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บทคัดยอ 

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความหมายของอาชีพ  อาชีพเปนรปูแบบการดํารงชีพ

ในสังคมมนุษยปจจุบัน อาชีพเปนหนาที่ของบุคคลในสงัคม การทีบุ่คคลประกอบอาชีพจะไดมาซึ่งคาตอบแทน 

หรือ รายได เพือ่ใชจายในการดํารงชีวิต 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคืออาชีพ แพทย ที่ทําใหคณะผูจัดทําสนใจ ไดทําโครงงาน แพทย

ใสใส ใสใจสุขภาพ เพื่อสํารวจ ในทองถิ่น มีจุดมุงหมายในการทํางาน โดยการออกไปสํารวจ กลุมอาชีพนี้

เพราะอยากรูคานิยมของอาชีพวามีคนสนใจมากนอยแคไหนและในสาขาอาชีพแพทยนั้นตองเรียนอะไรถึงจะ

มาประกอบอาชีพแพทยนี้ได 

 

          ผลจากศึกษาพบวา  มีขอมูลที่นาสนใจมากมายทีเ่กี่ยวกับอาชีพแพทย และมีคนจํานวนมากที่

ตองการจะศึกษาตอใหถูกกับสายงานที่ตัวเองตองการอาชีพ แพทยนี้อาจเปนการแนะแนวทางใหกบัผูที่สนใจ

อาชีพแพทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

  การศึกษาโครงงานเรื่องนีส้ําเรจ็  ไดดวยความชวยเหลือใหคาํปรึกษาจาก  คุณครู  กรรณิการ เครอื

มาศ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ที่ไดใหความกรุณาชี้แนะแนวทางและการตรวจสอบการ

แกไขขอบกพรองของโครงงานจนสําเร็จดวยด ี คณะผูศึกษาจึงขอกราบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณผูผูอํานวยการโรงเรียน  และคุณครูที่ปรึกษา ที่อนุเคราะหและอํานวยความสะดวก

แหลงคนควาขอมลู 

 ขอขอบพระคุณเพื่อนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ ๕/๑ ที่ใหกําลังใจดวยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณคุณพอ  คุณแมและญาติทกุคนของคณะผูศกึษา  ที่คอยเปนกําลงัใจอันสําคัญยิง่ใหแก

คณะผูศึกษาคนควาจนประสบผลสําเรจ็ 

คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ คณะผูศึกษาคนควาขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดา  มารดาบรูพาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน 

             

 คณะผูจัดทํา 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ค 

สารบัญ 

เรื่อง          หนา 

บทนํา          ๑ 

- ที่มาและความสาํคัญ        ๑ 

- วัตถุประสงค         ๒ 

- ขอบเขตการทําโครงงาน       ๒ 

- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ       ๒ 

บทท่ี  2          ๓ 

- เอกสารที่เก่ียวของ        ๓ 

- หลักสูตรการเรยีนแพทย     ๓-๓๐ 

บทท่ี 3           ๓๑ 

- การดําเนินการ         ๓๑ 

บทท่ี 4           ๓๒ 

- ผลการศึกษา         ๓๓ 

บทท่ี 5           ๓๔ 

- สรุปผลการศึกษา        ๓๕ 

ภาคผนวก         ๓๖-๓๘ 

บรรณานุกรม          ๓๙ 

 

 



 

 

 

  



 

๑ 

บทท่ี1 

บทนํา 

     ที่มาและความสําคัญ 

 อาชีพแพทย หรือ หมอ เปนที่คนรูจักกันดีและหลายๆคน กม็ีความฝนที่อยากจะเปนหมอ กวาทีจ่ะได

เปนหมอไดนั้น ไมใชเรื่องงายหรือยากเกินความสามารถของเรา แตที่ยากก็คือ ทําอยางไรถึงจะเปนหมอที่ดีได

มากกวา ( http://www.tmc.cr.th) แพทยสภา(สบืคนวันที่ 8 กันยายน 2558) 

 แพทย คือ ผูใหบริการทางแพทยและอนามัยแกชุมชน เพื่อนํามาบําบัดรักษา ฟนฟู สมรรถภาพและ

