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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการฝึกอบรม

แพทย์ใช้ทนุกมุารเวชศาสตร์ และได้การรับรองจากแพทยสภา และราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทยให้ 

ฝึกอบรมแพทย์ใช้ทนุ 42 เดือน เพื่อวฒุิบตัรกุมารเวชศาสตร์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนมีกมุารแพทย์ท่ีส าเร็จการ

ฝึกอบรมและได้รับวฒุิบตัรไปแล้วจ านวน 1 รุ่น ในปี พ.ศ.2561 ในด้านหลกัสตูรการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุง

ใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับมาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ระดับหลังปริญญา  Post Graduate World 

Federation for Medical Education (The WFME PGME standard)  ของแพทยสภา  และ เกณฑ์หลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ภาควิชากมุารฯ จึงได้

ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แผน ข โดยมีเป้าหมายสูงสุด ในการผลิตกุมารแพทย์ให้

สามารถดแูลผู้ ป่วยเด็กให้มีสขุภาพแข็งแรง มีพฒันาการสมวยั ทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม 

ในด้านการประเมินผลการฝึกอบรมจดัให้มี การประเมินความรู้พืน้ฐานทางการแพทย์ โดยการสอบภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ การประเมินงานวิจยั และ การประเมินผลลพัธ์การฝึกอบรมด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) ซึง่วดั

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง มีการรวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าหรือระดบัความสามารถของ

ผู้ รับการฝึกอบรม (milestone) ตามระดับชัน้ปี โดยแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ จดบนัทึก ประเมิน และสะท้อน

ตนเอง เป็นระยะอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ภายใต้การก ากบัดแูลและแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และร่วมกนั

การวางแผนเพื่อพฒันาตนเอง โดยหลงัส าเร็จการฝึกอบรมสามารถเป็นกมุารแพทย์ท่ีมีความรู้ คูค่ณุธรรมและมี

เจตคตท่ีิดีดแูลผู้ ป่วยและ ดแูลสขุภาพของตนเอง และสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

 

 

       คณะกรรมการหลกัสตูรฯ 

 



ค 

 

สำรบัญ 
 หน้ำ 
รายช่ืออาจารย์ประจ าภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ 1 
คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการฝึกอบรม  4 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรโครงการฝึกอบรม 4 
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ 6 
การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน 11 
การปฏิบัติงานในหน่วยผู้ป่วยนอกและแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  13 
คลินิกดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่อง (Continuity clinic) 14 
กุมารเวชศาสตร์ชุมชน (Community pediatric) 14 
งานด้านพัฒนาการ พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น (Developmental and adolescent medicine) 15 
ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 16 
กิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 18 
สรุปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม 19 
การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย (Research and case reported) 20 
ระเบียบปฏิบัติของแพทยป์ระจ าบ้าน 20 
การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 23 
ระเบียบการการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา    
             กมุารเวชศาสตร์ 

26 

การบันทึกรายงานผู้ป่วย 27 
ภาคผนวกที่ ๑ การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมด้วยแฟ้มผลงาน(Portfolio) 28 
ภาคผนวกที่ ๒ ชุดแบบประเมินต่าง ๆ 33 
ภาคผนวกที่ ๓ ระเบียบปฏิบัติเวชระเบียนและเอกสารที่เกีย่วข้อง 67 
ภาคผนวกที่ ๔ แนวทางการอุทธรณผ์ลการประเมิน               
รายช่ือแพทย์ประจ าบ้าน 
ปฏิทินการรับแพทย์ประจ าบ้าน 

78 
81 
82 

กฎหมายทางการแพทย์ที่ควรรู้ 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕  

83 
84 

  
  
  
  



1 

 

รำยชื่อคณำจำรย์ประจ ำภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อำจำรย์อนุสำขำต่ำงๆ  
ประเภทอำจำรย์เตม็เวลำ จ านวน 19 คน   

ล ำดบัที่ ช่ือ อนุสำขำ 
1. ผศ.นพ.สรวฒุ ิ พงศ์โรจน์เผา่ โรคระบบทางเดินหายใจ 
2. รศ.นพ.สงวนศกัดิ ์ ฤกษ์ศภุผล โภชนาการและทางเดนิอาหารและตบั                      
3. ผศ.พญ.จนัทนา   พนัธ์บรูณะ ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
4. ผศ.พญ.กรรณิการ์  วงศ์ภาวิทย์ ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
5. รศ.พญ.บานช่ืน  เบญจสวุรรณเทพ พฒันาการและพฤตกิรรมเดก็ 
6. รศ.พญ.ทวิมา   ศริิรัศมี พฒันาการและพฤตกิรรมเดก็ 
7. รศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต โรคตดิเชือ้ 
8. รศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ ตจวิทยา 
9. ผศ.พญ.มนจฑุา  เอี่ยมอดุมกาล กมุารเวชศาสตร์ทัว่ไป 

10. ผศ.นพ.สมบรูณ์  จนัทร์สกลุพร โรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนั 
11. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง โรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนั 
12. ผศ.พญ.สธิุดา  ศิริพรพาณิชย์ ตจวิทยา 
13. ผศ.พญ.อจัฉราพร  เมฆศขิริน ประสาทวิทยา 
14. พญ.นฎักานต์  วงศ์จิตรัตน์ โรคตอ่มไร้ท่อและเมตาบอลสิม 
15. พญ.ภทัรพร  วิลาวรรณ์ โรคระบบทางเดนิหายใจ 
16. นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ * โรคไต 
17. นพ.พนิต   ทกัขิญเสถียร* โรคตดิเชือ้ 
18. 
19. 

พญ.ปัญจรัตน์ โสวิทยสกลุ * 
นพ.ฉตัรชยั  ธ ารงอาจริยกลุ * 

โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก 
ประสาทวิทยา 

20. พญ. พรพิมล เจนยงศกัดิ ์ ลาศกึษาตอ่ด้านทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
21. นพ. ศวิตั ศรีเมือง ลาศกึษาตอ่ด้านโรคหวัใจ 
22. พญ. กิรณา วีณิน ลาศกึษาตอ่ด้านโรคทางเดนิอาหารและตบั 

 * อาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานด้านการสอนทางสาขากมุารเวชศาสตร์น้อยกวา่ 5 ปี 
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ประเภทอำจำรย์ไม่เตม็เวลำ และอำจำรย์พเิศษ  จ านวน 3 คน 

1. นพ. ภานรุุจน์  ลือวิเศษไพบลูย์ โรคหวัใจ 
2. พญ.ศรัยอร ธงอินทรเนตร โรคหวัใจ 
3. รศ.นพ.ไพโรจน์  จงบญัญตัิเจริญ โรคทางเดนิอาหารและตบั                          
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คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. รศ.นพ.ไพโรจน์    จงบญัญตัิเจริญ  ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.นพ.สรวฒุ ิ  พงศ์โรจน์เผา่ ท่ีปรึกษา 
3. รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลขิิต ท่ีปรึกษา 
4. ผศ.พญ.สธิุดา  ศิริพรพาณิชย์ ประธานหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน  
5. นพ.ฉตัรชยั   ธ ารงอาจริยกลุ รองประธานหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน 
6. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ กรรมการ 
7. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง  กรรมการ 
8. ผศ.พญ.จนัทนา    พนัธ์บรูณะ กรรมการ 
9. นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ กรรมการ 
10. นพ.พนิต ทกัขิญเสถียร กรรมการ 
11. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านภาควิชากมุารเวชศาสตร์  กรรมการ 
12. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ศกพ.สมเด็จพระเทพฯ กรรมการ 
13. พว.สธุาทิพย์  สทิธิสจัจธรรม กรรมการ 
14.  พญ.นฎักานต์ วงศ์จิตรัตน์ กรรมการและเลขานกุาร 
15. นางไพเราะ บตุรลพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวปรียาภรณ์ ศิริมหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ปรัชญำ บณัฑิตยอ่มฝึกตน 
ปณิธำน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีมาตรฐานในการผลติ      
              แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีความรู้ความสามารถ ก้าวทนัวิทยาการของโลก สอดคล้องกบัความต้องการ 
               ชมุชนและสงัคม 

วิสัยทศัน์  เป็นหน่วยงานท่ีผลิตแพทย์ให้มีความรู้ด้านกมุารเวชศาสตร์ ในมาตรฐานระดบัสากล 
พันธกิจ 

1. ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อเป็นกุมารแพทย์ ท่ีมีความรู้คู่คณุธรรม และก้าวทันวิทยาการของโลก 
สอดคล้องกบัความต้องการชมุชนและสงัคม 

2.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยผ่านกระบวนการสอน วิจยั งานบริการ
วิชาการ และการเข้าถึงชมุชน  

3. ให้บริการทางด้านสขุภาพระดบัตติยภมูิท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากล 
วัตถุประสงค์  
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายในการ
ฝึกอบรมเพื่อผลิตกุมารแพทย์ ท่ีมีคณุธรรมและจริยธรรมและมีความรู้ความสามารถในการให้บริการสขุภาพ
แบบองค์รวมแก่เด็ก ตัง้แตแ่รกเกิดจนเตบิโตเข้าสูว่ยัรุ่น 
 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในหลักสูตรโครงกำรฝึกอบรม 

 ผู้ เข้าอบรมจะปฏิบตัิงานในภาควิชากมุารเวชศาสตร์ ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 3 ปี ภายหลงัการปฏิบตัิงานอบรมและผา่นการประเมินแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ โดยมีระยะการปฏิบตัิงานดงันี ้

ระดบัชั้นปีท่ี 0  : ปฏิบติังานเพิ่มพนูทกัษะ 
ระดบัชั้นปีท่ี 1 : ปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยกมุารเวชศาสตร์            12 เดือน 
ระดบัชั้นปีท่ี 2 : ปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยกมุารเวชศาสตร์              12 เดือน 
ระดบัชั้นปีท่ี 3 : ปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยกมุารเวชศาสตร์              12 เดือน 
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ตำรำงที่ 1: แผนการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ าบ้านสาขากมุารเวชศาสตร์ 

หมวดรำยวิชำ ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน 
(Basic medical sciences) 

10 เดือน 
- Normal newborn (1 mo) 
- NICU                   (3 mo) 
- PICU                   (1 mo) 
- OPD/ER              (2 mo) 
- IPD                     (3 mo) 

 
- 

 
- 

หมวดวิชากมุารเวชศาสตร์
ทัว่ไป 

7 เดือน 
 
- NICU       (1 mo) 
- PICU        (1 mo) 
- OPD/ER   (2 mo) 
- IPD          (3 mo) 

8 เดือน 
(Leadership 6 mo) 
- NICU      (2mo) 
- PICU       (2mo) 
- OPD/ER  (2 mo) 
- IPD         (2 mo) 

หมวดวิชาบงัคบัพืน้ฐาน 
 

3 เดือน 
- Adolescent (1 mo)         

- - Child development (1mo) 
- - Community/Social pediatrics/ School health (1 mo) 

 
- 

หมวดวิชาเลือก  
- 

4 เดือน 
- Subspecialty    (3 mo) 
 - Free elective   (1 mo) 

4 เดือน 
- Subspecialty    (3 mo) 
- Free elective    (1 mo) 

วนัลา 10 วนัปฏิทิน 10 วนัปฏิทิน 10 วนัปฏิทิน 
รวมระยะเวลำกำรปฏิบัตงิำน 
ในภำควชิำกุมำรฯ  
(ไม่น้อยกว่ำ......สัปดำห์) 

50 100 150 

*แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบตัิงานท่ี OPD รับปรึกษาผู้ ป่วยท่ีแผนกฉกุเฉิน และแพทย์ประจ าบ้านอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการท่ีแผนกฉกุเฉินเดือนละ 1 ครัง้ 
 

 

 



6 

 

การจัดรูปแบบการเรียนรู้ 

1. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้าน มีประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยักมุารฯ โดยมีเนือ้หาตาม
หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ 
 1.1 กุมำรเวชศำสตร์ทั่วไป                
   1.1.1 ผู้ป่วยใน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้าน มีประสบการณ์ในการดผูู้ ป่วยใน ประเภทกมุารเวชศาสตร์ทัว่ไป โดยมีเปา้หมายใน
การสง่เสริมให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองตอ่ไปนี ้    

- ข้อบง่ชีใ้นการรับผู้ ป่วยไว้ในโรงพยาบาลทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและสงัคม  
- การให้การวินิจฉยั และการดแูลรักษาผู้ ป่วยใน    

 - การท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรอ่ืน     
     - การขอค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง   

   - การเลือกใช้หตัถการหรือวิธีการตรวจค้นท่ีเหมาะสม เพ่ือวนิิจฉยัและบริบาล  
- การบนัทกึเวชระเบียน ตามหลกัทางการแพทย์และกฎหมาย  
- การน าเสนอรายงานผู้ ป่วยในในการดแูลผู้ ป่วยข้างเตียงและในห้องประชมุ 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสคิดและวิเคราะห์ด้วย
ตนเองในการวินิจฉยัโรค การวางแผนสัง่ตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม ตดัสินใจในวางแผนการรักษาด้วยตนเอง สัง่การ
รักษาและการวางแผนในการจ าหน่ายผู้ ป่วยท่ีตนเองดูแลอยู่ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์และแพทย์
แพทย์ประจ าบ้านอาวโุส และท างานร่วมกันเป็นทีม จดัให้มีการสอนข้างเตียงส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน โดย
อาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วยอย่างน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั โดยมุ่งเน้นท่ีความรู้พืน้ฐานและทกัษะระดบักุมารแพทย์
ทั่วไป นอกเหนือไปจากดูแลผู้ ป่วยทั่วไป ภาควิชาฯมอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านรับผิดชอบดูแลผู้ ป่วยใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถดูแลผู้ ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเวลาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  
   1.1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลัน และผู้ป่วยนอกทั่วไป ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีเปา้หมายให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้
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  กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคที่พบบ่อย         

 การประเมินความรุนแรงของผู้ ป่วยและการดแูลรักษาเบือ้งต้นแก่ผู้ ป่วยเด็กท่ีมีปัญหาเจ็บป่วย
เฉียบพลัน หรือได้รับอุบัติเหตุ ปฏิบัติการกู้ ชีพแก่ผู้ ป่วยเด็ก การท างานร่วมกับบุคลากรสาขาอ่ืน เช่น 
ศลัยแพทย์ รังสีแพทย์ นกักายภาพบ าบดั พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น สามารถบนัทึกเวชระเบียน
อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา ตามหลกัทางการแพทย์และกฎหมาย 

 ภาควิชาฯ ได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ตรงจากการรับการปรึกษาและให้การ
บริบาลผู้ ป่วยฉกุเฉิน และผู้ ป่วยนอกด้วยตนเอง ภายใต้การก ากับดแูลของอาจารย์ นอกจากนีย้งัจดัให้มีการ
ฝึกอบรมเร่ือง pediatric advanced life support และ neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจ าบ้านเป็น
ประจ าทกุปีในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 

 1.1.3 กำรดูแลสุขภำพเด็กหรือผู้ป่วยอย่ำงต่อเน่ือง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการดแูลสขุภาพเด็ก
และผู้ ป่วยเด็กอย่างต่อเน่ือง ในด้านการเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กปกติ การส่งเสริมสุขภาพและการ
ปอ้งกนัโรค การดแูลรักษาโรคท่ีพบบ่อยทัง้โรคเฉียบพลนัและโรคเรือ้รัง โดยแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะคนจะต้อง
เลือกผู้ ป่วยจากแผนกผู้ ป่วยนอกหรือเป็นผู้ ป่วยใน ท่ีเคยให้การรักษา เน้นการรักษาและการดแูลสขุภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง มีหลากหลายปัญหา แล้วให้ติดตามการรักษาผู้ ป่วยนัน้ๆ ตลอดระยะเวลาฝึกอบรมในภาควิชากมุารฯ 
ภายในก ากบัดแูลของอาจารย์   
  1.1.4 กำรดูแลทำรกแรกเกิดปกติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสดูแลทารกแรกเกิดปกติ โดยได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย การวินิจฉัยและรักษาทารกท่ีมีอัตราเสี่ยงสูง   การจ าแนกทารก
ผิดปกติจากทารกปกติ การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด ประเมินอายุครรภ์ของทารก และเปรียบเทียบความ
เหมาะสมระหว่างอายุครรภ์ของทารกและน า้หนักแรกเกิดการวินิจฉัยความพิการแต่ก าเนิด และกลุ่มโรค
พนัธุกรรมท่ีพบบ่อยในทารก รวมทัง้ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่บิดามารดาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ทัง้การดแูลทารก
ปกติ การวินิจฉัยทารกปกติท่ีมีลกัษณะเบี่ยงเบน (normal deviation) การวินิจฉยัและรักษาทารกท่ีมารดาติด
สารเสพตดิ หรือติดเชือ้กามโรค และโรคตดิเชือ้ตา่ง 

