นตอนที่ 1 และหรือ 2
2. แนวทำงกำรดูแลสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติ สำหรับแพทย์
กรณีสอบไม่ผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ซึ่งแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 – 3 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะจัดสรรแพทย์ดังกล่ำว
ไปปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลที่มีศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก ในตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้สอบผ่ำนและรับใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น
โดยที่ ป รำกฏว่ ำ มี แ พทย์ บ ำงรำยไม่ ส ำมำรถสอบผ่ ำนเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ
เวชกรรมได้ภำยใน 3 ปี ซึ่งครบระยะเวลำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนตำมสัญญำ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
จึงขอซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติสำหรับแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ดังนี้
1. แนวทำงกำรบรรจุ แต่งตั้ งแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่ ำนใบอนุญ ำตประกอบวิช ำชีพเวชกรรม
อำจให้ บ รรจุแต่งตั้งในตำแหน่ งนั กวิชำกำรสำธำรณสุข หรือจ้ำงเป็นลู กจ้ำงชั่วครำวในตำแหน่งนักวิชำกำร
สำธำรณสุขก่อนได้ (ยกเว้นข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อที่ดำรงตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข) โดยต้องแสดงควำม
จำนงและรับทรำบสิทธิตำมสถำนะพึงจะได้รับ หำกประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข
ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด แจ้งข้อมูลรำยละเอียด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสำธำรณสุข ปรับปรุงกำรกำหนด
ตำแหน่ งนำยแพทย์ เป็ น ตำแหน่ งนำยแพทย์/ นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข และปรับปรุงเป็นตำแหน่ งนำยแพทย์
เพือ่ แต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด
2. กำรปฏิบัติงำนให้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
โดยให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขเป็นระยะเวลำกำรชดใช้ทุน แต่ไม่นับเป็น
ระยะเวลำกำรฝึ กเพิ่มพูนทักษะ และเมื่อได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมและมีคำสั่งย้ำยหรือคำสั่ง
แต่งตั้งเป็นตำแหน่งนำยแพทย์เรียบร้อยแล้วจึงจะสำมำรถเริ่มฝึกเพิ่มพูนทักษะได้
3. แพทย์ ที่ยั งสอบไม่ผ่ ำนใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชีพเวชกรรม ที่ ปฏิ บัติงำนในตำแหน่ ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข ขอให้ โรงพยำบำลมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. หรือ

ตำมที่กำหนด ...

-2ตำมที่กำหนดเป็นอย่ำงอื่น กรณีต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ลักษณะงำนต้องเป็นไปตำมตำแหน่งที่ได้รับ
กำรบรรจุแต่งตั้ง หรือส่งเสริมให้ เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำรสอบใบอนุญำตประกอบวิช ำชีพเวชกรรม
โดยได้รับค่ำตอบแทนตำมที่หน่ วยงำนกำหนด และโรงพยำบำลต้องให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้
แพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำมำรถสอบผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
4. กำหนดสถำนที่ป ฏิบัติงำนชดใช้ทุน ส ำหรับ แพทย์ที่ยังสอบไม่ ผ่ำนใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม ในแต่ละกรณีดังนี้
4.1 ผู้ ส ำเร็จ กำรศึก ษำแพทยศำสตร์บั ณ ฑิ ต ในโครงกำรผลิ ต แพทย์ เพื่ อ ชำวชนบท
ที่ ยั ง สอบไม่ ผ่ ำ นใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ เวชกรรม ให้ ส่ ว นรำชกำรต้ น สั ง กั ด ส่ ง ตั ว ไปปฏิ บั ติ ง ำนที่
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกเดิมจนกว่ำจะสอบผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
4.2 ผู้สำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตร์บัณฑิตที่ไม่ใช่แพทย์ในโครงกำรผลิตแพทย์เพื่อ
ชำวชนบท กรณีสอบไม่ผ่ำนในขั้นตอนที่ 1 (ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำน) หรือ 2 (ควำมรู้วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิก) ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดส่งตัวไปปฏิบัติงำนในศูนย์ แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก รำยละเอียด
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
4.3 ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำแพทยศำสตร์ บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ ในโครงกำรผลิ ต แพทย์
เพื่อชำวชนบทกรณีสอบไม่ผ่ำนในขั้นตอนที่ 3 (สอบทักษะทำงคลินิก) ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดส่งตัวไปปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไปของจังหวัดที่ได้เลือกพื้นที่ไปปฏิบัติงำนชดใช้ทุน
เมื่อแพทย์กรณีข้อ 4.1 - 4.3 สอบผ่ำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ขอให้ส่ง
แพทย์ ไปปฏิ บั ติ งำนฝึ กเพิ่ มพู นทั กษะในโรงพยำบำลที่ เป็ นต้ นสั งกั ดต่อไป ทั้ งนี้ กรณี ที่ ปฏิ บั ติ งำนชดใช้ ทุ น ใน
ต ำแหน่ ง นั ก วิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข ครบ 3 ปี แ ล้ ว แต่ ยั งสอบไม่ ผ่ ำ นใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ เวชกรรม
ให้ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำขั้นคลินิก หรือโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไปส่งตัวคืนส่วนรำชกำรต้นสังกัด
เพื่อให้จัดสรรไปปฏิบัติงำนในตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขในจังหวัดได้ตำมควำมเหมำะสม
5. แนวทำงกำรดูแ ลส ำหรับแพทย์ก รณี ส อบไม่ผ่ ำนใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชีพ เวชกรรม
กำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงควำมนับถือ

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โทร. 0 2590 1453
โทรสำร ๐ 2๕90 1355
สำเนำส่ง โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สถานที่ปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในช่วง
เตรียมสอบประเมินในขั้นตอนที่ 1 และหรือ 2
ลาดับ
ที่

จังหวัดปฏิบัติงานตามสัญญา
(ต้นสังกัด)

1

นนทบุรี/ปทุมธำนี/พระนครศรีอยุธยำ/ลพบุรี/ สิงห์บุรี/อ่ำงทอง/
นครนำยก/สระบุรี
สมุทรปรำกำร/ระยอง/ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุร/ี ตรำด
ปรำจีนบุร/ี สระแก้ว
สุพรรณบุรี/กำญจนบุรี/นครปฐม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสำคร/
สมุทรสงครำม/รำชบุรี
ระนอง/พังงำ/สุรำษฎร์ธำนี
ชุมพร
ภูเก็ต
กระบี่/นครศรีธรรมรำช
ตรัง
สตูล/พัทลุง
สงขลำ
ปัตตำนี
นรำธิวำส
ยะลำ
น่ำน/เชียงรำย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

พะเยำ
แม่ฮ่องสอน/ลำพูน/ลำปำง
เชียงใหม่
แพร่
อุตรดิตถ์
ตำก
สุโขทัย/เพชรบูรณ์/พิษณุโลก
พิจิตร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในช่วง
เตรียมสอบ
รพ.สระบุรี
รพ.ชลบุรี
รพ.พุทธโสธร
รพ.พระปกเกล้ำ จันทบุรี

รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
รพ.รำชบุรี
รพ.สุรำษฎร์ธำนี

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รพ.วชิระภูเก็ต
รพ.มหำรำชนครศรีธรรมรำช
รพ.ตรัง
รพ.หำดใหญ่ สงขลำ
รพ.สงขลำ
รพ.ปัตตำนี
รพ.นรำธิวำสรำชนครินทร์
รพ.ยะลำ
รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์
จ.เชียงรำย
รพ.พะเยำ
รพ.ลำปำง
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
รพ.แพร่
รพ.อุตรดิตถ์
รพ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
รพ.พุทธชินรำช พิษณุโลก
รพ.พิจิตร

ลำดับที่ 26 ...

-2ลาดับ
ที่

จังหวัดปฏิบัติงานตามสัญญา
(ต้นสังกัด)

26

กำแพงเพชร/อุทัยธำนี/นครสวรรค์/ชัยนำท

27
28
29
30
31
32

สกลนคร/ขอนแก่น
กำฬสินธุ์
มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด
เลย/หนองคำย/หนองบัวลำภู/บึงกำฬ/นครพนม/อุดรธำนี
มุกดำหำร/ยโสธร/อำนำจเจริญ/อุบลรำชธำนี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในช่วง
เตรียมสอบ
รพ.สวรรค์ประชำรักษ์
จ.นครสวรรค์
รพ.ขอนแก่น
รพ.กำฬสินธุ์
รพ.มหำสำรคำม
รพ.ร้อยเอ็ด
รพ.อุดรธำนี
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
อุบลรำชธำนี
รพ.ศรีสะเกษ
รพ.บุรีรัมย์
รพ.สุรินทร์
รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ
รพ.ชัยภูมิ

33 ศรีสะเกษ
34 บุรีรัมย์
35 สุรินทร์
36 นครรำชสีมำ
37 ชัยภูมิ
หมำยเหตุ : อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แนวทางการดูแลสาหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.การตรวจสอบคุณสมบัติและการบรรจุบัณฑิตแพทย์ชดใช้ทุน
ที่
กิจกรรม
1 ส่งผลกำรสำเร็จ พบ. และผ่ำนกำรสอบ ศรว. มำยัง
กระทรวงสำธำรณสุข ครั้งที่ 1

ระยะเวลา
- เม.ย.