ปองกันโรคทั่วๆไปได โดยถูกตองและเหมาะสมดวยการวินิจฉัยการสัง่ยา และใหการรักษาอายุรกรรมและ

ศัลยกรรมในความผิดปกติทีเ่กิดข้ึนกบัรางกายและจิตใจของมนุษย ซึ่งอาชีพแพทยสามารถแบงเปนสาขาเปน

แพทยเฉพาะทางอาทิ เชน แพทยทั่วไป ศัลยแพทย จักษุแพทย และจิตแพทย  วิสัญญีแพทย ( แพทยสภาการ

จัดมาตรฐานอาชีพ ) ประเทศไทย 

 ผูประกอบอาชีพแพทยจะปฏบิัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยตรวจคนไขในที่อยูในความ

รับผิดชอบทกุวันและตองการคนไขในที่อยูในความรบัผิดชอบทุกวัน และตองตรวจคนไขที่มาเขารับการรักษา 

อาจถูกเรียกตัวไดทุกเวลาเพื่อทําการรักษาทีท่ันทวงที ตองพรอมมาเสมอทีจ่ะสละเวลาเพื่อรักษาคนไขในที่

ทํางานก็จะพบคนเจบ็ คนปวยและคนตาย แพทยจึงตองมจีติใจที่เขมแข็ง เพราะหากมจีิตใจที่ออนไหวตอสิ่งที่

ไดพบเห็น จะมผีลกระทบตอการปฏบิัติงานได ( ระเบียบการและเกณฑการรบัแพทย กสพท.2557 ) 

 สาขาวิชาแพทยจะเปนอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มอีัตราการแขงขันสูง เปนคณะยอดฮิตในคณะหนึ่ง ในการ

สอบเขาเรยีนตอในระดบัมหาวิทยาลัย ซึ่งนกัเรียนทีเ่ลือกเขามาเรียนตอในคณะแพทยศาสตรนีส้วนใหญจะไม

ทราบวาการเรียนแพทยมรีะบบการเรียนการสอนอยางไร รวมทั้งหนาที่และความรับผิดชอบที่แพทยตองมี ทํา

ใหเกิดปญหาตางๆ ทั้งตอตนเองและสังคม ดังนั้นการใหความรูและขอมลูที่ถูกตองแกนักเรียนทีก่ําลังจะ

ตัดสินใจในการเลือกเรียนและจะทําใหปญหาตางๆ ทีเ่กิดจากการเลือกที่เรียนผิดพลาดนอยลงไป 

(http://www.si.mahidol.ac.th) (สบืคนวันที่ 8 กันยายน 2558) 

 

 

 

 



 

๒ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของอาชีพแพทย 

2. เพื่อศึกษาที่ไดจากการเปนแพทย 

3. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาชีพแพทย 

 

สมมติฐาน 

สามารถเรียนรูถึงความหมายและปะโยชนของแพทยและเพือ่เปนแนวทางในการศึกษา 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จงัหวัดศรสีะเกษ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความเปนมาของอาชีพแพทย 

2. ไดทราบถึงประโยชนของการเปนแพทย 

3. ไดทราบถึงแนวทางในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

๓ 

นิยามศัพท 

 แพทย หมายถึง  ผูตรวจโรคและความผิดปกติของรางกายจติใจ สั่งยา  ใหการรักษา  มบีทบาทหนาที่

รับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนในดานการสงเสรมิ สนับสนุน ปองกัน รักษาโรค และฟนฟสูมรรถภาพ  

 สุขภาพ หมายถึง มีความหมาย 3 ประการ คือ 1.ความปลอดภัย ( Safe )  2. ความไมมีโรค ( 

Sound )  3. ความปลอดภัยและไมมีโรค (  Whole ) คือสขุภาพที่แข็งแรงสมบรูณทั้งกาย และทางสงัคม เปน

รางกายทีส่มบูรณแข็งแรงและไมเปนโรค มีสิ่งแวดลอมทีส่งเสริมสุขภาพ 

ใสใส หมายถึง ความสวาง กระจางใส ไมขุนมัว ใสสะอาด 

 ใสใจ หมายถึง คิดฝกใฝ ตรึกตรอง ระวัง สนใจ ต้ังใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