 การตรวจคดักรองความผิดปกติในทารกแรกเกิด และการติดตามดแูลทารกท่ีมีผลการตรวจ
ผิดปกติการให้ภูมิคุ้มกันโรค การแนะน ามาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภยัของทารก เช่น ให้ค าแนะน า
บิดามารดา ในการดแูลทารกแรกเกิด ให้ค าแนะน าด้านโภชนาการของทารก การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ตลอดจน



8 

 

ให้ความรู้เก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก การวางแผนจ าหน่ายทารกแรกเกิดออกจาก
โรงพยาบาล  

 นอกจากนีย้ังจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ือง neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจ าบ้านเป็น
ประจ าทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และร่วมจัดโครงการ family center care เพื่อให้แพทย์ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครอบครัว ผู้ ป่วย ลดช่องว่าง
ระหว่างบคุลากรทางการแพทย์กบัผู้ รับบริการ รวมถึงได้เห็นแบบแผนและฝึกปฏิบตัิในการให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ญาติผู้ ป่วยทัง้จากอาจารย์กมุารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก โดยจดัท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี           

1.2 กุมำรเวชศำสตร์ชุมชน โดยรับผิดชอบ 3 ชุมชน (ชุมพล บึงศาลและคลองใหญ่) เป็นการ
ติดตามผู้ ป่วยเรือ้รัง ให้ความรู้ และการสร้างเสริมสขุภาพแก่สมาชิกในครอบครัว 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัในบทบาทของกุมารแพทย์ ในการสนบัสนุน
สขุภาพและพฒันาการของเด็กในชุมชน การมีส่วนร่วมของเด็กในสงัคม การพิทกัษ์สิทธิเด็ก และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการปฏิบัติงานในชุมชน ในฐานะผู้ ให้บริการสุขภาพหรือเป็นท่ีปรึกษา ในฐานะเป็นกุมารแพทย์ โดย
ครอบคลุมเร่ืองต่อไปนี ้ความต้องการด้านสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กท่ีด้อยโอกาส ภาวะ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพเด็กบทบาทของกุมารแพทย์ต่อสถานรับเลีย้งเด็ก โรงเรียนอนุบาลและ
โรงเรียนประถมมธัยม บทบาทของกมุารแพทย์ตอ่กระบวนการทางกฎหมาย ท่ีเก่ียวกบัเด็กและการพิทกัษ์สิทธิ
เด็ก บทบาทของกุมารแพทย์ต่อเด็กท่ีถกูทารุณกรรม ถกูทอดทิง้ และเด็กท่ีมีความเสี่ยงสงู บทบาทของกุมาร
แพทย์ต่อเด็กท่ีเจ็บป่วยเรือ้รัง พิการ ทุพพลภาพ และเด็กท่ีป่วยหนักในช่วงสุดท้ายของ ชีวิตโดยจัดให้มีการ
บรรยาย อภิปราย การดูงานปฏิบัติงานในสถานท่ีต่างๆ เช่นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถาบนัแรกรับ
เด็กหญิงบ้านธญัพร สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี  

1.3 กำรก ำกับดแูลสุขภำพ (Health Supervision)  
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในการก ากบัดแูลสขุภาพเด็กทกุอาย ุตัง้แตใ่นวยัแรกเกิด 
วยัเด็กระยะต้น วยัเด็กระยะกลาง (วยัเรียน) และวยัรุ่นอย่างต่อเน่ือง ทัง้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทัง้ทางร่างกาย พฒันาการ และพฤติกรรมในระยะแรกเร่ิม และ
ด าเนินการแก้ไขตัง้แต่แรก การส่งเสริมสุขภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้างภูมิคุ้ มกันโรค การให้
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ค าปรึกษาและแนะน าแก่บิดามารดาและผู้ เลีย้งดเูด็ก ในด้านการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุการเลีย้งดแูละการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก โดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ี ทางภาควิชาฯ จัดให้ ได้แก่ หอทารกแรกเกิดปกติ คลินิกดูแลเด็กอย่าง
ตอ่เน่ือง คลินิกพฒันาการเดก็ คลนิิกเด็กสขุภาพดี  

1.4 กุมำรเวชศำสตร์อนุสำขำ  
ประสบการณ์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยกุมารเวชศาสตร์อนุสาขา (เฉพาะทาง) มีความจ าเป็นส าหรับ

การฝึกอบรมกมุารแพทย์ทัว่ไป นอกจากภาควิชาฯ จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสเลือกปฏิบตัิงานในอนุ
สาขาวิชาต่างๆ แล้วยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ ทางด้านอนสุาขาในขณะท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในหอผู้ ป่วยใน แผนกผู้ ป่วย
นอก และหอผู้ ป่วยวิกฤติด้วย นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้เก่ียวกับช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปรึกษา และส่งต่อ
ผู้ ป่วยไปยงัผู้ เช่ียวชาญอนสุาขา การปฏิบตัิงานในอนสุาขาเฉพาะทางท่ีจดัให้แพทย์ประจ าบ้าน มีจ านวนและ
ประเภทของผู้ ป่วย ท่ีเหมาะสม รวมทัง้จดัให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสดแูลผู้ ป่วยนอกของอนสุาขานัน้ๆ ใน
ฐานะผู้ รับผิดชอบเบือ้งต้นด้วย โดยก าหนดการเรียนรู้รายวิชาอนสุาขาดงันี ้
 อนุสำขำวิชำบังคับ 
 - พฒันาการและพฤตกิรรม 
 - กมุารเวชศาสตร์สงัคม 
 - เวชศาสตร์วยัรุ่น 
 อนุสำขำวิชำเลือก 
 - วิชาเลือกสาขาโรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนั 
 - วิชาเลือกสาขาโรคหวัใจ 
 - วิชาเลือกสาขาตอ่มไร้ท่อและเมตาโบลิสม 
 - วิชาเลือกสาขาโรคทางเดนิอาหารและตบั 
 - วิชาเลือกสาขาโภชนาการ 
 - วชิาเลือกสาขาโรคไต 
 - วิชาเลือกสาขาประสาทวิทยา 
 - วิชาเลือกสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ 
 - วิชาเลือกสาขาโรคตดิเชือ้ 
 - วิชาเลือกสาขาพนัธุกรรม 
 - วิชาเลือกสาขาตจวิทยา 
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            - วิชาเลือกอื่นๆ 
1.5 กำรดแูลผู้ป่วยวกิฤต ิ(NICU และ PICU) 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ด้านผู้ ป่วยวิกฤติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการ
ดแูลผู้ ป่วยหลายๆด้านร่วมกนั เช่น การจดัการดแูลด้านสารน า้และอีเล็กโทรไลต์ เมตาบอลิซมึ โภชนาการ การ
รักษาโรคทางระบบหายใจ หวัใจ การควบคมุโรคตดิเชือ้ การช่วยชีวิตผู้ ป่วย (resuscitation) และสง่ตอ่ไปยงัหอ
ผู้ ป่วยวิกฤติ การดแูลผู้ ป่วยพิการแต่ก าเนิด ได้ท าหัตถการและให้การประคบัประคองการท างานของอวยัวะ
ตา่งๆ เช่น ระบบหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท และเมตาบอลิซมึ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรับ
ผู้ ป่วย ไว้ในหอผู้ ป่วยวิกฤต ิจ าหน่าย หรือย้ายผู้ ป่วยเป็นต้น               
2 กำรเรียนรู้ในห้องเรียน จดัให้มีการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคูไ่ปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ ป่วยภายในภาควิชา ได้แก่ afternoon report, grand round, 
case conference, morbidity mortality conference, journal club, subspecialty conference 
 2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ ป่วยระหว่างภาควิชา เช่น  Obstetrics-Pediatric conference, 
Pediatric-Radiological conference, Clinico-Pathological conference (CPC) 
 3) การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital conference) รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ-โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลภมูิพล 
 4) การบรรยายด้านกมุารเวชศาสตร์ ได้แก่ core clinical pediatrics, Pediatric basic sciences 
 5) การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ ความรู้ทัว่ไป และภาษาองักฤษ 
 
3 กำรเรียนรู้แบบอ่ืนๆ      
 โดยจัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะการสื่อสาร (communication skills) 
การสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทัง้มีประสบการณ์ของการเป็นทีมบริบาลผู้ ป่วย (patient 
care team) การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็นส่วน
หนึง่ของทีมคณุภาพและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
4. กำรศึกษำเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 
 ทกัษะและวิธีการในการค้นหาข้อมลูต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature) การใช้อินเตอร์เนต การ
วิจยั การออกแบบการวิจยั และการใช้วิจารณญาณในการยอมรับผลการศกึษาวจิยัตา่งๆ การตดัสินใจในข้อมลู
ต่างๆ ทางการแพทย์ และการน ามาปฏิบตัิในงานดูแลผู้ ป่วย โดยภาควิชาฯ และคณะแพทย์ฯจัดให้มี ระบบ
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ฐานข้อมูลทางการแพทย์ และ อุปกรณ์สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต สญัญาณ wi-fi ท่ีแพทย์
ประจ าบ้านสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
 
กำรปฏิบัตงิำนบนหอผู้ป่วยใน 

การปฏิบตัิงานในภาควิชากมุารเวชศาสตร์ รพ.ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการ
ปฏิบตัิงานเป็น 3 กลุม่ดงันี ้

- หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิดและหออภิบาลทารกแรกเกิดชัน้ 3 หอผู้ ป่วยในสตูิกรรม 8/1 และ 8/2 
- หอผู้ ป่วยเดก็ 9/2 และหอผู้ ป่วยเดก็พิเศษ 9/1  
- หอผู้ ป่วยวิกฤตเิด็ก (PICU)  

 
หอผู้ป่วยทำรกแรกเกิดและหออภบิำลทำรกแรกเกิดชัน้ 3 และหอผู้ป่วยในสูตกิรรม 8/1 และ 8/2 
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจ าบ้านสามารถตรวจและให้การดแูลรักษาทารกแรกเกิดทัง้ปกตแิละมีความผิดปกติท่ี
พบบอ่ยได้ 

การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดงัน้ี 
1. ข้ึนปฏิบติังานดูแลผูป่้วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในหอผูป่้วยทุกวนั เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวนั

ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวนัหยดุราชการหรือจนกวา่งานจะเสร็จเรียบร้อย  
2. ร่วมดูแลผูป่้วย (service round) กบันิสิตแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ และอาจารยแ์พทยต์ั้งแต่เวลา

ประมาณ 9.00 น. ทุกวนัในเวลาราชการ 
3. ออกตรวจคลินิกพิเศษทารกแรกเกิด ทุกวนัพุธ เวลา 10.00 น. หากมีผูป่้วยหนกั ตอ้งดูแลผูป่้วยใน

หอผูป่้วย และตอ้งรายงานอาจารยท่ี์ปรึกษาคลินิกพิเศษทารกแรกเกิดใหท้ราบ 
4. รับผูป่้วยในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดไวใ้นความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูป่้วย และรายงานความ

คืบหน้า (progression note) ท่ีมีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะลงใน
เวชระเบียนในของผูป่้วย และติดตามผูป่้วยจนถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้ งช่วย
ตรวจทานในส่วนท่ีนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะไดบ้นัทึกไวใ้นเวชระเบียนในของผูป่้วย 
โดยมีอาจารยแ์พทยช่์วยตรวจอีกคร้ัง ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเก่าให้ท าการสรุปประวติั การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ  การวินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชบั ไดใ้จความ ในคร้ัง
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แรกท่ีท าการดูแลผูป่้วย (on service note)  โดยรับผูป่้วยเก่าทุกรายก่อนข้ึนปฏิบติังานในหอผูป่้วย 
5. สรุปรายงานผูป่้วยในความดูแลเม่ือตอ้งส่งต่อใหผู้อ่ื้นดูแลแทน เช่น ยา้ย ward หรือกรณีผูป่้วยออก

จากโรงพยาบาล (off service note และ summary note) 
6. รับผูป่้วยทารกแรกเกิดในหอผูป่้วยสูติกรรม 8/1 และ 8/2 ทั้ งหมดไวใ้นความดูแล และช่วย

ตรวจทานการเขียนรายงานรับผูป่้วยของนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์พิ่มพนูทกัษะ 
7. อยูใ่นทีมกูชี้พทารกแรกเกิดในช่วงเวลาราชการ 

 
หอผู้ป่วยเด็ก 9/2 และหอผู้ป่วยเด็กพเิศษ 9/1 

วตัถุประสงค์  แพทยป์ระจ าบา้นสามารถใหก้ารดูแลผูป่้วยเดก็ในปัญหาและโรคท่ีพบบ่อยได ้
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดงัน้ี 

1. ข้ึนปฏิบติังานในหอผูป่้วยทุกวนั โดยในวนัราชการเวลา 7.00 – 16.00 น. และวนัหยุดราชการ
เวลา 7.00 - 10.30 น. หรือจนกวา่งานจะเสร็จเรียบร้อย โดยดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

2. ร่วมดูแลผูป่้วย (service round) กบันิสิตแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ และอาจารยแ์พทยเ์ร่ิมเวลา
ประมาณ 9.00 น. ในวนัท าการ 

3. รับผูป่้วยในหอผูป่้วยไวใ้นความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูป่้วยและรายงานความคืบหน้า     
(progression note) ท่ีมีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทย์และแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ ลงในเวช
ระเบียนในของผูป่้วย และติดตามผูป่้วยจนถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยตรวจทาน
ในส่วนท่ีนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทักษะได้บันทึกไวใ้นเวชระเบียนในของผูป่้วย โดยมี
อาจารยแ์พทยช่์วยตรวจอีกคร้ัง 

4. ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเก่า ให้ท าการสรุปประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การ
วินิจฉยั และการรักษาอยา่งกระชบั ไดใ้จความ ในคร้ังแรกท่ีท าการดูแลผูป่้วย (on service note) 
โดยรับผูป่้วยเก่าทุกรายก่อนข้ึนปฏิบติังานในหอผูป่้วย 

5. สรุปรายงานผูป่้วยในความดูแลเม่ือตอ้งส่งต่อใหผู้อ่ื้นดูแลแทน เช่น ยา้ย ward หรือกรณีผูป่้วยออก
จากโรงพยาบาล (off service note และ summary note) 

6. รับปรึกษาและดูแลรักษาผูป่้วยจากภาควิชาอ่ืน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยแ์พทย ์
7. ช่วยนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะในการฝึกความช านาญในการท าหตัถการพื้นฐานและการ

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐาน   
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หอผู้ป่วยวิกฤตเิดก็ (PICU)  
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจ าบ้านสามารถตรวจและให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีภาวะวิกฤตท่ีพบบอ่ยได้ 

การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดงัน้ี 
1. ข้ึนปฏิบติังานดูแลผูป่้วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในหอผูป่้วยทุกวนั เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวนั

ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวนัหยดุราชการหรือจนกวา่งานจะเสร็จเรียบร้อย  
2. ร่วมดูแลผูป่้วย (service round) กบันิสิตแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ และอาจารยแ์พทยต์ั้งแต่เวลา

ประมาณ 9.00 น. ทุกวนัในเวลาราชการ 
3. รับผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตเด็กไวใ้นความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูป่้วย และรายงานความ

คืบหน้า (progression note) ท่ีมีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะลงใน
เวชระเบียนในของผูป่้วย และติดตามผูป่้วยจนถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้ งช่วย
ตรวจทานในส่วนท่ีนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะไดบ้นัทึกไวใ้นเวชระเบียนในของผูป่้วย 
โดยมีอาจารยแ์พทยช่์วยตรวจอีกคร้ังในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเก่า ให้ท าการสรุปประวติั การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ  การวินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชบั ไดใ้จความ ในคร้ัง
แรกท่ีท าการดูแลผูป่้วย (on service note)  โดยรับผูป่้วยเก่าทุกรายก่อนข้ึนปฏิบติังานในหอผูป่้วย 

4. สรุปรายงานผูป่้วยในความดูแลเม่ือตอ้งส่งต่อให้ผูอ่ื้นดูแลแทน เช่น ยา้ย ward (off service note 
และ summary note) 
 

การปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยกมุารเวชศาสตร์นอก (OPD) และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER) 