2

- พ.ค.

3
4
5
6

7
8
9
10

ผู้รับผิดชอบ
- คณะแพทย์
- ศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิก
ส่งผลกำรสำเร็จพบ. และผ่ำนกำรสอบ ศรว. มำยัง
- คณะแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข ครั้งที่ 2
- ศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิก
เตรียมเอกสำรเพื่อกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนบรรจุแต่งตั้ง
- บัณฑิต
ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำสัญญำใช้ทุน
- บค.
(คุณสมบัติ : แพทยศำสตรบัณฑิตและผ่ำนกำรสอบ ศรว. ทั้งสำมขั้นตอน) - สบพช.
เลือกจังหวัด/เขตปฏิบัติงำน
- บัณฑิต
ออกหนังสือส่งตัว
- บค.
6.1 เอกสำรคุณสมบัติครบ ออกหนังสือส่งตัวปฏิบัติงำนฐำนะแพทย์
- บค.
เพิ่มพูนทักษะ
6.2 เอกสำรคุณสมบัติไม่ครบ ออกหนังสือส่งตัวปฏิบัติงำนฐำนะ
- บค.
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติแก่บัณฑิต
- บค.
คณะกรรมกำร
จัดสรร
นำหนังสือส่งตัวไปรำยงำนตัวกับ สสจ.
- บัณฑิต
ส่งตัวแพทย์ ข้อ 6.1 ปฏิบัติงำนที่ รพศ. / รพท. ทีฝ่ ึกอบรมแพทย์เพิ่มพูน - สสจ.
ทักษะ
ฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่มีคุณสมบัติครบตำมโปรแกรมที่นำเสนอ - รพ./สสจ.
CHRO เขต

- พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.

- พ.ค.
พ.ค.- มิ.ย.

2. กำรรำยงำนตัว ...

-22. การรายงานตั วและการส่งตั วเพื่ อปฏิ บั ติงานส าหรั บแพทย์ ที่ ยั งสอบไม่ ผ่ านใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พฯ
ออกหนังสือส่งตัวปฏิบัติงานฐานะนักวิชาการสาธารณสุข
ที่
กิจกรรม
1 กรณีบัณฑิตแพทย์คุณสมบัติไม่ครบ ไม่ผ่ำนเฉพำะ ศรว. 3 เท่ำนั้น
(รอสอบรอบพิเศษ)
1.1 รำยงำนตัวกับ สสจ. และเข้ำอบรมในกำรปฐมนิเทศ ของ
สสจ. และ รพ. ฝึกอบรม
1.2 สอบ ศรว. รอบพิเศษ
1.3 สอบผ่ำนนำผลรำยงำน รพ. ฝึกอบรมและ สสจ.
1.4 แจ้งผลกำรรำยงำนตัวของบัณฑิตไปยัง บค. และCHRO
เขต
1) สรุปกำรรำยงำนและเปลี่ยนสถำนะตำแหน่ง เป็น
นำยแพทย์สำหรับผู้ที่สอบผ่ำน
2) สรุปกำรรำยงำนตัวในตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำหรับผู้สอบไม่ผ่ำน
1.5 ปฏิบัติงำนในฐำนะแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่รพ.ที่จัดสรร
1.6 จัดสรรให้นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติงำนในรพ.ในเขตที่
มีควำมพร้อมในกำรเตรียมควำมพร้อมเช่น ศศค. หรือ รพ.ที่
CHRO เขตเห็นชอบ
1.7 ปฏิบัติงำนใน รพ. ที่ได้รับจัดสรรในฐำนะนักวิชำกำร
สำธำรณสุขและเตรียมสอบ ศรว.
1.8 ดำเนินกำรให้บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรสอบ ศรว. ตำมแนวทำงปฏิบัติ ข้อ 3
2 บัณฑิตแพทย์คุณสมบัติไม่ครบ ไม่ผ่ำน ศรว. 1 หรือ 2 และ 3
2.1. กำหนดรพ.ในเขตที่รพ.ในเขตที่มีควำมพร้อมในกำร
เตรียมควำมพร้อมเช่น ศศค.