บทท่ี ๒ 

เอกสารที่เก่ียวของ 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่มา : โรงเรียนปรางคกู  2558 หนา 65 

 



 

๕ 

หลักสูตรการเรยีนแพทย  

 หลักสูตรปรับปรุงใหมเนนการศึกษามีความสามารถการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยตนเองได  โดย

นอกเหนอืจากเนนการเปนแพทยเชิงประจกัษแลว ยังไดจัดการเรียนการสอนเปนระบบชุดวิชา ( modular 

system ) โดยการบรูณาการเรียนเปนระบบตางๆของรางกาย เชน ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบสมอง ระบบ

ประสาทเปนตน รวมทัง้หมด 38 ชุดวิชา เนนการบูรณาการในแนวราม คือ ในระดับชั้นปเดียวกันใหมีการ

ผสมผสานวิชาตางๆ เชน กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา จุลรีววิทยา พยาธิวิทยา และ เภสัชวิทยา ในชุดเดียวกัน

เริ่มตัง้แตพื้นฐานวิทยาศาสตรการเปนแพทยไปสูการทํางานปกติของรางกาย และโยงไปถึงความผิดปกติของ

รางกายในแตละแบบ นอกจากนี้ยงัมีการบรูณาการในแนวดิง่ไดแก การนําอาการและการแสดงอาการตางๆ 

ของแตละโรคมาบรูณาการแตละพื้นฐานในช้ันปคลินิก เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจและตระหนักรูถึงประโยชนของ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและนําไปคิดตอยอดได ดวยวิธีการดังกลาวคาดวาจะสงผลใหนกัศึกษาอยางมจีุดหมายและ

รูความสําคัญของวิชาพื้นฐาน การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการรูปแบบนี้ จัดในรูปของกรณีศึกษาในการเรียน

กลุมยอยที่ใชปญหาเปนฐาน ( problem-based  learning : PLB ) หลักสูตรนี้ยังเนนใหการศึกษามีไดมี

โอกาสทําการวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอน การใหบริการของโรงพยาบาล การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัย การสํารวจความคิดเห็นเรื่องการสงเสรมิสุขภาพ และปองกันโรค และพฤติกรรมสุขภาพตางๆ ซึง่

ทักษะการวจิัยนี้จะมีประโยชนอยางยิง่ในการปฏิบัติในงานวิชาชีพแพทยตอไป 

 หลักสูตรนีเ้ปนหลักสูตรทีเ่นนผลลัพธ ( outcome -  based curriculum ) และเนนการเรียนการ

สอนใชกรณีศึกษาเพือ่เชื่อมโยงความสมัพันธของความรูทางปรีคลินกิและคลินิก และทุกชุดวิชามีการเรียนการ

สอนprofessionalism ในหลักสูตรเกามีการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเดนทางดานเวชปฏิบัตทิั่วไป 

และเวชศาสตรชุมชน แตในหลกัสูตรนี้ไดเพิ่มเติมเนื้อหาครอบคลุมเวชศาสตรครอบครัว อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมเพือ่ใหบัณฑิตจากหลกัสูตรสามารถปรับตัวทํางานเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจบุัน

และอนาคตที่ดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 

การจัดการเรียนการสอนในสูตรนี้จะเนนความรวมมอืกับเครอืขายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อเปนสถานที่เรียนและสอนนักศึกษาแพทยในช้ันคลินิกหลายแหงไดแก โรงพยาบาลศูนย

ขอนแกน โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค  จังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาล

หนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรวมกันเรงแกปญหาการขาดแคลนแพทยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการเรียนการสอนสอบผานเครือขาย จึงมีเทคโนโลยมีาใชมากขึ้น ( ที่มา : 

http://www.home.kku.ac.th ) ( สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2558 )  

   

 การเรียน 

 หลักสูตรวิชาแพทยระดับปรญิญาตรีปกติใชเวลาเรียน 6 ป ในปแรกหลกัสูตร การเรียนจะเนนดาน