วัตถุประสงค์ แพทยป์ระจ าบา้นสามารถให้การวินิจฉยั และให้การรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉินในปัญหา
และโรคท่ีพบบ่อยในเดก็ได ้รวมทั้งสามารถใหก้ารส่งเสริมสุขภาพ และใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลเดก็ 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดงัน้ี  

1. ข้ึนปฏิบัติงานดูแลผูป่้วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในหอผูป่้วยทุกวนั เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวนั
ราชการ 

2. ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีแผนกผูป่้วยนอก บนัทึกประวติั การตรวจร่างกาย ตลอดจนการวินิจฉัย และรักษา
อยา่ง ถูกตอ้ง ในรายท่ีมีปัญหาหรือไม่แน่ใจในการวินิจฉัยและการรักษา ให้ปรึกษาอาจารยแ์พทยผ์ูคุ้ม
ในวนันั้นๆ 

3. นดัและติดตามผลการรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 
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4. ฝึกความช านาญในการท าหตัถการพื้นฐานและท าการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐานส าหรับผูป่้วยเด็ก
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ออกตรวจคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic) ในวนัพุธ และพฤหัสบดีเวลา 13.00 – 16.00 น. 
บนัทึกประวติั การตรวจร่างกาย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกตอ้ง เฉพาะในรายท่ีมีปัญหา
หรือไม่แน่ใจในการวินิจฉยัและการรักษา ใหป้รึกษาอาจารยแ์พทยผ์ูคุ้มในวนันั้นๆ 

6. รับปรึกษาผูป่้วยเดก็ท่ีหอ้งตรวจฉุกเฉิน และตอ้งรายงานผูป่้วยใหอ้าจารยแ์พทยท์ราบทุกราย  
 
คลินิกดแูลผู้ป่วยต่อเน่ือง (Continuity clinic)  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดูแล ก ากบัสุขภาพ และใหค้  าแนะน าแก่ครอบครัวในการเล้ียงดูเดก็ตั้งแต่แรกเกิด 
2. เพื่อดูแลและให้ค  าแนะน าแก่ครอบครัวในการดูแลเด็กป่วยเร้ือรัง มีโรคประจ าตวัภายใตก้ารให้

ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ออกตรวจผูป่้วยท่ี continuity clinic อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง  
2. น าปัญหาผูป่้วยของตนเอง ท า interesting case อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ตลอดหลกัสูตรการศึกษา 

ข้อก ำหนดเดก็และผู้ป่วยใน continuity clinic 
1. เด็กทารกแรกเกิดท่ีโรงพยาบาล และ เด็กท่ีมารับวคัซีนท่ีคลินิกเด็กสุขภาพดีในช่วงวยัต่างๆอย่าง

นอ้ย 10 ราย 
2. เด็กท่ีมีโรคประจ าตวัต่างๆท่ีกุมารแพทยค์วรใหก้ารดูแลได ้และปรึกษาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นกรณี

เช่น โรคภูมิแพ ้ หอบหืด ชกั โรคหัวใจ โรคไต ขาดสารอาหาร  น ้ าหนักเกิน โรคทางต่อมไร้ท่อ 
พฒันาการชา้เป็นตน้ อยา่งนอ้ย 5 ราย 

 
กุมำรเวชศำสตร์ชุมชนและสังคม (Community and Social Pediatrics)   
ระยะเวลำกำรปฏิบัตงิำน 1 เดือน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัในบทบาทของกมุารแพทยใ์นการสนบัสนุนสุขภาพและ 
พฒันาการของเด็กในชมุชน  

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ การมีส่วนร่วมของเดก็ในสงัคมและการพทิกัษป์ระโยชน์เพื่อเดก็  
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3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานในชุมชนท่ีมีบุคลากรและอุปกรณ์จ ากดัในฐานะผูใ้หบ้ริการสุขภาพ
หรือเป็นท่ีปรึกษาในฐานะเป็นกมุารแพทย ์

4. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและใหค้  าแนะน าการดูแลสุขภาพเดก็ในสถานรับเล้ียง อนามยัโรงเรียน 
(school health) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ 
1. กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ เช่น พรบ.สิทธิเดก็ พศ.2546, พรบ.ความรุนแรงใน

ครอบครัว 
2. ปัญหาสุขภาวะของเด็กไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั 
3. การดูแลเดก็ในภาวะยากล าบาก เช่น เดก็ถูกทารุณกรรมและทอดท้ิง อยูใ่นภาวะไม่เหมาะสม เดก็

เจบ็ป่วยเร้ือรังหรือเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
4. เดก็ในภาวะเส่ียง เช่น เดก็อยูใ่นภาวะมีความรุนแรง กา้วร้าว ติดเกมส์ สารเสพติด มีเพศสมัพนัธ์

ก่อนวยั  เพศสมัพนัธ์ไม่ปลอดภยั 
5. การดูแลเดก็ปกติท่ีอยูใ่นสถานเล้ียงเดก็กลางวนั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรียน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. บรรยายในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาดูงานท่ี บา้นพกัเด็กและครอบครัว จ. ปทุมธานี, บา้นเดก็อ่อนรังสิต, บา้นธญัพร 
3. ศึกษาปัญหาและใหค้  าแนะน าดา้นสุขภาพแก่เดก็และครอบครัวในสถานเล้ียงเดก็กลางวนั โรงเรียน 
4. วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแกไ้ข เยีย่มบา้น ผูป่้วยเร้ือรัง ท่ีอยูใ่นการดูแลจากคลินิกดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 

(continuity clinic) และน าเสนอ 
 
งำนด้ำนพัฒนำกำร พฤตกิรรมเดก็และวัยรุ่น (Developmental and adolescent medicine) 

วัตถุประสงค์ แพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้ความเขา้ใจในการประเมินพฒันาการและพฤติกรรมของเด็กและวยัรุ่น 
โดยสามารถประเมินความผิดปกติทางดา้นพฒันาการและพฤติกรรม เพื่อให้ค  าแนะน าและการรักษาเบ้ืองตน้
ก่อนส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
กจิกรรม จดัใหมี้การเรียนรู้เร่ืองพฒันาการและพฤติกรรมของเดก็และวยัรุ่นอยา่งนอ้ย 1 เดือนตลอดระยะเวลา 3 
ปีของการฝึกอบรม และจดัให้มีการสอดแทรกในการเรียนการสอน ทั้งในหอผูป่้วย แผนกผูป่้วยนอก คลินิก
เฉพาะทาง เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้และทกัษะในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการและพฤติกรรมของ
เดก็และวยัรุ่น  
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ทักษะการส่ือสาร (Communication skills) 

วัตถุประสงค์ แพทยป์ระจ าบา้นมีทกัษะในการส่ือสารเพื่อการสร้างสัมพนัธภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

กิจกรรม จดัให้มีการอบรมและฝึกทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย 
และผูร่้วมงาน โดยจดัให้แพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ประสบการณ์ในทกัษะการส่ือสารต่างๆ ดงัตารางท่ี 1 ตามเกณฑ์
ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยสามารถท าไดด้ว้ยตนเองหรือผ่านการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
ทั้งน้ีใหมี้การบนัทึกขอ้ท่ีท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นหลกัฐานพร้อมผลประเมินโดยอาจารย ์ 
 

ตารางที่ 1 ประสบการณ์ในทกัษะการส่ือสารดา้นต่างๆ 

       ปี 1 ปี 2 ปี 3 

Co
mm

un
ica

tin
g 
 w

ith
 

ch
ild

re
n 

A. Basic communication with children and adolescents /   

B. History taking from children and adolescents /   

C. Information giving for children (Management plan, treatment) /   

D. Inform consent for procedures from children /   

E. Inform consent for research studies #   /  

G. Involve children in decision making /   

Pa
llia

tiv
e 

ca
re

 Is
su

es
 

A. Breaking bad news with surrogates and patients  / / 

B. Communicating palliative care   / / 

C. Understanding dying patients and family   / / 

D. Respect for different values and cultures   / / 

E. Advance directives with surrogates    / 

F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with surrogates   / 

G. Communicating as death approach    / 

H. Notification of death    / 

I. Request for organ donation #    / 

J. Request for autopsy   / 

C o m m u ni c at io n w it h p a r e nt s/ c a r e gi v e rs A. History taking from parents  /   
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B. Information giving(Treatment, management plan) /   

C. Inform consent/refusal for procedures/procedures /   

D. Inform consent/refusal for research studies #  /  

E. Counseling for chronic illness  /   

F. Counseling for genetic diseases   /  

G. HIV counseling  /   

H. Negotiating goals of care   /  

I. Counseling for second opinion  /   

J. Advice by telephone /   

Co
mm

un
ica

tio
n 

wi
th

 
co

lle
ag

ue
s 
/ t

ea
ms

 

A. Consultation with specialists /   

B. Writing referral letters  /   

C. Information asking from other doctors  /   

D. เขียนใบรับรองแพทย์  /   

E. Working within multidisciplinary teams  /   

F. Conflict resolution with colleagues    / 

G. Giving supervision for junior colleagues   / 

Ch
all

en
gin

g 
co

mm
un

ica
tio

ns
 A. Dealing with anger patients/parents    / 

B. Violence (Child abuse, neglect) #    / 

C. Specific needs patients/parents  
(Handicap, MR,CP LD) 

 /  

D. Handling complaints    / 

E. Managing unrealistic requests (Saying no)  /  

F. Report mistakes to parents   / 

 
Commu 
nication 

with     
commu

nity 

A. Giving information  /   

B. Program/disease campaign #  /   

C. Child advocacy  / / / 

D. School health  / / / 

E. Communication via medias #    / 

# not necessary 
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กจิกรรมวชิาการของภาควชิากมุารเวชศาสตร์  
 

ตารางที ่2 สรุปการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม 

    7.0
0-
8.0

0 

8.0
0-

9.0
0 

9.0
0-

10
.00

 

10
.00

-1
1.0

0 

11
.00

-1
2.0

0 

12
.00

-1
3.0

0 

13
.00

-1
4.0

0 

14
.00

-1
5.0

0 

15
.00

-1
6.0

0 

16
.00

-1
7.0

0 

จ Ward Service round  Round with staff Ward work   Ward work Service round    

เวร
นอ
กเ
วล
าร
าช
กา
ร 

  OPD   OPD   OPD   

  Academic activity             Afternoon report       

อ Ward 

Service round   Round with staff Ward work   

Grand round/ 
MM conference / 

Pediatric Surg 
conference  

Service round    

  OPD   OPD   OPD   

  Academic activity         Mortality conference           

พ Ward Service round   Round with staff Ward work   Bedside teaching Service round    

  OPD   OPD    Well baby clinic/ Continuity clinic    

  Academic activity 
        

Topic discussion/ 
Journal/ lecture 

          

พฤ Ward Service round  Round with staff Ward work   Ward work Service round    

  OPD   OPD    Well baby clinic/ Continuity clinic   

  Academic activity 

        

Obstetrics-Pediatric 
conference/ Pediatric-
Radiological 
conference 

          

ศ Ward Service round Round with staff Ward work   Ward work Service round    

  OPD   OPD   OPD   

  Academic activity 
            

Afternoon report/ Interhospital 
conference  

  

ส                        

อา   เวรนอกเวลาราชการ             

 

*กิจกรรมวิชาการในวนัพธุ และพฤหสับดี จะมีการหมนุเวียนในแตล่ะสปัดาห์ โดย topic discussion, journal และ lecture 

เดือนละ 1 ครัง้ สว่น Obstetrics-Pediatric conference และ Pediatric-Radiological conference 2 เดือน/ครัง้ 
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กำรปฏิบัตงิำน มีกิจกรรมดงันี ้
1. Afternoon report  
- แพทย์ประจ าบ้านช่วยนิสติแพทย์เวชปฏิบตัิและแพทย์เพิ่มพนูทกัษะเสนอรายงานผู้ ป่วยในที่รับใหมท่กุ

ราย ในช่วงเวลาหลงัวนั afternoon report ท่ีผา่นมา 
- แพทย์ประจ าบ้านช่วยนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติและแพทย์เพิ่มพูนทักษะเลือกผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา หรือมี

ประเด็นท่ีน่าสนใจมาเสนออย่างละเอียด โดยแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย อภิปราย
แนวทางการวินิจฉยั การจดัการและเสนอแนะแนวทางการดแูลผู้ ป่วยร่วมกนั 

2. Topic discussion แพทย์ประจ าบ้านเสนอบทความท่ีน่าสนใจ และอภิปรายในท่ีประชมุคนละ 1 เร่ือง 
(เฉลี่ยเดือนละ 1 คน) ภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์แพทย์ โดยแพทย์ใช้ทนุต้องปรึกษาอาจารย์
แพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์ ภาควิชาอาจจะจดัให้ท าร่วมกบันิสิตแพทย์เวชปฏิบตัิ และ/หรือ 
แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ 

3. Journal แพทย์ประจ าบ้านเสนอบทความวิจยัท่ีน่าสนใจและอภิปรายในท่ีประชมุคนละ 1 เร่ือง ภายใต้
การควบคมุดแูลของอาจารย์แพทย์ โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 1 สปัดาห์  

4. Obstetric and Pediatric conference แพทย์ประจ าบ้านช่วยแพทย์เพิ่มพูนทักษะเลือกผู้ ป่วยท่ีมี
ปัญหาหรือมีประเด็นท่ีน่าสนใจมาเสนออย่างละเอียด และเตรียมเสนอผู้ ป่วย อภิปรายและเสนอแนะ
แนวทางการดแูลผู้ ป่วยร่วมกนั โดยประสานงานกบัแพทย์เพิ่มพูนทกัษะหรือแพทย์ใช้ทุนภาควิชาสตูิ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยาในการเตรียมน าเสนอผู้ ป่วยด้วย 

5. Pediatric X-ray conference แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าท่ีเตรียมภาพถ่ายรังสีท่ีน่าสนใจเสนอต่อ
อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา โดยให้นิสติแพทย์เวชปฏิบตัิและแพทย์เพิ่มพนูทกัษะช่วย  

6. Morbidity and Mortality conference แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าท่ีเตรียมและเสนอผู้ ป่วยอาการหนัก 
หรือผู้ ป่วยท่ีเสียชีวิตใน 2 เดือนก่อน โดยสรุปสถิติในเดือนนัน้ๆและเสนอรายงานผู้ ป่วยอาการหนัก 
หรือผู้ ป่วยเสียชีวิตท่ีน่าสนใจไม่น้อยกว่า 1 ราย สรุปประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยและความ
คืบหน้าของโรคอย่างเป็นขัน้เป็นตอน พร้อมทัง้สรุปสาเหตท่ีุท าให้ผู้ ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต 
พร้อมเสนอผลตรวจทางพยาธิวิทยาสนบัสนนุ โดยปรึกษาอาจารย์แพทย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2  
สปัดาห์ 

7. Interhospital conference แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าท่ีเตรียมและเสนอผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจ 1 ราย โดย
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ปรึกษาอาจารย์แพทย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยต้องสรุปประวตัิ ตรวจร่างกายและผลทาง
ห้องปฏิบัติการเบือ้งต้น ก่อนการน าเสนอ 2 สัปดาห์และส่งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และ
โรงพยาบาลภูมิพล ในวนัน าเสนอต้องน าเสนอประวตัิ ตรวจร่างกาย ผลทางห้องปฏิบตัิการเบือ้งต้น 
การวินิจฉยั และความคืบหน้าของโรคอย่างเป็นขัน้เป็นตอน รวมถึงทบทวน การศกึษาวิจยัและข้อมลู
ทางวิชาการน าเสนอให้ท่ีประชมุเป็นระบบ  

8. อื่นๆ ภาควิชาจะพิจารณาตามความเหมาะสม  
หมำยเหตุ โดยเนือ้หาท่ีน่าสนใจจากการประชุมวิชาการจะน าขึน้เป็นสื่อเพิ่มความรู้ในเว็บไซด์ของ
ภาควิชาฯ 

 
กำรวิจัยทำงกำรแพทย์และบันทกึรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วย (Research and case reported) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถในกระบวนการท างานวิจยัทางการแพทย์ขัน้
พืน้ฐาน 
กิจกรรม จัดให้มีการอบรมการท างานวิจัยทางการแพทย์พืน้ฐานในระดับคณะ โดยจัดให้มีการอบรมใน
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 และจดัให้มีอาจารย์ ท่ีปรึกษาเพื่อออกแบบงานวิจยัทางการแพทย์ โดยแพทย์ประจ าบ้านต้อง
ท างานวิจยัและมีผลงานวิจยัในรูปแบบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เร่ือง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 150 สปัดาห์ของการฝึกอบรม ตามระเบียบการท างานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวกท่ี 4;หลกัสตูรฯปี2561) และกรณีท่ีต้องการเทียบวฒุิเทียบเท่าปริญญาเอก (ภาคผนวก 