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
- พ.ค.

- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ

- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ
- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ

- พ.ค.
- มิ.ย.
- 15 มิ.ย.

- สสจ.,รพ.

- บัณฑิตที่คุณสมบัติครบ
- CHRO เขต, สสจ.
- คณะอนุกรรมกำรที่ดูแลแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ
- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ
มิ.ย –
พ.ย.
- รพ. ผู้ดูแล
มิ.ย. –
พ.ย.
- CHRO เขต, สสจ.
- คณะอนุกรรมกำรที่ดูแลแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ
- บค.
- พ.ค.

2.2 แจ้งและออกหนังสือส่งตัวให้กับบัณฑิตแพทย์คุณสมบัติ
ไม่ครบ ไม่ผ่ำน ศรว. 1 หรือ 2 และ 3 ไปปฏิบัติงำนในฐำนะ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขที่ รพ. ที่กำหนด
2.3. รำยงำนตัวกับ สสจ. และเข้ำอบรมในกำรปฐมนิเทศของ - บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ
สสจ. และ รพ. ฝึกอบรม
2.4 ปฏิบัติงำนในรพ.ที่ได้รับจัดสรรในฐำนะนักวิชำกำร
- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบ
สำธำรณสุขและเตรียมสอบ ศรว.
2.5 ดำเนินกำรให้บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่ครบเตรียมควำม
- รพ. (ควรเป็น รพ. ที่มี ศศค.)
พร้อมเพื่อกำรสอบ ศรว. ตำมแนวทำงปฏิบัติ ข้อ 3.

- พ.ค.
มิ.ย.- พ.ย.
มิ.ย. –
พ.ย.

3. กำรดูแล ...

-33.การดูแลแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่
กิจกรรม
1 กำหนดแพทย์และหน่วยงำนผู้ดูแลบัณฑิตแพทย์ใช้ทุนที่คุณสมบัติไม่ครบ
2 รับกำรรำยงำนตัวของบัณฑิตฯและจัดโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนและกำร
เตรียมพร้อมเพื่อสอบ
2.1 จัด rotation กำรปฏิบัติงำนโดยดูควำมพร้อมของกลุ่มงำนและ
บัณฑิต
2.2 ทำหนังสือเพื่อแจ้งกลุ่มงำนที่จะลงปฏิบัติงำนของบัณฑิตว่ำ
ปฏิบัติงำนในฐำนะนักวิชำกำรสำธำรณสุข ดูแลผู้ป่วยโดยอยู่ในควำม
รับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลในกลุ่มงำนเพรำะยังไม่ไม่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม
2.3 ควรยกเว้นกำรอยู่เวรนอกเวลำเพื่อให้มีเวลำสำหรับกำรทบทวน ช่วง
ใกล้สอบ
2.4 ห้ำมกำรอยู่เวรนอกหรือ ออกโอพีดีโดยไม่มีกำรกำกับดูแล พร้อมทำ
ควำมเข้ำใจกับบัณฑิตด้วยเพื่อไม่ผิดกฎหมำยและควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย
2.5 จัดให้มีกำรพบปะเพื่อสอบถำมและประเมินควำมพร้อมและให้
กำลังใจในกำรสอบ ศรว. เป็นระยะ
2.6 ประมวลผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ rotation และภำพรวมเพื่อกำร
ประเมินขั้นเงินเดือนประจำปี
3 จัดโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนและกำร เตรียมพร้อมเพื่อสอบ.สำหรับบัณฑิต
ในกลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ
- ผอ.รพ.
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล

ระยะเวลา
- มิ.ย.
- มิ.ย.
มิ.ย. –
พ.ย.

- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล

- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
- หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
แพทย์ประจำแต่ละกลุ่ม
งำน
3.1 จัดให้เข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และกำรสอบ
- หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
แพทย์ประจำแต่ละกลุ่ม
งำน
3.2 ควรยกเว้นกำรอยู่เวรนอกเวลำเพื่อให้มีเวลำสำหรับกำรทบทวน ช่วง - หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
ใกล้สอบ
แพทย์ประจำแต่ละกลุ่ม
งำน
3.3 ห้ำมกำรอยู่เวรนอกหรือออกโอพีดี โดยไม่มีกำรกำกับดูแล พร้อมทำ - หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
ควำมเข้ำใจกับบัณฑิตด้วยเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและไม่ผิด
แพทย์ประจำแต่ละกลุ่ม
กฎหมำย
งำน
3.4 ควรมีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในแต่ละrotationและส่งผลกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
ประเมินให้แพทย์และหน่วยงำนผู้ดูแล
แพทย์ประจำแต่ละกลุ่ม
งำน
4 ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร ทบทวนควำมรู้ - บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่
และหัตถกำร พัฒนำตนเองเพื่อกำรสอบ ศรว. ในแต่ละขั้นตอนที่ไม่
ครบ
สมบูรณ์และควำมพร้อมสำหรับกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