วิทยาศาสตรทั่วไปทีเ่ปนพื้นฐานสําคัญ จากนั้นจงึเรียนตอวิชาแพทยขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอีก 2 ป ( ชั้นปที่ 2-

3 ) ใน 2 ปตอมา ( ช้ันปที่ 4-5 ) จะเรียนวิชาแพทยทางคลนิิกและในช้ันปที่ 6 EXTERN ฝกปฏิบัติงานการ

รักษาคนไข เมื่อสําเรจ็การศึกษาและสอบผานไดรับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสิทธิ

ประกอบอาชีพแพทยไดตามกฎหมาย โดยไดมีโอกาสเลอืกสายงานในอาชีพแพทยไดดังนี ้

 1.เปนแพทยฝายรักษา แบงได 2 ประเภท ดังนี้  

 - แพทยที่ทําหนาทีป่ฏิบัติทั่วไป ( General Practitioner)ทําหนาที่รกัษาคนไขทั่วไปเชน ไขหวัด 

ทองเสีย โรคกระเพาะ เปนตน  

 - แพทยเฉพาะทาง ( Spercialist) รักษาคนไขที่มีอาการหนกัหรอืที่ตองใชอปุกรณวินิฉัยพิเศษ หรือ

ตองการแพทยที่ชํานาญเฉพาะโรคนั้นทําการรักษา เชน มีน้าํในสมอง มะเร็ง เนื้องอก เปนตน  

และคิดคนวิทยาการใหมๆ ทางการแพทยเพื่อเปนประโยชนตอมนุษยชาติ 

 2. เปนแพทยฝายปองกัน โดยตองออกไปปฏิบัติการในทองที่ทุรกันดารเพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกบัการ

ปองกันโรคแกประชาชนและหาวิธีปองกันโรคในชุมชนตางๆ 

 3. เปนแพทยฝายการสอนหรือเปนครูในโรงเรียนแพทย ไทย ( http://www.cotmes.org) ( สืบคน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ) 

  

 



 

๗ 

ผูประกอบอาชีพน้ีควรเตรียมความพรอมตอไปน้ี 

ผูทีส่ําเรจ็มัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถสอบผานวิชาตางๆในการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคือวิชา 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ( รวม 7 วิชา ) 

ความถนัดทางแพทย ( กรณีสอบกบักลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ( กสพท.) ) หากเคยชวย

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐครบตามเกณฑที่กําหนด คือ ประมาณอยางนอย 10 วัน อาจจะไดรับการพจิารณา

เปนพเิศษ ( ในชวงสอบสมัภาษณวาเปนผูทีม่ีความสนใจในวิชาชีพน้ีจริงๆ )  ทดสอบสัมภาษณและตรวจ

รางกาย เมื่อผานการทดสอบจึงมีสทิธิ์เขาศึกษาแพทยโดยมสีถาบันทีเ่ปดสอน วิชาการแพทยระดับปริญญา

หลายแหง เชน มหาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 

มหาวิทยาลัยสงขลา เปนตน 

 ผูที่จะเรียนวิชาแพทยจะตองมีฐานะทางดานการเงินพอสมควร เพราะคาใชจายในการเรียนวิชาแพทย

คอนขางสูงและใชเวลานากวาการเรียนวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งตองเสียคาบํารงุการศกึษา คาตําราวิชาแพทยและ

คาอุปกรณตางๆ ( นิตยสารนายกัษ ปที่ 17 : 1 สิงหาคม2558 ) 

 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 

1. ใจรักและเรียนใหสําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทยศาสตร 

2. ขยันสนใจในการศกึษาหาความรูทางวิทยาการแพทย วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางด ี

3. มีสุขภาพสมบรูณ ทั้งรางกายและจิตใจ ไมพิการหรือทุพพลภาพปราศจากโภค 

4. สามารถอทุิศตนยอมเสียสละเวลา และความสุขสวนตัว เพื่อชวยเหลือผูอื่นทีเ่ดือดรอนจากการ 

เจ็บปวย มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมรงัเกียจผูเจบ็ปวย มีความเมตตา และมีความรักในเพือ่นมนุษย

มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรกัษาพยาบาลผูคนชนบททั่วประเทศ 

5. มีมารยาทดี สามารถเขากับผูอื่นไดทุกระดับมีความอดทน อดกลั้น และมีความกลาหาญ 

6. มีความซื่อสัตยในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ไมใชความรูทางวิชาการ

ของตนไปหลอกลวงหรือทํารายผูอื่น ( ที่มา://แพทยสภา http://www.tmc.or.th/about.php) 

(สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2558) 

 

 

 

 



 

๘ 

โอกาสในการมีงานทํา 

 

อาชีพแพทยถือวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ และเปนอาชีพที่มีการเสียสละสูง สามารถรับราชการโดยทํางานใน

โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัยหรือหนวยงานการแพทยของกระทรวง ทบวง กรมที่ จัดขึ้นเพื่อ

บริการประชาชนละเจาหนาที่ หรือทํางานในโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถทํารายไดพิเศษดวย

การเปดคลินิกสวนตัวเพื่อรับรักษาคนไขนอกเวลาทํางานประจําไดอีก แนวโนมของตลาดแรงงานสําหรับ

แพทยทั่วไป Physician-ganeral-practice ยังคงมีอยู ดังนั้น แพทยสามารถหางานทําไดงาย เนื่องจาก

ประเทศไทยยังขาดแคลนแพทยอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะตางจังหวัดและชนบทที่หางไกลจากความเจริญใน

ตัวเมือง 

 

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 

 

ผูประกอบอาชีพแพทย ที่มีความชํานาญและประสบการณจะไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง จนถึง

ระดับผูบริหาร หากมีความสามารถในการบรหิารหรืออาจจะประกอบธรุกิจสวนตัวโดยเปดคลินิกรับรักษา

คนไขทั่วไป นอกเวลาทํางานเปนรายไดพเิศษสําหรับผูมีความชํานาญและมทีีมงานที่มีความสามารถ

รวมทั้งมีเงนิทุนจํานวนมากก็สามารถเปดโรงพยาบาลได แพทยที่มีความชํานาญเฉพาะทาง อาจไดรับการ

วาจางใหไปทํางานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแหง ทําใหไดรบัรายไดมากขึ้น (ที่มา:แพทย

สภาการจัดการประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย))(สืบคน วันที่ 8 กันยายน 2558) 

 

การศึกษาละการฝกอบรม 

 

 ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผานการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระเบียบขอองทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยตางๆ สอบคัดเลือกเอง โดยมีรายละเอียดของคูณสมบัติของผูสมัคร การสอบขอเขียน การ

สอบสัมภาษณ การตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิตที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 

คุณคาและผลตอบแทน        

   

ในเรื่องของระบบเงินเดือนนั้นหากเปนแพทยในโรงพยาบาลของรัฐจะมีระดับเงินเดือนตามนั้นโดยขาราชการ 

พลเรือนมีระดับตั้งแต ซี 1ถึง ซี 11 โดยแพทยเริ่มตนจะไดรับบรรจุเปน ซี 4 เงินเดือน 8,190 บาท 

เงินเดือนหลายๆขั้นเปน 10 ขั้น เชน ซี 1 เงินเดือนต่ําสุดคือ 4,100 บาท สูงสุดคือ 7,260 บาท ซี 11 ขั้น

ต่ําสุดคือ 29,690 บาท สูงสุดคือ 57,190 บาท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอด จะเลื่อนตําแหนงและ

ฐานเงินเดือนขึ้นไปเรื้อยๆตามอายุการทํางาน ( ที่มา http://www.a-chieve.org/th) (สืบคน วันที่ 8 

กันยายน 2558 ) 

 

คณะแพทยศาสตรในประเทศไทย 

 

1. โรงเรียนแพทยากร 

2. โรงพยาบาลศริิราช คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8. คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรงุเทพมหานคร 

9. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคราม 

10.  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

( ที่มา: ( วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2558 ).คณะในประเทศไทย.มติชน.หนา 25 ) 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 