ท่ี 5;หลกัสตูรฯปี2561) 
- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1 ควรเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัให้เรียบร้อยภายในเดือนตลุาคม และจะต้อง
น าเสนอโครงร่างงานวิจยัภายในเดือนธนัวาคมและมกราคม 
- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 2 น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจยัในเดอืนมกราคมและกมุภาพนัธ์ 
- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 3 น าเสนอผลงานวิจยัในเดือนมกราคม  
 
ระเบียบปฏิบัตขิองแพทย์ประจ ำบ้ำน 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

- วนัราชการ เร่ิมอยูเ่วรเวลา 16.00 - 8.00 น. ของวนัถดัไป  
- วนัหยดุราชการ เร่ิมอยูเ่วรเวลา 8.00 - 8.00 น. ของวนัถดัไป 
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- ตอ้งมีแพทยป์ระจ าบา้นอยูเ่วรทุกวนัอยา่งนอ้ย 1 คน แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรตอ้งร่วมรับเวร
กับนิสิตแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ และอาจารยแ์พทยเ์วลา 16.00 น. ในวนัราชการ และเวลา 8.00 น. ใน
วนัหยดุราชการ  
 ให้แพทยเ์วรปฏิบติังานรับผิดชอบบนหอผูป่้วยใน และรับปรึกษาผูป่้วยเด็กท่ีแผนกฉุกเฉิน  แพทย์
ประจ าบา้น ควรอยูภ่ายในโรงพยาบาลตลอดเวลา และพกัอยูใ่นห้องพกัท่ีภาควิชาจดัให้ ถา้มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ออกนอกโรงพยาบาล ใหแ้จง้อาจารยแ์พทยท่ี์อยูเ่วรในวนันั้น 

ระหว่างการอยู่เวร แพทยป์ระจ าบา้นควรติดตามดูแลผูป่้วย และช่วยเหลือในการท าหัตถการร่วมกบั
นิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการดูแลรักษา ควรปรึกษาอาจารยแ์พทยเ์วรในวนันั้น 
ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นไม่สามารถอยูเ่วรในวนันั้นได ้ใหแ้จง้อาจารยแ์พทยท่ี์อยูเ่วรในวนันั้น และจะตอ้งจดั
แพทยเ์วรคนอ่ืนมาอยูเ่วรแทน  

แพทยป์ระจ าบา้นมีหน้าท่ีช่วยอาจารยแ์พทยเ์วรวนันั้นๆท าการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทยแ์ละ
แพทยเ์พิ่มพนูทกัษะ 
 

การรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล 
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรับผูป่้วยใหม่ทุกราย ตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาควิชา ทั้งในและนอก

เวลาราชการ โดยในเวลาราชการสามารถปรึกษาอาจารยแ์พทยป์ระจ าหอผูป่้วยใน และนอกเวลาราชการสามารถ
ปรึกษาอาจารยแ์พทยท่ี์อยูเ่วรในวนันั้นๆ 

ก่อนข้ึนปฏิบติังานแพทยป์ระจ าบา้นควรทบทวนประวติัและรับผูป่้วยเก่าก่อนข้ึนปฏิบติังานในหอ
ผูป่้วย 

การรับผู ้ป่วยใหม่  ให้เขียนรายงานผู ้ป่วยตามระบบ POMR รวมทั้ งเขียนรายงานความคืบหน้า    
(progression note) โดยมีอาจารยแ์พทยป์ระจ าตึกนั้นๆช่วยตรวจทานให ้

การเขียนรายงานความคืบหน้า แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเขียนรายงานความคืบหน้าของผูป่้วยท่ีรับไวใ้น
ความดูแลทุกวนัลงในเวชระเบียนในของผูป่้วย โดยเขียนในส่วนท่ีเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูน
ทกัษะ โดยมีอาจารยแ์พทยช่์วยตรวจทานอีกคร้ังการสรุปเวชระเบียนเม่ือผูป่้วยจ าหน่าย แพทยป์ระจ าบา้นมี
หน้าท่ีตรวจทานการสรุปเวชระเบียนผูป่้วยของนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ โดยสรุปตาม
แบบฟอร์มของโรงพยาบาล โดยเติมใหค้รบทุกช่องในส่วนของแพทยต์ามระบบ ICD-10 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ แพทยป์ระจ าบา้นควรช่วยนิสิตแพทยแ์ละแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะท าหรือให้
ค  าปรึกษาการตรวจทางห้องปฏิบติัการพื้นฐาน เช่น CBC, UA, stool examination และการตรวจอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
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แก่ผูป่้วย และอาจารยแ์พทยช่์วยตรวจสอบในกรณีท่ีไม่แน่ใจ รวมทั้งควรลงผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการลง
ในเวชระเบียนในของผูป่้วยใหเ้รียบร้อย แพทยใ์ชทุ้นควรใชอุ้ปกรณ์และน ้ ายาต่างๆดว้ยความประหยดั และควร
ช่วยกนัดูแลห้องปฏิบติัการให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ โดยจะมีนิสิตแพทยท่ี์อยูเ่วรนอกเวลาราชการประจ าจุด
ต่างๆ ในวนันั้นๆเป็นผูรั้บผดิชอบ และช่วยก ากบัดูแลนิสิตแพทยอี์กคร้ัง 

การท าหัตถการ แพทยป์ระจ าบา้นควรมีโอกาสฝึก ร่วมสังเกตการณ์ หรือสอนนิสิตแพทยแ์ละแพทย์
เพิ่มพนูทกัษะในการท าหตัถการท่ีเหมาะสม ภายใตค้วามดูแลของอาจารยแ์พทย ์
 

การลา 
 การลาป่วยตอ้งแจง้อาจารยแ์พทยผ์ูดู้แลทราบในวนันั้นๆทราบโดยทางโทรศพัท์ หรือแจง้เป็นการ
ส่วนตวั ส่วนการลากิจตอ้งลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยท าหนงัสือถึงหวัหนา้ภาควิชาหรืออาจารยป์ระจ าหอ
ผูป่้วยใน (ward chief) หรืออาจารยท่ี์ประจ าแผนกผูป่้วยนอกก่อน เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้จึงจะสามารถลาได ้
โดยมีการมอบหมายใหแ้พทยใ์ชทุ้นในระดบัเดียวกนัเป็นอยา่งต ่า ใหเ้ป็นผูดู้แลรับผดิชอบหนา้ท่ีแทน 

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ระดบัชั้นปี โดยอนุญาตใหล้าพกัร้อนรวมกบัลาทุก
ประเภทไดปี้ละไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยตอ้งมีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 50 สปัดาห์ต่อระดบัชั้นปีของการ
ฝึกอบรม หรือ ตอ้งมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 150 สัปดาห์ตลอดหลกัสูตรการฝึกอบรมจึงจะมีสิทธิ
ไดรั้บการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ (ในกรณทีีล่าเกนิกว่าทีก่ าหนดจะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะ 

เวลาการฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ต ่ากว่า 150 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ) 
 

การลาเพ่ือเข้าอบรมวิชาการนอกสถานที่ 
อนุญาตให้แพทยใ์ชทุ้นเขา้รับการอบรมวิชาการนอกสถานท่ีไม่เกินปีละ 2 คร้ัง โดยตอ้งไดรั้บอนุญาต

จากหวัหนา้ภาควิชาก่อน และตอ้งสรุปรายงานการประชุมภายใน 2–4 สัปดาห์หลงัจากไปอบรม โดยเนน้ความรู้
ใหม่หรือส่วนท่ีแตกต่างจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 
           
หน้าทีรั่บผดิชอบอ่ืนๆ 

ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 3 หมุนเวียนท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นเดือนละ 1 คน เพื่อท า
หนา้ท่ีประสานงานกบัอาจารยแ์พทย ์ช่วยนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเสนอรายงานผูป่้วยใน 
afternoon morning report เป็นตน้  
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ร่วมใหค้ะแนนนิสิตแพทยใ์นส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยแ์พทยร่์วมกบัอาจารยแ์พทยจ์ดัประชุม
วิชาการในภาควิชา 

ช่วยอาจารยแ์พทยจ์ดัเวรนอกเวลาราชการในส่วนของแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะและแพทยใ์ชทุ้น แลว้แจง้ให้
ธุรการภาควิชาไม่นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์ก่อนถึงเดือนถดัไป 

ดูแลหอ้งประชุมและหอ้งสมุดใหเ้รียบร้อย โดยเฉพาะโสตทศันูปกรณ์ 
ช่วยอาจารยแ์พทยต์อ้นรับวิทยากรท่ีเชิญจากนอกภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลยั 

 

การประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ 
 การประเมินจะครอบคลุมตามแนวทางตามราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยครอบคลุม

หวัขอ้ต่างๆ ดงัตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3  วิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ตามแนวทางตามราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพ MCQ CRQ OSCE Chart 

audit 
Rubrics 
& 360O  

Research 
& paper 

Portfolio 

1. พฤตินิสยั เจตคต ิคณุธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

0 0 0 ++ +++ ++ ++ 

2. ทกัษะในการติดตอ่สื่อสารและ
การสร้างสมัพนัธภาพ 

0 0 ++ + +++ + +++ 

3. ความรู้พืน้ฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 

4. การบริบาลผู้ ป่วย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + 

5. การก ากบัดแูลสร้างเสริมสขุภาพ ++ ++ ++ + ++ 0 +++ 

6. ทกัษะในการพฒันาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

0 0 0 ++ +++ ++ +++ 

7.. ทกัษะในความเป็นผู้น า 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 การประเมินระหว่างการฝึกอบรมมุ่งเน้นให้มีการประเมินอย่างตอ่เน่ืองและมีหลกัฐาน โดยด าเนินการ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้ครบ 7 สมรรถนะหลกั โดยใช้เคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้



24 

 

 1. การสอบ ภาควิชาจะจดัให้มีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competency) 
โดยจดัใหมี้การสอบขอ้เขียน การประเมินทกัษะทางคลินิก บนัทึกประสบการณ์และการท างานของแพทยประจ า
บา้นตลอดระยะเวลาฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 150 สปัดาห์ (ระดบัชั้นปีละไมนอ้ยกวา่ 50 สัปดาห์) ดงัน้ี 

- การสอบขอ้เขียนภายในภาควิชาเพื่อประเมินความรู้ทางคลินิก โดยจะจดัปีละ 1 คร้ัง ในเดือนมีนาคม
ของปีถดัไป โดยจดัสอบ MCQ, CRQ และ OSCE 

- สอบประเมินความรู้ความสามารถระหว่างการฝึกอบรม pediatric in-training examination (PIE) ซ่ึง
จดัโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เป็นประจ าทุกปี ประมาณเดือนตุลาคม 

 2. การประเมินบนัทึกเวชระเบียน (chart audit) เวชระเบียนของผู้ ป่วยเป็นข้อมลูท่ีแพทย์ทกุคนควรให้
ความส าคญั เน่ืองจากเป็นการบนัทึกรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวกบัผู้ ป่วยไม่ว่าจะเป็นประวตัิ การตรวจร่างกาย 
การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุผลต่างๆของการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา และการ
บนัทึกเวชระเบียนท่ีสมบูรณ์ถูกต้องเป็นสิ่งท่ีช่วยให้แพทย์สามารถดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็น
ข้อมลูในการศกึษาวิจยัและเป็นหลกัฐานพยานอ้างอิงทางกฎหมาย 
 3. การประเมิน 360 องศา มีการก าหนดมาตรฐานจ าเพาะให้สอดคล้องกับของราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์ฯ และท าอยา่งเป็นทางการ มีการบนัทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะคนไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร การประเมินผลจะต้องกระท าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยแจ้งผลการประเมินแก่แพทย์ประจ าบ้าน
อย่างเป็นทางการ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับทราบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ  2 ครัง้ และเก็บ
หลักฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ของแพทยสภาเม่ือมีการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบนั และเม่ือพิจารณาผลการสอบขัน้สดุท้ายเพื่อวฒุิบตัรฯ และปรากฏหลกัฐานการประเมินอยู่ใน
ทะเบียนประวตัิของแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะคนด้วย 

 4. การประเมินทกัษะการติดตอ่สื่อสารโดยใช้แบบประเมิน ตามภาคผนวก ๒   

 5. การประเมนิกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง (EPA) ตารางท่ี 4 
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   ตำรำงที่ 4 การประเมนิผล EPA (Entrustable Professional Activities)ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 

EPA 
จ ำนวนครัง้ของกำรประเมนิในแต่ละชัน้ปี 

R1 R2 R3 
Mini-CEX CbD Mini-CEX CbD Mini-

CEX 
CbD 

EPA 1ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพ

ส าหรับเด็ก 

2 2 2 2 2 2 

EPA 2บริบาลทารกแรกเกิดปกติ  2 2 2 2 2 2 

EPA 3ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัท่ีพบ
บอ่ย ในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีหอผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
และหอผู้ ป่วยใน 

2 2 2 2 2 2 

EPA 4การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพื่อฟืน้ฟสูญัญาณชีพให้ดี 
คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไปโดย
พิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกติส าหรับ
ผู้ ป่วยเด็กแตล่ะราย  

2 2 2 2 2 2 

EPA 5แสดงทกัษะการท าหตัถการท่ีใช้บอ่ย ของกมุารแพทย์
ทัว่ไป*  

2* - 2* - 2* - 

EPA 6รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้
การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ  

2 2 2 2 2 2 

EPA 7ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

- 2 1 2 1 2 

- Mini-CEX = mini-clinical evaluation exercise ในการประเมิน EPA5 ใชแ้บบประเมิน *DOPS = Directed 

Observation Procedure Skills  (ประเมินโดยการสังเกตระหวา่งการปฏิบติังานโดยอาจารยใ์นหอผูป่้วยต่างๆ กนั 
โดยอาศยั check-list rating scale หรือใชก้ารประเมินรูปแบบการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และบนัทึกวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ลงในใบประเมิน) 

- CbD = Case based discussion 
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-          
 ระเบียบกำรกำรประเมินเพื่อวุฒบิัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
สำขำกุมำรเวชศำสตร์ 

 แพทยสภาได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการออกวฒุิบตัรฯ ให้มีการสอบปีละ 1 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน
ของทกุปี และให้คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา (อฝสฯ) สาขากุมารเวชศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบัตร (ว.ว.) สาขากุมารเวช
ศาสตร์ โดยผู้ เข้าสอบจะต้องผา่นการประเมินผลตามขัน้ตอน ดงันี ้

1) การสอบภาคปฏิบตัิแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
 ครอบคลมุการประเมินทกัษะการปฏิบตัิทางคลินิกและหตัถการต่างๆ ทกัษะในการติดต่อสื่อสาร และ
มนษุยสมัพนัธ์ ทกัษะในการให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือแก่ผู้ ป่วยตลอดจนทกัษะในการแก้ปัญหาและเจตคต ิ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ได้จดัให้มีการสอบ OSCE ในปลายปีท่ี 2 ของการฝึกอบรม โดยถือเป็นการสอบ
แบบ formative ผู้ ท่ีสอบไมผ่า่นในครัง้แรกจะต้องท าการสอบใหมโ่ดยสถาบนัฝึกอบรมมีหน้าท่ีจดัสอบใหมใ่ห้ มี 
หน้าท่ีสอนและให้ค าแนะน าจนกวา่จะสอบผา่นให้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากการสอบครัง้แรก 
2) การประเมินงานวิจยั และ/หรือ บนัทกึรายงานการศกึษาผู้ ป่วย 
 ผู้ มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวฒุิบตัรทกุประเภท จะต้องผ่านการประเมินงานวิจยัและ/หรือบันทึกรายงาน
การศกึษาผู้ ป่วยซึง่ผู้ เข้าสอบวฒุิบตัรฯ เป็นผู้ เสนอรายงานตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส) เพื่อพิจารณา 
โดยผ่านการรับรองของหวัหน้าภาควิชา (หรือหวัหน้าสถาบนั) ของแต่ละสถาบนัแล้ว ในการพิจารณางานวิจยั 
และ/หรือรายงานการศึกษาผู้ ป่วยนี ้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการ
พิจารณาด้วย 
3) การประเมินแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  
 ผู้ มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมิน  Portfolio ตามเกณฑ์ท่ี