- ก.ย.
มิ.ย. –
พ.ย.

5.ทำเรื่องลำเพื่อสอบ ...

-4ที่
5 ทำเรื่องลำเพื่อสอบ ศรว.

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่
ครบ

ระยะเวลา
- พ.ย.

6 กรณีสอบไม่ผ่ำน คุณสมบัติไม่ครบ
6.1 แจ้งอำจำรย์แพทย์ผู้ดูแล

7
8
9

10
11

- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่
ครบ
6.2 ปฏิ บั ติ งำนที่ ได้ รั บมอบหมำย ถู กต้ องตำมระเบี ยบรำชกำร ทบทวน - บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่
ควำมรู้และหัตถกำร พัฒนำตนเองเพื่อกำรสอบ ศรว. ในแต่ละขั้นตอนที่ไม่ ครบ
สมบูรณ์ และควำมพร้อมสำหรับกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
จัดโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมต่อ
- แพทย์และหน่วยงำน
ผู้ดูแล
ขั้นตอนที่ 2-8 รอบใหม่ จนสอบ ศรว. 1,2 และ 3
- บัณฑิตที่คุณสมบัติไม่
ครบ
ถ้ำสอบผ่ำน ศรว. ครบทั้ง 3 ขั้นตอน
9.1 แจ้งอำจำรย์แพทย์ผู้ดูแล
- บัณฑิต
9.2 รำยงำนตั ว กั บ สสจ. พร้ อ มเอกสำรรับ รองคุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ปรั บ - บัณฑิต
ตำแหน่งเป็นนำยแพทย์และจั ดสรรเรื่องสถำบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่ มพูน
ทักษะ
9.3 ทำเรื่องเข้ำสู่ระบบกำรฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปยังแพทยสภำ - บัณฑิตและสถำบัน
ฝึกอบรม
แจ้งผลกำรปรับตำแหน่งไปที่ CHRO เขตและ บค. , สบพช.
- สสจ.
สรุปจำนวน นวก. ที่ยังไม่ผ่ำน ศรว. ในแต่ละ รพ. ไปยัง สสจ. /CHRO
- รพ. ฝึกอบรม
เขต/บค. กรรมกำรจัดสรรแพทย์ใช้ทุน /สบพช.
สรุปจำนวน นวก. ที่ยังไม่ผ่ำน ศรว. ในแต่ละ รพ. ไป บค. กรรมกำร
- สสจ.
จัดสรรแพทย์ใช้ทุน สบพช. เพื่อพิจำรณำเป็นข้อมูลในกำรจัดสรรตำแหน่ง
ปีต่อไป

- พ.ย.

4.การช่วยเหลือระยะยาวแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(บัณฑิตแพทย์คุณสมบัติไม่ครบ) สอบไม่ผ่านหลายรอบ
ที่
กิจกรรม
1 จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำหรือแนะแนวด้ำนอำชีพ บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ สอบไม่
ผ่ำนหลำยรอบ
2 ร่วมกันพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนที่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถหรือหำแนวทำงกำรพัฒนำ
3 ควรกำหนดให้ทุก รพ. และสถำนประกอบกำรทั้งรับและเอกชนมีระบบกำรตรวจสอบ
และแสดงใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม
4 มีกำรรวบรวมข้อมูลจำนวน ตำแหน่งของนักวิชำกำรสำธำรณสุขกลุ่มนี้ ในภำพรวมระดับ
เขต ประเทศ เพื่อส่งข้อมูลย้อนกลับให้ แพทยสภำ /กสพท./ มหำวิทยำลัยทุกปี

ผู้รับผิดชอบ
ผอ. รพ. หรือผู้ได้รับ
มอบหมำย
ผอ. รพ. หรือผู้ได้รับ
มอบหมำยร่วมกับ
บัณฑิตแพทย์
แพทยสภำ
บค.
สบพช.