นิยามศัพท 

ศัลยแพทยทั่วไป( General Surgeon ) ศัลยแพทย หรือเรยีกกันภาษาชาวบานวา “หมอผาตัด” จัดวาเปน

หมอทีม่ีรายไดสูงสุดเลยทีเดียว แตก็ตองแลกมาดวยการทํางานภายใตความกดดันและแขงขันกับเวลา ทีทุ่ก

นาทีหมายถึงชีวิตของผูปวยซึง่ฝากความหวังไวกับมือหมอ ศัลยแพทยแบงยอยออกไปอีกหลายแขนง ไมวาจะ

เปนประสาทศัลยแพทย ( หมอผาสมอง ) ศัลยแพทย อุบัตเิหตุ กุมารศลัยแพทย หมอผาตัดเด็ก และอื่นๆอีก

มากมายแตที่คนทั่วไปคุนเคยกันมากทีสุ่ดก็คือ ศัลยแพทยตกแตงและเสริมสราง หรือที่เรียกกันวา หมอเสรมิ

ความงาม  

 วิสัญญีแพทย( Anesthesiologist ) วิสัญญีแพทย หรอืที่เรยีกกันติดปากวา “หมอดมยา” ทําหนาที่

วางยาสลบ ยาชา บล็อกไขสันหลงั เพื่อดูแลผูปวยใหเกิดความเจบ็ปวดนอยทีสุ่ดและปลอดภัยมากทีสุ่ด ทั้ง

ในขณะผาตัด วิสัญญีแพทยตองเลือกยาและวิธีการใหเหมาะสมกบัเคส และกายภาพของผูปวย มิฉะนั้นอาจ

เปนอันตรายถึงชีวิตได 

 สูตินารีแพทย( Gyncologist ) สูตินารีแพทยมีบทบาทในการทําคลอดและตรวจรกัษาโรคทีเ่กี่ยวของ

กับสตรี โดยเฉพาะปญหาสุขภาพทีเ่กี่ยงของกับระบบสืบพันธุ บางคนจึงเรียกพวกหมอเขาวา ”หมอตรวจ

ภายใน ” มีหนาที่ครอบคลุมถึงการใหคําปรึกษาเรื่องการมีบตุร และการผาตัดตางๆ  

ศัลยแพทยชองปาก( Oral and MaxillofaeialSurgoons ) ศัลยแพทยชองปากเปนสวนหนึง่ของวิชาชีพทันต

แพทย ที่ลงลึกเฉพาะทางเกี่ยวกบักบัการผาตัดเพือ่รักษาความผิดปกติของขากรรไกร และใบหนา ปากแหวง 

เพดานโหว ดูแลระบบบดเคี้ยวอาหารและการทํางานของอวยัวะภายในชองปากไมวาจะเปนการผาตัดกระดูก

ขากรรไกร ผาตัดรากฟนเทียมตางๆ ปลูกฟน ผาตัดเนื้องอกในชองปาก หรือแมแตการเตรียมความพรอมกอน

ใสฟนปลอม 

 

  

 

 

            

 



 

๑๑  

เภสัชกร( Pharmacist ) คือผูทีม่ีอาชีพทางดานสาธารณสุข ( Health profession ) มีหนาที่จายยา ใหผูปวย 

และการใชยาติดตาม การใชยาใหผูปวย และเปนผูผลิตยา เภสัชจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถหลาย

สาขาโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการแพทยไมวาจะเปนทางดานคลินิก โรงพยาบาล และเภสัชชุมชน ซึ่งจะตอง

เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

 สัตวแพทย คือ แพทยที่รกัษาสัตว หรือกลาวภาษาชาวบานวา “หมอรักษาสัตว” โดยคําวา

(Veterinarin ) นิยมใชในอเมริกาเหนือ 

คําวา “สัตวแพทย“สื่อความหมายได 2 กรณี คือ สัตวแพทย ( Paravet ) และนายสัตวแพทย ( 

Veterinarin ) นายสัตวแพทย คือ บุคคลที่เรียนจบสัตวแพทย ในระดับปริญญาตรี ไดรับคูณวุฒปิรญิญาทาง