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ ก าหนด (ภาคผนวกท่ี ๑ และ ๒) 
4) การสอบข้อเขียน 
 4.1) ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกค าตอบ (MCQ) ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (basic medical 
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้ทาง
พืน้ฐานทางคลินิกผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนแบบปรนยั ได้แก่ผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน และ
สถาบนัฝึกอบรมอนมุตัิให้เลื่อนจากชัน้ปีท่ี 2 เป็นปีท่ี 3 แล้ว 
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 4.2) ข้อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและตดัสินใจผู้ มีสทิธิสอบข้อเขียนแบบ CRQ ได้แก่ผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อย 
กวา่ 36 เดือน และสถาบนัฝึกอบรมอนมุตัิให้เข้าสอบได้ 
5) เกณฑ์ผา่นเพื่อรับวฒุิบตัรฯ 
            ผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับวฒุิบตัรฯ จะต้องสอบผ่านทัง้  MCQ และ CRQ ทัง้นี ้ผลการตดัสิน
ขัน้สดุท้ายอยูใ่นดลุยพินิจของ อฝส.  
     กำรบันทกึรำยงำนผู้ป่วย  

           ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้ก าหนดให้ การบันทึกเวชระเบียนของภาควิชาฯ เป็นแบบการบันทึก
รายงานผู้ ป่วย แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem-Oriented Medical Record, POMR) การบนัทึกเวชระเบียน
วิธีนีมี้ประโยชน์ในการดูแลผู้ ป่วย ไม่เฉพาะโรคหรือการเจ็บป่วยส าคญัท่ีท าให้ผู้ ป่วยมาพบแพทย์ (disease 
oriented) แตเ่ป็นการให้การดแูลผู้ ป่วยทัง้คน (patient oriented) ตามปัญหาท่ีส าคญัของผู้ ป่วย รวมทัง้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม การเลีย้งดแูละอ่ืนๆ 

แพทย์ประจ ำบ้ำน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบันทกึรำยงำนผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในควำมดแูล  
 โดยท าการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัการเจ็บป่วย หรือสขุภาพของผู้ ป่วยลงในรายงานอยา่งครบถ้วน เป็น
ระเบียบมีระบบและเท่ียงตรงเท่าท่ีจะท าได้ นกัศึกษาแพทย์สามารถช่วยบนัทึกเวชระเบียนได้ ทัง้นีท้ัง้ นัน้ ถือ
เป็นความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านในการตรวจทานแก้ไข และเขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และ
เซน็ช่ือก ากบัทกุครัง้  
 ส าหรับผู้ ป่วยท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล นอกจากการบันทึกแบบฟอร์มรับผู้ ป่วยไว้ในโรงพยาบาลแล้ว  
แพทย์ประจ าบ้านต้องเขียน progress note ท่ีผู้ ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล และให้มีการบนัทึกทุกครัง้ท่ีผู้ ป่วยมี
ปัญหาฉกุเฉิน มีการท าหตัถการตา่งๆ และหรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการดแูลรักษา โดยลงวนัท่ีและเวลาก ากบั 
พร้อมเซ็นช่ือทุกครัง้ ส่วนผู้ ป่วยท่ีอาการคงท่ี และไม่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติม แพทย์ประจ าบ้านอาจบนัทึกวนั
เว้นวนัได้  
 แพทย์ประจ าบ้าน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เร่ืองการรักษา
ความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูผู้ ป่วย การสรุปเวชระเบียน การยืมเวชระเบียน และการขอส าเนาเวช
ระเบียน (ภาคผนวกท่ี ๓) นอกจากนีแ้พทย์ประจ าบ้านจะได้รับการสุ่มตรวจเพื่อประเมินคณุภาพเวชระเบียน 
ทัง้ผู้ ป่วยในและเวชระเบียนผู้ ป่วยนอก เดือนละ 1 แฟ้ม/คน โดยมีรายละเอียดตามแบบประเมินเวชระเบียน
ผู้ ป่วยทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกใน (ภาคผนวกท่ี ๓) 
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ภำคผนวกที่ ๑  
กำรประเมินผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรมด้วย Portfolio 
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หลักกำรทั่วไป ของการประเมินผลลพัธ์ของการฝึกอบรมด้วย Portfolio 
1. เป็นการประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรม (Outcome-based) หรือ Does (Miller’s pyramid) ซึ่งรวมทัง้
ความรู้ ความสามารถ ทศันคติและประสบการณ์ 
2. การประเมินผลแบบนีมี้สมมติฐานดงันี:้ 
- ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถตัง้เป้าหมาย วตัถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมและ
ด าเนินการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Adult learning process) 
- ผู้ รับการฝึกอบรมต้องรายงานประสบการณ์ของตนเองและน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลบั (Reflection) อยา่งสม ่าเสมอ เป็นการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
- การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuing professional 
development) 
3. เปา้หมายของการฝึกอบรม ต้องชดัเจนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะ rotation 
4. แบบประเมิน ควรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะสถาบนั 
5. อาจารย์ท่ีปรึกษา มีความส าคญัมาก เพราะต้องเป็นทัง้ต้นแบบ (Role model) เป็นผู้ให้ข้อมลูย้อนกลบัและ
มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัผู้ ฝึกอบรม 
6. ความเท่ียงตรงและความถกูต้องของการสรุปผลของการประเมิน ขึน้อยูก่บัความหลากหลายของผลลพัธ์ของ
กิจกรรมท่ีน าเสนอ (Triangulation) ผู้ประเมินควรมีมากกวา่ 1 คน 
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องคป์ระกอบส ำคญัท่ีมีใน  portfolio แพทยป์ระจ ำบำ้น ภำควิชำกมุำรฯ 
หวัข้อ วิธีการน าเสนอ จ านวนครัง้ต่อ 3 ปี 
ประวตัิ  Curriculum vitae 
Roadmap 
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 
1. พฤติกรรม เจตคติ คณุธรรม และ
จริยธรรมแหง่วิชาชีพ  

- เรียงความประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น 
Holistic care 
- สรุปการประเมิน 360 องศา 

 3 เร่ือง 
 
ปีละ 1 ครัง้ 

2. การติดต่อสื่อสารและการ  
สร้างสมัพนัธภาพ  

-การประเมินการสื่อสาร 6 ครัง้ 
( 2 ครัง้ตอ่ปี) 

3. ความรู้ทางกมุารเวชศาสตร์  -ผลสอบ PIE, CRQ, OSCE  
4. การบริบาลผู้ ป่วย  - EPA 1-7 (แฟ้ม EPA) 

- การสรุปเวชระเบียนผู้ ป่วยในและนอก 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
10 แฟม้ 

5. ระบบสขุภาพ และการสร้างเสริม
สขุภาพ  

-รายงานกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม 
- Continuity clinic / Health Supervision 

ครบ 2 เร่ือง ภายในชัน้ปีท่ี 2 
3 ราย 

6. การพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  

-การอา่น Journal club และ critical 
appraisal 
-การท าวิจยั 
 
- Continuous professional development 

อยา่งน้อย 2 เร่ือง 
 
มีความก้าวหน้าตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 
3 เร่ือง 

7. ภาวะผู้น า  - ประสบการณ์การเป็นหวัหน้าทีม 
(Reflection and feedback) 

1 เร่ือง ในปีท่ี 3 

อ่ืนๆ 
1.Career plan - พดูคยุกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ปีละ 1 ครัง้ 

2.รางวลัต่างๆ   
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ก ำหนดกำร Portfolio แพทยป์ระจ ำบำ้น 

ก ำหนดกำร งำนระดบัชัน้ปีท่ี 1 งำนระดบัชัน้ปีท่ี 2 งำนระดบัชัน้ปีท่ี 3 
กรกฎาคม 1. เริม่ท าแฟ้ม ควรม ีประวตั ิ

สว่นตวัแลว้  
2.ศกึษาแฟ้มของแพทยป์ระจ า
บา้นรุน่พี ่

1.ตรวจแฟ้มสว่นทีค่วรจะท าหรอื

รวบรวมในปี 1 วา่ครบถว้นหรอืไม ่  

2. ท าเพิม่ในสว่นทีข่าด เน้น โครงรา่ง

การวจิยั  

1.ตรวจแฟ้มสว่นทีค่วรจะท าหรอืรวบรวม

ในปี 2 วา่ครบถว้นหรอืไม ่  

2. ท าเพิม่ในสว่นทีข่าด เน้น โครงรา่งการ

วจิยั 

31 กรกฎาคม ก าหนดสง่ portfolio แก่ 

อาจารยท์ีป่รกึษา ครัง้ที ่1 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารยท์ี่

ปรกึษา ครัง้ที ่4 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารยท์ีป่รกึษา 

ครัง้ที ่7 

สงิหาคม อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้feedback 

ปลาย สงิหาคม  

Port Folio Day 1 

พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์
ใหค้ าแนะน าในการเรยีนรู ้

- พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์ให้

ค าแนะน าในการเรยีนรู ้

- ตดิตามงานวจิยั  

- เน้นย ้ากจิกรรมทีต่อ้งท าใหค้รบใน ปี2 

- พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์ให้

ค าแนะน าในการเรยีนรู ้

- ตดิตามความกา้วหน้างานวจิยั  

- เน้นย ้ากจิกรรมทีต่อ้งท าให ้ครบในปี 3 

ตุลาคม 1. ประเมนิความกา้วหน้าของ
แฟ้มงาน ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  
     EPA  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ 
ท างาน/ปัญหาในการเรยีน  
3. รายงานความกา้วหน้า
งานวจิยั 

1. ประเมนิความกา้วหน้าของแฟ้มงาน 
ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  
     EPA  
     Community  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ ท างาน/
ปัญหาในการเรยีน  
3. รายงานความกา้วหน้างานวจิยั 

1. ประเมนิความกา้วหน้าของแฟ้มงาน 
ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  
     EPA  
     Community  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ ท างาน/
ปัญหาในการเรยีน  
3. รายงานความกา้วหน้างานวจิยั 

31 ตุลาคม ก าหนดสง่ portfolio แก่ 

อาจารยท์ีป่รกึษา ครัง้ที ่2 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารย ์

ทีป่รกึษา ครัง้ที ่5 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารยท์ีป่รกึษา 

ครัง้ที ่8 

พฤศจกิายน อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้feedback 

ปลาย พฤศจกิายน   

Port Folio Day 2 

พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์
ใหค้ าแนะน าในการเรยีนรู ้

- พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์ให้
ค าแนะน าในการเรยีนรู ้
- ตดิตามงานวจิยั  
- เน้นย ้ากจิกรรมทีต่อ้งท าให ้ครบในปี 2 

- พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์ให้
ค าแนะน าในการเรยีนรู ้
- ตดิตามความกา้วหน้างานวจิยั  
- เน้นย ้ากจิกรรมทีต่อ้งท าให ้ครบในปี 3 

ธนัวาคม - มกราคม 1. ประเมนิความกา้วหน้าของ
แฟ้มงาน ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  

1. ประเมนิความกา้วหน้าของแฟ้มงาน 
ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  

1. ประเมนิความกา้วหน้าของแฟ้มงาน 
ท าเพิม่ตามสมควร  
      Holistic care  
     Continuity 
      Communication  
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     EPA  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ 
ท างาน/ปัญหาในการเรยีน  
3. รายงานความกา้วหน้า
งานวจิยั 

     EPA  
     Community  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ ท างาน/
ปัญหาในการเรยีน  
3. รายงานความกา้วหน้างานวจิยั 

     EPA  
     Community  
2.ประเมนิศกัยภาพ/ปัญหาการ ท างาน/
ปัญหาในการเรยีน  
3. เตรยีมรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์   

กลาง มกราคม ก าหนดสง่ portfolio แก่ 

อาจารยท์ีป่รกึษา ครัง้ที ่3 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารยท์ี่

ปรกึษา ครัง้ที ่6 

ก าหนดสง่ portfolio แก่ อาจารยท์ีป่รกึษา 

ครัง้ที ่9 

กลาง มกราคม –  

 ตน้ กุมภาพนัธ ์

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้
feedback 

อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจแฟ้ม/ให ้feedback 

ตน้ กุมภาพนัธ ์  

Port Folio Day 3 

1. พบอาจารยทีป่รกึษา 
อาจารย ์ใหค้ าแนะน าในการ
เรยีนรู ้ 
2.ตดิตามโครงรา่งการวจิยั   
3.สง่รายงานหวัหน้าภาควชิา
เพือ่ พจิารณาเลื่อนชัน้ 

1. พบอาจารยทีป่รกึษา อาจารย ์ให้
ค าแนะน าในการเรยีนรู ้ 
2.ตดิตามโครงรา่งการวจิยั   
3.สง่รายงานหวัหน้าภาควชิาเพือ่ 
พจิารณาเลื่อนชัน้ และ สง่สอบ OSCE 

1. พบอาจารยท์ีป่รกึษา รบั ค าแนะน า 
รว่มวางแผนการ เรยีนรู ้2. ตดิตาม
ความกา้วหน้ารายงานวจิยั 

ตน้ มนีาคม   สง่รายงานหวัหน้าภาควชิาเพือ่ พจิารณา

ส่งสอบ CRQ 
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ภำคผนวกที่ ๒ 
ชุดแบบประเมินต่ำง ๆ 
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แบบประเมินกำรปฏบิัตงิำนของแพทย์ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภำ 
ข้อมูลทั่วไป  
❑ นพ. ❑ พญ. (ช่ือ-สกลุ)............................................................................ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา................................... 
ปีท่ีส าเร็จการศกึษา.......................ปฏิบตัิงานท่ีโรงพยาบาล............................................................. จงัหวดั.................................. 
ก าหนดการปฏิบตัิงาน.............เดือน ตัง้แต่ ........./........./.........(วนั/ เดือน/ ปี) ถงึ........./........./.........(วนั/ เดือน/ ปี) 

 
กลุม่งาน  ❑ อายรุกรรม          ❑ ศลัยกรรม            ❑ ออร์โธปิดิกส์              ❑ กมุารเวชกรรม        ❑ สตูิ-นรีเวชกรรม 
     ❑ โรงพยาบาลชมุชน (ช่ือ)................................ ขนาด..........เตียง     ❑ วิชาเลือก....................................................... 
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน..............เดือน ตัง้แต่ ........./........./.........(วนั/ เดือน/ ปี)       ถงึ........./........./.........(วนั/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย.. .วนั   ลากิจ.....วนั   ขาดงานโดยไมมี่การลา.....วนั    ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานจริงร้อยละ........ไมอ่ยู่เวรโดยไมแ่จ้ง..........ครัง้ 

กำรประเมนิผล (ดูเกณฑ์ด้ำนหลัง) 
หัวข้อประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

 ดีมำก 
(4 คะแนน) 

ด ี
(3 คะแนน) 

ผ่ำน 
(2 คะแนน) 

ไม่ผ่ำน 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแหง่วิชาชีพ ❑ ❑ ❑ ❑ 
2.  ทกัษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ ❑ ❑ ❑ ❑ 
3.  ความรู้พืน้ฐาน ❑ ❑ ❑ ❑ 
4.  ทกัษะทางคลินิก     

     4.1  การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ/การแปลผล 
     4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย 
            และให้การดแูลรักษา 
5.  ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานการตรวจทาง 
     ห้องปฏิบตัิการ การท าหตัถการที่จ าเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

❑ 

❑ 

 

❑ 

❑ 

❑ 
 

❑ 

❑ 

❑ 

 

❑ 

❑ 

❑ 

 

❑ 

6.  การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  
    (Continuous professional development)   

 

❑ 
 

❑ 
 

❑ 
 

❑ 

ข้อควรปรับปรุง.....................................................................................................................................................  

    ลงช่ือ................................................ผู้ถกูประเมิน ลงช่ือ................................................หวัหน้ากลุม่งาน 

    (นพ./พญ. ..............................................)       (นพ./พญ. ..............................................)  

              วนัท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................           วนัท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................     
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เกณฑ์กำรประเมนิกำรปฏบัิตงิำนของแพทย์ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภำ 
หัวข้อประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
1.  พฤตนิิสัย เจตคต ิคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิำชีพ 
 ไมผ่่าน  (1 คะแนน) มีเจตคติไมดี่, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไมม่ีความซ่ือสตัย์, หรือขาดคณุธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
 ผ่าน (2 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ คณุธรรม 
 ดี (3 คะแนน) มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดี 
 ดีมาก (4 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดีมาก 
2.  ทักษะในกำรตดิต่อส่ือสำรและสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills)  

ไมผ่่าน (1 คะแนน) มีปัญหาในการสื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน, หรือไมบ่นัทกึเวชระเบียน, หรือมีปัญหาในการเขียน                   
                                      ใบรับรองแพทย์, หรือใบสง่ต่อผู้ ป่วย 

 ผ่าน (2 คะแนน) ไมม่ีปัญหาในการสื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน, มีการบนัทกึเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบสง่ต่อผู้ ป่วยพอใช้ 
ดี (3 คะแนน) สื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดี, มีการบนัทกึเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบสง่ต่อผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี 

 ดีมาก (4 คะแนน) สื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชยหลายครัง้, มีการบนัทกึเวชระเบียน, เขียนใบรับรอง 
                                                         แพทย์และใบสง่ต่อผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 
3.  ควำมรู้พืน้ฐำน  
 ไมผ่่าน (1 คะแนน) มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไมเ่พียงพอในการประยกุต์ใช้ดแูลรักษาผู้ ป่วย  
 ผ่าน (2 คะแนน) มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

ดี (3 คะแนน) มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในระบบ    
                                      บริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ดีมาก (4 คะแนน) มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบ               
                                                         บริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทำงคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ / การแปลผล 
 ไมผ่่าน (1 คะแนน) สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการและแปลผลไมถ่กูต้อง หรือไมเ่หมาะสม 
 ผ่าน (2 คะแนน) สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการและแปลผลได้พอใช้ 
 ดี (3 คะแนน) สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการและแปลผลได้ดี 
 ดีมาก (4 คะแนน) สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย และให้การดแูลรักษา  

ไมผ่่าน (1 คะแนน) ไมส่ามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ วิเคราะห์ วินิจฉยั และให้การดแูลรักษาโรคที่พบบอ่ยได้ 
ผ่าน  (2 คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ วิเคราะห์ วินิจฉยัและรักษาผู้ป่วยในโรคสามญัท่ีพบบอ่ยได้ 
ดี (3 คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ วิเคราะห์ วินิจฉยั รักษา และปรึกษาปัญหาท่ี   

                                       ซบัซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ดีมาก (4 คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ วิเคราะห์ วินิจฉยั รักษา และปรึกษาผู้ ป่วยที่มี   

                                       ปัญหาซบัซ้อนและฉกุเฉินได้เป็นอย่างดีและสม ่าเสมอ 
5.  ทักษะกำรตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐำน กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น (Technical and procedural skills) 
 ไมผ่่าน (1 คะแนน) ไมส่ามารถท าหตัถการท่ีแพทยสภาก าหนดได้แม้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พ่ีเลีย้ง 
 ผ่าน (2 คะแนน) สามารถรู้ข้อบง่ชี ้ท าหตัถการตามท่ีแพทยสภาก าหนดได้ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พ่ีเลีย้ง 
 ดี (3 คะแนน) สามารถรู้ข้อบง่ชี ้ท าหตัถการได้ทกุหตัถการตามท่ีแพทยสภาก าหนด โดยไมม่ีปัญหาแทรกซ้อน 
 ดีมาก (4 คะแนน) สามารถรู้ข้อบง่ชี ้ท าหตัถการได้ทกุหตัถการตามแพทยสภาก าหนด โดยไมม่ีปัญหาแทรกซ้อนเป็นที่น่าพอใจอย่างสม ่าเสมอ                                  
6.  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพอย่ำงต่อเน่ือง 

ไมผ่่าน (1 คะแนน) ไมส่นใจใฝ่รู้ ไมห่าความรู้เพิ่มเติมในหวัข้อที่ได้รับมอบหมาย  
ผ่าน (2 คะแนน) สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชมุวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอพอควร 
ดี (3 คะแนน) สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชมุวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอดี 
ดีมาก (4 คะแนน) สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชมุวิชาการอย่างสม ่าเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดแูลรักษา  

                     ผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 
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แบบฟอร์มกำรประเมนิแฟ้มบันทกึประสบกำรณ์และผลงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 
ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว 

ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ....................................................................................................................................... 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน ...................................................................................................................................... 
ครัง้ท่ี .................. วนัท่ีประเมินผล ............................................................ 
สว่นท่ี  1   : ประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วย (แยกตามระบบตา่งๆ) ประเมินทกุ 6 เดือน 

   ดี       พอใช้  ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

สว่นท่ี  2   : ประสบการณ์ด้านหตัถการ ประเมินทกุ 6 เดือน 

   ดี       พอใช้    ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

สว่นท่ี  3   : การประเมินแพทย์ประจ าบ้านระหวา่งการฝึกอบรม 

 3.1 Professional habits, attitude, morals and ethics (เกณฑ์ประเมิน 1 ปี / ครัง้) 
   ดี       พอใช้  ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

 3.2 Continuous professional development (เกณฑ์ประเมิน 2 เร่ือง / 3 ปี) 
   ดี       พอใช้  ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

 3.3 Health supervision (เกณฑ์ประเมินอยา่งน้อย 3 คน / 3 ปี) 
   ดี       พอใช้  ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

 3.4 Community and Social Pediatrics (เกณฑ์ประเมิน 2 เร่ือง / 3 ปี) 
   ดี       พอใช้  ควรปรับปรุง  ยงัไมไ่ด้ท า 

3.5  Leadership, collabolation and consultation  (1 เร่ือง / 3 ปี) 

    ดี     พอใช ้    ควรปรับปรุง    ยงัไม่ไดท้  า 

  3.6  Communication and interpersonal skills (เกณฑป์ระเมิน 2 เร่ือง/ปี)      

    ดี   พอใช ้   ควรปรับปรุง    ยงัไม่ไดท้  า 
3.7    Entrustable Professional Activities 

      ผา่นเกณฑ ์.......ดา้น    ไม่ผา่นเกณฑ ์.......ดา้น  

ขอ้เสนอแนะ ......................................................................................................................................... 
                 

 ( .....................................................)                                                            ( .....................................................)               

       อาจารยท่ี์ปรึกษา            หวัหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
 

 

 



38 

 

เรียงความประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทีเ่ป็น Professional habits, attitude, morals and ethics  

บรรยำยประสบกำรณ์ครัง้ที่ ❑1  ❑ 2  ❑ 3        วนัท่ี................................ 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Continuous professional developments   เร่ืองที่ ❑1  ❑ 2  ❑ 3                   วนัท่ี.............................................                                                   
•ข้อมลูปัญหาของผู้ ป่วย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

•การตัง้ค าถาม 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………… 

•การค้นหาหลกัฐาน  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

•ผลการวิเคราะห์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
… 

•การน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาผู้ ป่วย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

•การประเมินผล  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

•ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

- แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทกึประสบกำรณ์กำรดแูลผู้ป่วยในเชิงกำรดแูลสุขภำพต่อเน่ืองในเชิง Health Supervision  
ผู้ป่วยรำยที่ ❑1  ❑ 2  ❑ 3 (กลุม่อายตุา่งกนั) 
ช่ือ/ นามสกลุ  ______________________________________________ HN_____________                                                                                
หอผู้ ป่วย   OPD         IPD     Continuity clinic  
ปัญหาผู้ ป่วย  ปัญหาด้านสขุภาพ        ปัญหาด้านพฤตกิรรม/การเลีย้งด ู  
   ปัญหาด้านจิตและสงัคมปัญหาอื่นๆ 
วนั เดือน ปีเกิด     __________________________      อาย ุ(ท่ีเร่ิมดแูล)   ____________    เดือน / ปี 
ช่วงอายผุู้ ป่วย     น้อยกวา่ 5 ปี อาย ุ5-10 ปี       อายมุากกวา่ 10 ปี 
บันทกึประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรดแูลผู้ป่วย 

 ปัญหาท่ีผู้ ป่วยมาพบแพทย์ 
 ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ประเด็นท่ีน่าสนใจของผู้ ป่วยรายนี ้ในเชิงการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองเชิง Health  
Supervision 

 แนวทางแก้ไข/แนะน า/ให้ค าปรึกษาและสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยรายนี ้
 สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งไร  (เนือ้ที่ไม่พอ ให้เตมิกระดำษได้)             

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ประเมินโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

วนั/เดือน/ปี ท่ีประเมิน _________________________ 
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ตัวอย่ำงที่ ❑1  ❑ 2  ❑ 3   ประสบกำรณ์ในเชิงกุมำรเวชศำสตร์ชุมชนและสังคม 
ข้อมลูท่ีบนัทกึได้จาก   การดแูลเด็ก    
เม่ือวนัท่ี ______________________เดือน_____________________________พ.ศ___________________ 
ช่ือผู้ รับบริการ__________________________________________________________________________ 
การดงูาน     ฟังการอบรมอ่ืน_____________________________________________ 
เม่ือวนัท่ี ______________________เดือน______________________________พ.ศ___________________ 
หวัข้อการอบรม/บรรยาย_________________________________________________________________ 
สถานท่ีท่ีดงูาน/ฟังการบรรยาย_____________________________________________________________ 
หวัข้อท่ีควรบนัทกึ 
1.  สิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เยี่ยมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลีย้งดเูด็ก และอ่ืนๆ 
 2. สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อยา่งไร (ถ้ำเนือ้ที่ไม่พอ ให้เตมิกระดำษได้)  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
ประเมินโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 
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วนั/เดือน/ปี ท่ีประเมิน __________________________________________________________  
 

บนัทึกประสบการณ์การท าวจิยั ช่ือโครงการวิจยั         

(ภาษาไทย) 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(ภาษาองักฤษ)  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
ปัญหาท่ีพบขณะท าวจิยั ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท าโครงการวิจยั  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
บทคดัยอ่/โครงการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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แบบบันทกึกำรสังเกตกำรณ์กำรให้ค ำปรึกษำ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว 

Medical  Counseling  Checklist 
ช่ือ-นามสกลุผู้ ป่วย..........................................................................................  อาย.ุ................วนัท่ี..................... HN..................................  
การวินิจฉยั.......................................................................................................ward.................................................................................... 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน ......................................................................................................................................ปีท่ี………………………….....  
อาจารย์ผู้ประเมิน ......................................................................................................................................................................................... 

 เหมำะสม ไม่เหมำะสม ไม่ท ำ 
A. เร่ิมต้น (Opening)    
1. ทกัทาย/สร้างความคุ้นเคย    

2. แนะน าตนเองและขัน้ตอน    

3. ท่าทีผ่อนคลาย     

4. ใสใ่จตอ่ความสขุสบายของผู้ ป่วย    

5. สิ่งแวดล้อม     

6. สอบถามความเข้าใจผู้ ป่วย    

7. ให้ความมัน่ใจในการเก็บข้อมลูเป็นความลบั (confidentiality)    

B. เข้ำใจประเดน็ปัญหำ (Identification of problem)    
1. ถามถึงปัญหาต่าง ๆ (Problem survey)    

2. จดัล าดบัความส าคญั     

3. ติดตามเร่ืองราวอย่างตอ่เน่ือง    

4. ส ารวจลงลกึ     

5. ท าความเข้าใจปัญหาให้กระจ่าง    

C. ตัง้เป้ำหมำย (Goal setting)    
1. เลือกปัญหาท่ีแท้จริงที่ต้องการ (Identification the problem)    

      1.1 การสรุปและน าสูป่ระเดน็    

      1.2 การดงึเข้าประเดน็ท่ีต้องการ    

2. สร้างแรงจงูใจ     

3. ก าหนดเปา้หมายร่วมกนั    

D. กำรแก้ปัญหำ (Problem solving)    
1. การให้ข้อมลูทางการแพทย์(Medical facts)    

      1.1 ใชภาษาง่าย     

      1.2 เป็นประโยชน์    

      1.3 ถกูต้อง     

      1.4 เพียงพอ    

2. เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม และ. หารือข้อดีข้อเสียในแตล่ะทางเลือก    
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3. การให้ผู้ ป่วยมีส่วนร่วม (Let counselee make his/her own decision)    

4. การให้ความหวงั     

5 สรุปเป็นระยะ (Segment Summary)    

E. กำรจบกำรสนทนำ (Closing)    
1. เปิดโอกาสให้ถาม     

2. แสดงความช่ืนชม     

3. การนดัหมายติดตาม     

F. ทกัษะตลอดกระบวนกำร (Counseling techniques)    
1. การส่งเสริมการสื่อสาร (Facilitation skills)    

      1.1 การสบตา    

      1.2 ท่าทาง (Posture, facial expression)    

      1.3 การสมัผสั    

      1.4 การใช้ภาษา    

      1.5 การใช้ความเงียบ     

      1.6 การสื่อสารสองทาง     

      1.7 การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ    

      1.8 การใช้ค าถาม (Questioning-open end)    

      1.9 การฟัง (Active Listening)    

2. การสร้างความสมัพนัธ์(Relationship skills)    

      2.1 มีสว่นร่วมในความรู้สกึ (Share of feeling)    

      2.2 การสะท้อนความรู้สกึ (Acknowledges / reflection : feeling)    

      2.3 มีสว่นร่วมในความคิด (Share of thinking)    

      2.4 การสะท้อนความคิด (Reflection of thinking)    

      2.5 การให้ก าลงัใจ (Support : positive)    

      2.6 ความเข้าใจความรู้สกึ (Empathy)    

      2.7 ท่าทีเป็นกลาง / ไม่ตดัสินผิดถกู(Nonjudgmental, neutral)    

      2.8 ท่าทางเข้าใจ (Understanding)    

      2.9 ยอมรับ (Unconditional positive regard, accept)    

ผลการประเมิน   ❑ ผ่าน    ❑ ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

           ผู้ถกูประเมิน............................................................. 

ผู้ประเมิน..................................................................... 
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แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว  ประจ าปีการศึกษา………… 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน………………………………………… ชัน้ปีท่ี ..….ระยะเวลาที่ประเมินตัง้แต่…..…… …ถงึ.........……ward ……........  

ประเมินโดยอาจารย์ช่ือ …………………………………..............                           โปรดใช้ตัวเลขตามมาตราส่วนประเมินค่าดงันี้ 

ความสามารถที่ประเมิน ต ่ากวา่ความ
คาดหวงั 

บรรลุความ
คาดหวงั 

สูงกวา่ความ
คาดหวงั 

ประเมนิไม่ได้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 1       2       3 4       5       6 7       8     9  

2. การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ 1       2       3 4       5       6 7       8     9  

3. ความรู้ทางกุมารเวชศสตร์  1       2       3 4       5       6 7       8     9  

4. การ บริบาลผู้ป่วย 1       2       3 4       5       6 7       8     9  

5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 1       2       3 4       5       6 7       8     9  

6. การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง  
    (continuous professional development) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

7. การเป็นผู้น า  การท างานร่วมกบัผู้อ่ืนและการรับปรึกษา  
    (Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

ค าอธิบายวธีิการประเมนิการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านกุมารเวชศาสตร์ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ          
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ไม่ซื่อสตัย์สจุริต ซื่อสตัย์สจุริต ซื่อสตัย์สจุริต 
ไม่รับผิดชอบทัง้ด้านเวลาและหน้าท่ี  รับผิดชอบทัง้ด้านเวลาและหน้าท่ีดี รับผิดชอบดีมากทกุด้าน 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วย 
ไม่เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วย  
ค่อนข้างดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วย ดี
มาก 

2. ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

สมัพนัธภาพตอ่ผู้ ป่วยและครอบครัว ไม่ดี สมัพนัธภาพตอ่ผู้ ป่วยและครอบครัวดี สมัพนัธภาพตอ่ผู้ ป่วยและครอบครัวดีมาก 
ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ ป่วยหรือญาติ   
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจยาก หรือไม่ถกูต้อง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ ป่วยหรือญาติบ้าง   
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ ป่วยหรือญาติ ทกุราย   
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจน และถกูต้อง 

3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ความรู้ไม่ดี ความรู้เหมาะสมกบัชัน้ปี ความรู้ดีมากกว่าระดบัชัน้ปีอย่างเดน่ชดั 
ไม่สนใจอ่านเพ่ิมเติม ใฝ่รู้ อ่านเพ่ิมเติมตามท่ีได้รับมอบหมาย ใฝ่รู้ และสอนแพทย์รุ่นน้องได้ดี 

4.  ทกัษะการบริบาลผู้ป่วย 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ทกัษะการดแูลผู้ ป่วยไม่ดี ไม่สามารวิเคราะห์ข้อมลู
หรือวางแผนการรักษาได้ 

ทกัษะการดแูลผู้ ป่วย วิเคราะห์ข้อมลู หรือ วาง
แผนการรักษาได้ดี เหมาะสมกบัระดบัชัน้ปี 

ทกัษะการดแูลผู้ ป่วย วิเคราะห์ข้อมลู หรือ วาง
แผนการรักษาได้ดีมาก โดยไม่ต้องก ากบัดแูล 
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ไม่มีเหตผุลในการสัง่ตรวจเพิ่มเติม และไม่สนใจ 
น าผลท่ีได้มาช่วยการวินิจฉยัและวางแผนการรักษา 

มีเหตผุลในการสัง่ตรวจเพิ่มเติม แต่เหตผุล 
ไม่เหมาะสม สนใจน าผลมาใช้วางแผนการรักษา 

เลือกสัง่ตรวจวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล ประหยดั  
ได้ประโยชน์สงู น าผลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ได้ดีมาก 

ไม่สามารถกู้ ชีวิตผู้ ป่วยทัง้เด็ก และ Neonate กู้ ชีวิตเดก็และ Neonate ได้ กู้ ชีวิตเดก็ และ Neonate ได้ดีมาก 
ไม่สนใจบนัทกึเวชระเบียน / ตอบรับใบสง่ตวัผู้ ป่วย บนัทกึเวชระเบียนได้ดี บนัทกึเวชระเบียนได้ดีมาก 

5.  ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ไม่ให้ความส าคญักบัผู้ ป่วยและครอบครัว ให้ความส าคญักบัผู้ ป่วยและครอบครัวดีพอควร-ดี ดแูลผู้ ป่วยโดยให้เดก็และครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
ไม่วางแผนสร้างเสริมสขุภาพ วางแผนสร้างเสริมสขุภาพได้พอควร-ดี วางแผนสร้างเสริมสขุภาพได้อย่างเป็นระบบดีมาก 

6. ทกัษะในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional development) 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติม ความสามารถในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม ต ่า 

สนใจใฝ่รู้  สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติมและขวนขวาย สามารถค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้ดีทัง้ทางวารสาร และ ทาง I.T. 