สัตวแพทยศาสตร ( สพ.บ ) และไดรับใบประกอบวิชาชีสัตวแพทยข้ันหนึ่ง สัตวแพทย คือ ไดรับ

ประกาศนียบัตร ( 2 ป ) และไดรบัใบประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย 

                จิตแพทย ( Psychatrist )เปนแพทยผูเชี่ยวชาญในดานจิตเวชศาสตรและกร็ับการรบัรองใหทํา

การรกัษาความผิดปกตทิางจิตแพทยทุกคนถูกฝกใหวินิจฉัยโรคและจิตบําบัด เนือ่งจากจิตแพทยตองเปนแพทย

อยูเองดวย สามารถวินิจฉัยโรคผูปวยได จิตแพทยจึงเปนหนึง่ในกลุมสาขาผูเชี่ยวชาญการดานสุขภาพจิต

จํานวนจํากัด ที่สามารถจายยาเพื่อรักษาอาการทางจิตของผูปวยได  

แพทยศาสตร ( Medicine ) เปนสาขาของวิทยาศาสตรสขุภาพที่เกี่ยวของกบัการดูแลโรคหรอื

อาการปวย การเปนแพทยแขนงอาชีพที่ตองใชความรูและทกัษะอยางสงู 

อายุรศาสตร ( Internal medicine ) เปนสาขาหนึ่งของแพทยเฉพาะทางเฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการ

ปองกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและการผิดปกติในรางกายของผูใหญ เรียกแพทยที่ศึกษามาเฉพาะทาง

อายุรศาสตรวา อายุรแพทย ( Internists ) ซึ่งตองสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และสําเร็จการศึกษา

เปนแพทยประจําบานดวยอายุรศาสตรไดผานการสอบเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร และ

ไดรับวุฒิบัตรหรือ 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

หนังสืออนุญาตเปนผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม( ที่มา : ราชวิทยาลัยสูติบ

รีแพทยแหงประเทศไทย ) ( สืบคนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ) 

พยาบาล อาจเรียกวา นางพยาบาลหรือบรุุษพยาบาลเปนวชิาชีพที่ดูแลผูปวยพยาบาลพบไดทั่วไปใน

โรงพยาบาล คลินกิ หรือสถานบริการอื่นๆ พยาบาลเปนวิชาชีพที่กอนจะปฏิบัติงานจะตองการสอบผานข้ึน

ทะเบียนความรู จากสภาการพยาบาล กอนจึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบรูณโดยพยาบาลสามารถทีจ่ะ

ดูแลผูปวย ไดตามหลักการพยาบาล ที่ไดเรียนมาเปนเวลา 4 ป สําหรบัพยาบาลวิชาชีพ ( ที่มา : ระเบียบการ

และเกณฑการรับแพทย กสพ. 2559 ) ( สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2558 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            



 

๑๓  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Medicine Programme 

2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :แพทยศาสตรบัณฑิต 

ชื่อยอ :พ.บ. 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Doctor of Medicine 

ชื่อยอ : M.D. 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีปรับปรุงขึ้นเพื่อผลิตแพทยท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่

เหมาะสมกับระบบสาธารณสุขของ 

ประเทศในปจจุบัน สามารถปฏิบัติงานได ในทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลนแพทยของประเทศ แตขณะเดียวกันก็มีความรูความสามารถและทักษะที่ได

มาตรฐานสากล สามารถศึกษาตอเปนแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆไดในอนาคต 

หลักสูตรมุงหมายผลิตบัณฑิตแพทยที่มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย มีความรูคู

คุณธรรม มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและ 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนผูมีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองและติดตามความกาวหนาของ 

วิทยาการใหม ๆอยูเสมอ 

 

  

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ฉบับน้ี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

บทท่ี๓ 

การดําเนินการ 

 การจัดทําโครงงานเรื่องนี้เปนการวิจัยเล็กๆของนักเรียน และเปนโครงงานทฤษฎี เพื่อศึกษาผลการ
เรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูกา หรงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและเอกสารที่เกี่ยวของในการทํา
โครงงาน โดยดําเนินการตามปฏิทินการทํางานดังนี้ 

เวลาที่ปฏบิัต ิ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัต ิ ครูที่ปรึกษา 
13 พ.ค. 58 รวมกลุมตั้งคณะกรรมการกลุมโครงงาน หองเรียน  

20 พ.ค. 58 กําหนดชื่อเรื่องโครงงาน หองเรียน  
27 พ.ค. 58 วิเคราะหวิจารณ หัวขอเรื่องโครงงาน นอกหองเรียน  
3 มิ.ย. 58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
10 มิ.ย. 58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
17 มิ.ย.58 ศึกษาการเขียนบทที่1 หองเรียน  
24 มิ.ย. 58 การเขียนบทที่1 นอกหองเรียน  
1 ก.ค. 58 การเขียนบทที่1 นอกหองเรียน  
8ก.ค. 58 ศึกษาการเขียนบทที่2 หองเรียน  
15 ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
22ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
29ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
5 ส.ค. 58 การเขียนบรรณานุกรมเต็มรูปแบบ หองเรียน  
12ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
19ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
26ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
2 ก.ย. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
9ก.ย. 58 ศึกษาการเขียนบทที่3 หองเรียน  
16ก.ย. 58 ศึกษาการเขียนบทที่4 หองเรียน  
28ก.ย. 58 สรุปรายงานการเขียนโครงงานบทที่5 หองเรียน  
 สถิติที่ใชในรายงานครั้งนี้คือรอยละ  



 

๒๕ 

บทท่ี ๔  

ผลการศึกษา 

 การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาโครงงานประเภททฤษฎี เรื่อง แพทย 

ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 แพทยเปนอาชีพที่สามารถทําคุณประโยชนใหกับสังคมไดเปนอยางมาก  ความสุขที่ไดจากการ

ชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหพนจากความเจบ็ปวยหรือการเสียชวีิต  เปนความสุขทีป่ระเมินคาไมได  และถามองใน

เชิงพุทธศาสตร แพทยก็เปนวิชาชีพที่มีโอกาสสรางบุญกุศลไดอยูตลอดเวลา ตามหลกัพรหมวหิาร 4คือ เมตตา 

(ปรารถนาใหคนไขมีความสุข) กรุณา (ปรารถนาใหคนไขพนทุกข) มุทิตา (ยินดีเมื่อคนไขหายปวย) และ 

อุเบกขา (ทําใจ เมื่อชวยอยางสุดฝมือแลว) 

 

ผลการศึกษาอาชีพแพทยในชุมชน 

ลําดับที ่ หมูบาน/ตําบล รอยละ 
1 ตําบลดู 45 
2 ตําบลโพธิ์ศร ี 30 
3 ตําบลหนองเชียงทูน 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

บทที่ ๕ 

 สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งนีผู้ศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

 ๑.เพื่อเปนองคความรูใหมในการประกอบอาชีพแพทย 

 ๒.เพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพแพทย 

 ๓.เพื่อเปนการแนะแนวทางในการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร 

 ๔.เพื่อศึกษาขอมลูแลวนําไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นทีส่นใจในอาชีพแพทย 

สรุป 

 การศึกษาอาชีพแพทยทําใหทราบวา 

- งานที่ทํามี 'คุณคา' ในตัวของมันเอง คือไดชวยเหลอืผูปวย 

- เปนที่พึง่แกญาตพิี่นอง และเพื่อนฝูงรวมไปถึงญาติของเพื่อนฝูงยามที่เจ็บไขไดปวย 

- เห็นสัจธรรม 'กับตา' ตัวเองวาเกิด แก เจบ็ ตาย เปนของธรรมดาจริงๆ มันเกิดขึ้นอยูทุกๆวัน ไมมี

วันหยุด และไมเลือกเวลา 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษาโครงงานนี้ ทําใหกลุมของขาพเจา 

            ควรจะนําองคความรูที่ไดจากครั้งนี้นําไปเผยแพรใหบุคคลที่สนในในอาชีพแพทย และบุคคลอื่นตอไป 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 
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๒๘ 
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