ไม่สามารถวิจารณ์ข้อดี ข้อด้อย ของบทความท่ี
ตีพิมพ์ในวารสาร 

พอวิจารณ์บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารได้บ้าง สามารถบอกข้อดี หรือข้อบกพร่องของบทความท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารได้ 

ไม่ใช้เวชศาสตร์หลกัฐาน (Evidence-based 
medicine) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

ใช้เวชศาสตร์หลกัฐานในการดแูลรักษาผู้ ป่วยบ้าง
บางครัง้ 

ใช้เวชศาสตร์หลกัฐานประกอบการรักษาผู้ ป่วยเป็น
สว่นใหญ่ 

7. ทกัษะในการเป็นผู้น า  การท างานร่วมกบัผู้อ่ืนและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
ต ่ากวา่ความคาดหวงั บรรลุความคาดหวงั สูงกวา่ความคาดหวงั 

ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืนไม่ดี มีปัญหาเกือบทกุท่ี มีปัญหาในการปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืนบางที่ ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดีทกุหน่วยงาน 
ไม่สามารถบริหารจดัการได้ บริหารจดัการงานได้ดี พอควร- ดี บริหารจดัการงานได้ดีมาก มีความคิดพฒันางาน 
ไม่สนใจนกัศกึษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้อง สนใจนกัศกึษาแพทย์ บ้าง  สอนแพทย์รุ่นน้องบ้าง  สนใจให้เวลากบันกัศกึษาแพทย์ สอน และเป็น

แพทย์พี่เลีย้งนกัศกึษาท่ีดี 
ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวโุส 
หรือปรึกษาทกุเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอค าปรึกษาบ้าง แต่ไม่ถกู
จงัหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตดัสินใจได้ ขอค าปรึกษา
ในช่วงท่ีถกูต้อง 

หมายเหตุ  ปรับปรุงแกไ้ขเม่ือ 17 ตุลาคม 2561 

ค าแนะน าเพิ่มเติม     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 



47 

 

 
แบบประเมินกำรปฏิบัตงิำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว. 

ประจ าปีการศกึษา......................................... 
ช่ือ…………………………………………………………ปีท่ี ……………….  
ระยะเวลาท่ีประเมินตัง้แต.่.............................................ถึง ........................ 
หอผู้ ป่วย ..................................................... 

ผู้ประเมิน     O แพทย์ผู้ ร่วมงาน……………………….O นิสติแพทย์.........................   

O พยาบาลและบคุลากรสายสนบัสนนุ 

หัวข้อกำรประเมนิ ไม่ผ่ำน 
(1) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

พอใช้  
(3) 

ด ี 
(4) 

ดีมำก  
(5) 

ไม่ สำมำรถ
ประเมนิได้ 

1. พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและ
จริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

      

2. ทกัษะในการติดต่อสื่อสารและการ
สร้างสมัพนัธภาพ 

      

3. ความรู้ทางกมุารเวชศาสตร์       
4. การบริบาลผู้ ป่วย       
5. การก ากบัดแูลสขุภาพ       
6. ทกัษะในการพฒันาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

      

7.ทกัษะในความเป็นผู้น า        

 
หมายเหตเุพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ…………………….........................……………………………………………… แพทย์ผู้ถกูประเมินรับทราบ 

 

วนัท่ี ............................................................. 
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แบบประเมินกำรปฏิบัตงิำนอำจำรย์ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว. 

ประจ าปีการศกึษา......................................... 

ช่ืออาจารย์…………………………………………………………อาจารย์ O เต็มเวลา O ไม่เต็มเวลา 

ระยะเวลาท่ีประเมินตัง้แต.่.............................................ถึง ........................ 
หอผู้ ป่วย / กิจกรรมวิชาการ ..................................................... 

ผู้ประเมิน     O แพทย์ประจ าบ้าน............................ O แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ................. 

 
  หัวข้อกำรประเมนิ ไม่ผ่ำน 

(1) 
ควรปรับปรุง 

(2) 
พอใช้  
(3) 

ด ี 
(4) 

ดีมำก  
(5) 

ไม่ สำมำรถ
ประเมนิได้ 

1. การให้ค าปรึกษาในการดแูลผู้ ป่วย       
2. การเปิดโอกาสให้ซกัถาม       
3. การสอน/ให้ความรู้ทางวิชาการ       
4. การสง่เสริมด้านการท าวิจยั       
5. การดแูลความเป็นอยูแ่ละความ
ต้องการในขณะฝึกอบรม 

      

6. การจดัการเร่ืองเวลา       

 
หมายเหตเุพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………….........................………………………………………………อาจารย์แพทย์ผู้ถกูประเมินรับทราบ 

วนัท่ี ....................................................................... 

 



49 

 

 
 

แบบประเมิน Journal club (critical appraisal) ภาควิชากุมารฯ มศว 

วนัที_่_____________________อาจารย์ผู้ควบคุม___________________ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น....................................... 

ชั้นปีท่ี [ ] 1   [ ] 2   [ ] 3  

ช่ือวารสาร/งานวจิยั  
 

ปัญหาทางคลินิก/การตั้งค  าถาม 
 

 

 

 

 

สรุปสาระส าคญั (หลกัการและเหตุผล ระเบียบวิธีการวจิยั สถิติ และผลการศึกษา) 
 

 

 

 

 

 
Critical Appraisal 

ความเท่ียงของการศึกษา (validity) 
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การน าไปใชก้บัผูป่้วย (application) 

 

 

 

 

 

 

สะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

การตั้งค  าถาม การคน้วารสาร การตีความและประเมินค่างานวจิยั การน างานวจิยัไปใช ้การสร้างสรรคน์วตักรรมในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/ผูค้วบคุม 

การตั้งค  าถาม การตีความและประเมินค่า การน าไปใช ้การน าเสนอ 

 

 

 

 

ภาพรวมการประเมิน 

 ดีมาก  ดี  พอใช ้  ควรพฒันา 

ลงช่ือ_________________________แพทยป์ระจ าบา้น 

ลงช่ือ_________________________อาจารยท่ี์ปรึกษา 



51 

 

แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 
EPA1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการตรวจสอบคดักรองสขุภาพส าหรับเดก็ (Provide recommended pediatric health screening) 

ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมิน อย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี.............................................. 
การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย............ ............. ............................................... ................................................................ 

 
หวัข้อการประเมิน 

 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ถกูต้อง
บางสว่น/ 
ไมส่มบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบัความ 
สามารถ 

L1-5 
1. การประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดแูลรักษา และ
พฒันาการสร้างเสริมสขุภาพเดก็รวมถึงทางด้านจิตใจ 
ครอบครัวและสงัคมของเดก็ 

     

1.1 เลือกการตรวจคดักรองเดก็ตามวยัได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

1.2 สมัภาษณ์ ประเมินการเจริญเติบโตและ
พฒันาการ ให้ค าแนะน าลว่งหน้า (anticipatory 
guidance) และบอกแนวทางเพ่ือปอ้งกนัปัญหาความ
เจ็บป่วยทางกาย ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ การเรียน 

     

1.3 สงัเกตและค้นหาวิธีการเลีย้งดท่ีูเบ่ียงเบนของ
ครอบครัว/ให้ค าแนะน าการเลีย้งดแูละพฒันาเด็ก
อยา่งเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเป็นกลุม่ 

     

1.4 คดัแยกเด็กและครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงสงูตอ่
ปัญหาในภาพรวมท่ีจะมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของเดก็/
ให้ค าปรึกษาแนะน า หาแนวทางท่ีชดัเจนในการลด
ความเสี่ยง/สง่เสริมครอบครัวให้มีสว่นร่วมแก้ไข
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่รก 

     

2. การประเมินความรู้ความสามารถบิดา มารดา 

ครอบครัวผู้ปกครอง เพ่ือให้การตดัสินใจการคดักรอง

กรณีท่ีไมจ่ าเป็น 
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3. การน าความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลกัการของเวช

ศาสตร์เชิงประจกัษ์ (evidence-based medicine) 

มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการ

ตดัสินใจทางคลินิก 

     

4. การชีแ้จ้ง ให้ข้อมลูเพ่ือให้ได้รับความยินยอมจาก

บิดา มารดา  หรือผู้ปกครองเดก็ในการดแูลรักษา 

     

5. การสื่อสารกบัเดก็ ผู้ปกครอง ให้ค าแนะน าการดแูล

ท่ีเหมาะสมตามบริบทของแตล่ะครอบครัว 

     

6. การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว 

ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

     

7.การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มี

คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

     

 

กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 
EPA2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 
ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมิน อย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี.............................................. 
การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย............................................................................................................................................. 
 

 
หวัข้อการประเมิน 

 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ถกูต้อง
บางสว่น/
ไมส่มบรูณ์ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบั
ความสามารถ 
(L1-L5) 

1. การรวบรวมข้อมลูผู้ ป่วย (Data gathering)      

1.1 มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม      

1.2 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการถกูต้องและ

เหมาะสม 

     

1.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมี

เหตผุลประหยดัและคุ้มคา่ 

     

1.4 บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถกูต้อง      

2. การประเมินปัญหาผู้ ป่วย (Assessment)      

2.1 สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้ (Problem lists)      

2.2 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผล

การตรวจทางห้องปฏิบตัิการตรวจพิเศษตา่งๆ เพ่ือ

น ามาตัง้สมมติฐาน  วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา

ของผู้ ป่วย 

     

3. การวางแผนและการดแูลรักษาผู้ ป่วย      
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3.1 ใช้วิจารณญาณที่ถกูต้องเหมาะสมในการ

ตดัสินใจทางคลินิก (Decision making) การให้การ

วินิจฉยั การใช้ยาตลอดจนการให้การบ าบดัรักษา

ผู้ ป่วย 

     

3.2 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยดึ

ผู้ ป่วยและครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 

     

4. การสื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน      

5. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้      

6. การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว 

ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

     

7.การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มี

คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

     

 

การประเมินระดบัความสามารถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 
EPA 3 การดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ส าหรับเดก็ท่ีมารับการรักษาที่คลนิิกผู้ ป่วยนอก  
แผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or inpatient setting) 

ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมินอย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี....................................................... 
วินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย.......................................................................................................................................................................... 
 

 

หวัข้อการประเมิน 
 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ถกูต้อง
บางสว่น/
ไมส่มบรูณ์ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบัความ 
สามารถ 
L1-L5 

1. การรวบรวมข้อมลูผู้ ป่วย (Data gathering)      

1.1 มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม      

1.2 ตรวจร่างกายเดก็ด้วยวิธีการถกูต้องและเหมาะสม      

1.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมีเหตผุล
ประหยดัและคุ้มคา่ 

     

1.4 บนัทกึเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ และตอ่เน่ือง      

2. การประเมินปัญหาผู้ ป่วย (Assessment)      

2.1 สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้ (Problem lists)      

2.2 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อน ามาตัง้สมมติฐาน  
วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 

     

3. การวางแผนและการดแูลรักษาผู้ ป่วย      

3.1 ใช้วิจารณญาณที่ถกูต้องเหมาะสมในการตดัสินใจทาง
คลินิก (Decision making) การให้การวินิจฉยั การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผู้ ป่วย 

     

3.2 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยึดผู้ ป่วยและ
ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 

     



56 

 

4. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน      

5. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดขึน้      

6. การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบตัิตอ่
ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ 

     

7.การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

     

 

กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 
EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งต้นเพ่ือฟืน้ฟสูญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาที่เหมาะสมตอ่ไป โดยพิจารณาตาม
ระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกติส าหรับผู้ ป่วยเดก็แตล่ะราย (Resuscitate, initiate stabilization of the patient and 

then triage to align care with severity of illness) 
 

ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมินอย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี........................................ 
การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย…………............................................................................................................................... 
 

 

หวัข้อการประเมิน 
 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ถกูต้อง
บางสว่น/
ไมส่มบรูณ์ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบัความ 
สามารถ 

L1-L5 

1. การรวบรวมข้อมลูผู้ ป่วย (Data gathering)      

1.1 มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม      

1.2 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการถกูต้องและเหมาะสม      

1.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมี
เหตผุลประหยดัและคุ้มคา่ 

     

1.4 บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบ และตอ่เน่ือง      

2. การประเมินปัญหาผู้ ป่วย (Assessment)      

2.1 สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้ (Problem lists)      

2.2 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผล
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการตรวจพิเศษตา่งๆ เพ่ือ
น ามาตัง้สมมติฐาน  วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา
ของผู้ ป่วย 

     

2.3 สามารถให้การวินิจฉยั จดัล าดบัความส าคญั      
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3. การวางแผนและการดแูลรักษาผู้ ป่วย      

3.1 ใช้วิจารณญาณที่ถกูต้องเหมาะสมในการ
ตดัสินใจทางคลินิก (Decision making) การให้การ
วินิจฉยั การใช้ยาตลอดจนการให้การบ าบดัรักษา
ผู้ ป่วย 

     

3.2 สามารถให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นเพ่ือฟืน้ฟู
สญัญาณชีพให้ดีคงท่ีและวางแผนการดแูลรักษาท่ี
เหมาะสมตอ่ไปได้อยา่งทนัทว่งที 

     

4. การสื่อสารกบัผู้ ป่วยและครอบครัว      

5. การเป็นผู้น าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดแูล
ผู้ ป่วยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

6. การบริหารจดัการความเครียด      

7.การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

     

8. การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มี
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

     

 

กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 
EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ (Recognize, 

provide initial management and refer patients presenting with surgical problems) 

ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมินอย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี..................................................... 
การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย............................................................................................................................................. 
 

 

หวัข้อการประเมิน 
 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ถกูต้อง
บางสว่น/ 
ไมส่มบรูณ์ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบัความ 
สามารถ 

L1-L5 

1. การรวบรวมข้อมลูผู้ ป่วย (Data gathering)      

1.1 มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม      

1.2 ตรวจร่างกายเดก็ด้วยวิธีการถกูต้องและเหมาะสม      

1.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมีเหตผุล
ประหยดัและคุ้มคา่ 

     

1.4 บนัทกึเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ และตอ่เน่ือง      

2. การประเมินปัญหาผู้ ป่วย (Assessment)      

2.1 สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้ (Problem lists)      

2.2 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อน ามาตัง้สมมติฐาน  
วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 

     

3. การวางแผนและการดแูลรักษาผู้ ป่วย      

3.1 ใช้วิจารณญาณที่ถกูต้องเหมาะสมในการตดัสินใจทาง
คลินิก (Decision making) การให้การวินิจฉยั การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผู้ ป่วย 

     

3.2 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยึดผู้ ป่วยและ
ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
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4. การสื่อสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน      

5. ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดขึน้รู้ข้อจ ากดัของ
ตนเองในการดแูลรักษา 

     

6. สามารถปรึกษาศลัยแพทย์เพ่ือการรักษาตอ่ หรือร่วมกนัดแูล
รักษาได้อย่างเหมาะสม 

     

7.การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบตัิตอ่
ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ 

     

8.การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

     

      

กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย (Assess and manage patients 
with common behavior/mental health problems) 
ในการฝึกอบรมแตล่ะระดบั/ชัน้ปี ต้องได้รับการประเมิน อย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี..................................................... 
การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผู้ ป่วย………….............................................................................................................................. 
 

 

หวัข้อการประเมิน 
 

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน  
สมบรูณ์ 

ไมถ่กูต้อง/
ไมป่ฏิบตัิ 

ถกูต้อง
บางสว่น/
ไมส่มบรูณ์ 

ประเมิน
ไมไ่ด้ 

ระดบัความ 
สามารถ 

L1-L5 

1. การรวบรวมข้อมลูผู้ ป่วย (Data gathering)      

1.1 มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม      

1.2 สงัเกตปฏิบตัิสมัพนัธ์ของผู้ปกครองต่อเดก็ และ
ระหวา่งผู้ปกครอง 

     

1.3 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการถกูต้องและเหมาะสม      

1.4 เลือกใช้แบบประเมินท่ีเหมาะสม      

1.5วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมี
เหตผุลประหยดัและคุ้มคา่ 

     

1.6 บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบ และตอ่เน่ือง      

2. การประเมินปัญหาผู้ ป่วย (Assessment)      

2.1 สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้ (Problem lists)      

2.2 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการตรวจพิเศษตา่ง ๆ เพ่ือน ามา
ตัง้สมมติฐาน  วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 

     

3. การวางแผนและการดแูลรักษาผู้ ป่วย      
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3.1 เลือกวิธีการรักษาอยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ
และบริบทของครอบครัว 

     

3.2ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วย
และครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
 

     

4. การให้ค าแนะน าปรึกษา โดยมีทกัษะการสื่อสารกบั
ผู้ปกครองและเดก็อยา่งเหมาะสม 

     

5. การประสานงานและสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ นกั
กิจกรรมบ าบดัอรรถบ าบดั เป็นต้น 

     

6.การประสานงานกบัหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น 
โรงเรียน สถานดแูลเดก็ แหลง่บริการชมุชน 

     

7. การเคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

     

8.การมีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มี
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

     

 
 

กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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แบบประเมนิ Case based discussion (CbD) 

       
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชัน้ปีท่ี..................วนัท่ี.................................................... 
 EPA 1        EPA 2        EPA 3        EPA 4        EPA 6   EPA 7       

ปัญหำทำงคลินิก (โปรดใสข้่อมลูโดยสรุป)  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................  

   

สมรรถนะหลักที่ใหก้ารประเมินแบบป้อนกลับ / ต้องพัฒนา พอใช้ ดี ดีมาก ประเมินไม่ได้ 
1. การซักประวัติและประมวลข้อมูล      

2. การวิเคราะห์ข้อมูล      

3. การส่งตรวจเพิ่มเติม (Investigation)      

4. การให้การดูแลเบื้องต้น (Initial management)      

5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk assessments)      

6. การให้การรักษา       

7. การสื่อสารและให้ค าแนะน า       

 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี ้

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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กำรประเมนิระดับควำมสำมำรถโดยรวม 

 Level 1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

 Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 
 Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

EPA 1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพส าหรับเดก็ 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิดปกติ  

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ในเด็กท่ีมารับการรักษาที่หอผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
และหอผู้ ป่วยใน 

EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพื่อฟืน้ฟสูญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาที่เหมาะสมตอ่ไปโดยพิจารณา
ตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกติส าหรับผู้ ป่วยเด็กแตล่ะราย  

EPA 5 แสดงทกัษะการท าหตัถการที่ใช้บอ่ย ของกมุารแพทย์ทัว่ไป*  

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ  

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 
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แบบประเมิน Directed Observation Procedure Skills (DOPS) 

 

EPA 5   แสดงทักษะการท าหัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทั่วไป (Demonstrate competence in performing the common 

procedures of the general pediatricians) 

ในการฝึกอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 2 หัตถการ/ปี  
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................ชั้นปีที่..................วันที่.................................................... 
หัตถการ ..................................................................................................................................................................... 
    

หัวข้อการประเมิน พึงพอใจ ควรปรับปรุง Comments 

การสื่อสารเพื่อขออนุญาต (ได้แก่ 

communication,  consent  & consideration 

of the patient.) 

   

ความรู้    

แสดงขั้นตอนการเตรียมหัตถการอย่างเหมาะสม    

เตรียมผู้ป่วยให้พร้อม    

ความสามารถด้านเทคนิค    

เทคนิคปลอดเชื้อ    

ขั้นตอนหลังจบหัตถการ    

 

ความสามารถโดยรวมใน

หัตถการนี้ 

สามารถปฏิบัติได้เอง 

 L 5      L 4 

ปฏิบัติได้เองภายใต้การชี้แนะ

ของอาจารย์ 

 L 3      L 2 

ท าได้ภายใต้การควบคุม

อย่างใกล้ชิด 

 L 1 

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้านนี้ 
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..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................) 
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ภำคผนวกที่ ๓ 

ระเบียบปฏิบัติเกีย่วกบัเวชระเบียน 
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

1. ในเวลาราชการธุรการของแตล่ะ Ward จะรวบรวมเวชระเบียนผู้ ป่วยในท่ีจ าหน่ายแล้วน าสง่หน่วยงาน R to A 

ภายใน2 ชัว่โมง หลงัจ าหน่ายเพื่อ scan เข้าระบบ Binary 

-นอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-ศกุร์ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสแกนไปเก็บเวชระเบียนทกุวนั และทกุ Ward 

เวลา 18.30 น. 

 -วนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานสแกนไปเก็บเวลา 10.30น.,14.30 น. 

และ18.30น. 

2. เมื่อได้รับแฟม้เข้าหน่วยงานแล้วต้องบนัทกึการรับแฟม้ไว้ในระบบ EMR ทกุแฟม้ เพื่อง่ายตอ่การติดตาม 

3. สแกนเอกสารทกุแผน่ลงในระบบ Binaryตามหมวดหมูข่องเอกสารเพื่อปอ้งกนัแฟม้หาย 

4. สง่แฟม้ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บไว้ 48ชัว่โมง เพื่อให้แพทย์เจ้าของไข้มาบนัทกึความสมบรูณ์ พร้อมเก็บข้อมลู สถิติ

การบนัทกึความสมบรูณ์ 24 ชัว่โมง สง่งาน RW 

5. เม่ือครบ 48 ชัว่โมงแล้ว งาน R to A ตรวจสอบความสมบรูณ์48ชัว่โมง พร้อมเก็บสถิติ สง่ข้อมลูให้หน่วยงาน 

RW แล้วสง่แฟม้ให้กบัแพทย์ Auditor แตล่ะภาควิชาพร้อมบนัทกึการสง่แฟม้วา่สง่ให้ Auditorท่านใด เพื่อง่าย

ตอ่การติดตาม 

6. รับแฟม้จากแพทย์Auditor หลงัจากสง่แฟม้ให้Audit  3 วนั  

7. สง่แฟม้ให้พยาบาล Auditorเพื่อให้รหสัโรค รหสัหตัถการ ค านวณ DRAG ตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสาร ค านวณความคุ้มทนุใช้เวลา 3 วนัพร้อมบนัทกึการสง่แฟม้วา่สง่ให้พยาบาล Auditorท่านใด เพื่อง่าย

ตอ่การติดตาม 

8. รับแฟม้คืนจากพยาบาล ลงข้อมลูในระบบ EMR สง่ข้อมลูรหสัโรค รหสัหตัถการ ค านวณ DRG สง่ให้กบั

หนว่ยงานจดัเก็บรายได้ 
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9. สง่แฟม้ให้กบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์ พร้อมเก็บสถิติการบนัทกึความสมบรูณ์สง่งาน RW  

10. เอกสารท่ีสมบรูณ์แล้วสง่ห้อง Re-Scan พร้อมสง่ข้อมลูการสรุปความสมบรูณ์ให้ธุรการเบกิเงินคา่สรุป

ความสมบรูณ์ให้แพทย์ผู้สรุป 50 บาท/แฟม้ (ไม่เบกิให้ในกรณีท่ีไม่เซน็ช่ือก ากบั หรือช่ือไม่ชดัเจนหรือสืบค้น

ไม่ได้วา่เป็นแพทย์ท่านใด) 

11. แฟม้ท่ีไมส่มบรูณ์ สง่จดัเก็บไว้รอแพทย์แตล่ะภาควิชามาสรุปใน 1เดือนหลงัจากนัน้ถ้าแพทย์แตล่ะ

ภาควิชาไมม่าสรุป หนว่ยงาน R to A จะจดัสง่แฟม้ท่ีไม่สมบรูณ์ เหลา่นีไ้ปยงัภาควิชา ทกุ  1 เดือน  โดยออก

หนงัสือเสนอผา่นผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ 

- กระบวนการเก็บแฟม้ถึงกระบวนการลงข้อมลูในระบบ EMR เพื่อให้หน่วยงานการเงินเรียกเก็บคา่

รักษาพยาบาลนัน้ ต้องแล้วเสร็จ ภายใน 20 วนั หลงัจ าหน่ายและหนว่ยงานการเงินท าเร่ืองเบิก

คา่ตอบแทนคา่รักษาพยาบาล ภายใน 1 เดือนหลงัจ าหน่าย  

ถ้ำส่งเบกิค่ำรักษำพยำบำลช้ำเกิน  -  1 เดอืนถูกหกัค่ำตอบแทน 5 เปอร์เซน็ต์ 

                                                                -  2 เดอืนถูกหกัค่ำตอบแทน 10 เปอร์เซน็ต์ 

                                                   -  3 เดอืนถูกหกัค่ำตอบแทน 20 เปอร์เซน็ต์ 
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เนือ้หำที่แพทย์ควรบันทกึในเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

1. GENERAL SUMMARY IN- PATIENTและใบ DISCHARGE SUMMARY NOTE(สชีมพ)ู 

1.1 วนัจ าหน่าย (ยงัไมต้่องลงเวลาจ าหน่าย หน่วยงาน  r to a จะลงเอง)  

1.2 PRINCIPALDIAGNOSISและ DIAGNOSIS อ่ืนๆถ้ามี 

1.3 External cause ในกรณีท่ีมี trauma  หรือcomplication จากการรักษา 

1.4 OPERATING ROOM PROCEDURE ในกรณีท่ีมีการผา่ตดัในห้องผา่ตดั ,ห้องCATH LAB , ห้อง

สลายนิ่ว และการท าหตัการเก่ียวกบั Vascular ท่ีแผนกรังสี พร้อมวนัท่ี และเวลา TIME IN  TIME 

OUT 

1.5 เลือกขีดถกูลงในช่องNON OPERATIVE ROOM PROCEDURE(ถ้ามี)และเขียนเพิ่มเตมิในช่องอ่ืนๆ 

ถ้าไมมี่ช่องให้ขีด 

1.6 DISCHARGE STATUS และ DISCHARGE TYPE ต้องบนัทกึทกุครัง้ ควรสอดคล้องกนัและต้อง

สอดคล้องกบัค าสัง่จ าหน่ายในใบค าสัง่แพทย์ถ้า DISCHARGE  TYPE เป็นหวัข้อท่ี 4  Hospital to by 

transfer ให้บนัทกึโรงพยาบาลปลายทาง ทกุครัง้ 

          1.7 แพทย์ลงนาม พร้อมหมายเลขเวชกรรมในช่อง ATTENDING PHYSICIAN และAPPROVED 

PHYSICIAN 

1.8 ให้บนัทกึข้อมลู ทกุช่อง แตถ้่าช่องไหนไม่มีข้อมลู ให้ใช้เคร่ืองหมายยตัิภงัค์ (-) 

    2.   INFORMED CONSENT(ทบึหนา) 

          2.1 บนัทกึช่ือผู้ ป่วยและแพทย์(พร้อมหมายเลขเวชกรรม)ด้วยการเขียนเท่านัน้ 

2.2 แพทย์ต้องบนัทกึข้อมลู ด้วยตวัเอง 

         - ในสว่น ท่ี 1 ต้องบนัทกึการวนิิจฉยัโรค วิธีการรักษา ทางเลือกในการรักษาอ่ืน ข้อดี ข้อเสยี 

ภาวะแทรกซ้อนระยะเวลาในการรักษา 
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         - ในสว่น ท่ี 2 การผา่ตดั ทางเลือกในการักษาอื่น ภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึน้ (ในสว่นท่ี2) 

         - สว่นในกรณีฉกุเฉินและไม่มีญาติ การผา่ตดัทางเลือกในการักษาอ่ืน ภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึน้ 

               ในกรณีไม่มีข้อมลูให้บนัทกึ ให้ใช้เคร่ืองหมายยตัิภงัค์ (-) 

3. ADMISSION NOTE และ  PHYSICAL EXAMINATION 

บนัทกึทกุช่องท่ีมีการออกแบบเอกสารของแตล่ะภาควิชา ในกรณีไม่มีข้อมลูให้บนัทกึ ให้ใช้เคร่ืองหมาย

ยตัิภงัค์(-) 

4. PROGRESS NOTE  

  4.1 เขียนทกุวนัใน 3 วนัแรก (ใช้ใบ ADMISSION NOTE แทนใบท่ี 1 ได้) และให้เขียนสรุปเป็น 1 ใบ

ได้ในกรณีท่ี Admit ไม่ถงึ 3 วนั แตต้่องมีการเขียนสรุปจ าหน่ายด้วย 

  4.2 เขียนทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษา หรือมีการ Invesigationหรือเปลี่ยนแพทย์

ผู้ดแูลผู้ ป่วย 

 4.3 เขียนPROGRESS NOTE ให้สอดคล้องกบัการรักษาผู้ ป่วย 

 4.4 แพทย์ท่ีมีหมายเลขเวชกรรม สามารถเขียน Short Progress note ในใบค าสัง่แพทย์ได้ หรือถ้า

แพทย์อนญุาตให้ นสพ.เขียน แพทย์ท่านนัน้ต้องลงนามก ากบัพร้อมหมายเลขเวชกรรมทกุครัง้ 

 4.5 PROGRESS NOTE ของ นสพ. ท่ีไม่มีการลงนามช่ือก ากบัของแพทย์หรือ อาจารย์แพทย์ผู้ควบคมุ

พร้อมหมายเลขเวชกรรม จะไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ หน่วยงาน R to A จะไมส่แกนเอกสารเหลา่นี ้ จะ

ถือวา่เอกสารสว่นตวัของ นสพ. ต้องเก็บรักษาเอง 

5  DOCTOR ORDER 

 5.1 ให้ลงนามก ากบัพร้อมหมายเลขเวชกรรม ให้อา่นออกทกุครัง้เม่ือเขียนค าสัง่รักษา 
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 5.2 ในกรณีเขียนโดย นสพ.ให้แพทย์ หรืออาจารย์แพทย์ลงนาม ก ากบัพร้อมหมายเลขเวชกรรม ให้

อา่นออกทกุครัง้ 

 5.3 กรณีท่ีมีการสัง่พยาบาลทางโทรศพัท์ ให้แพทย์ หรืออาจารย์แพทย์ผู้ ท่ีสัง่  ต้องลงนาม ก ากบัพร้อม

หมายเลขเวชกรรม ให้อา่นออกทกุครัง้ 

 5.4 การจ าหน่ายผู้ ป่วยต้องมีการบนัทกึในใบค าสัง่รักษา ในกรณีผู้ ป่วยเสียชีวิตควรบนัทกึวนัเวลาท่ี

ผู้ ป่วยเสียชีวิตทกุครัง้ 

     6 CONSULATION RECORD 

6.1 บนัทกึทกุช่องให้ครบถ้วน   ในกรณีไม่มีข้อมลูให้บนัทกึให้ใช้เคร่ืองหมายยตัิภงัค์ (-) 

6.2 ในกรณีพืน้ท่ีไมพ่อตอ่การบนัทกึ สามารถใช้แผ่นท่ี2 ให้ใช้ตอ่(ก าลงัจดัท าเอกสารคะ่) 

7OPERATIVE NOTE  

 7.1 บนัทกึช่ือผู้ ป่วยด้วยการเขียนเท่านัน้ 

 7.2 บนัทกึรายงานตามแนวทางของแพทยสภา     

 7.3 ต้องบนัทกึจ านวนการเสียเลือดทกุครัง้ 

 7.4 แพทย์ผู้ท าหตัการหรือการผา่ตดันัน้ๆเซน็ช่ือก ากบัพร้อมหมายเลขเวชกรรม ให้อา่นออกทกุครัง้ 

 7.5 บนัทกึโรค ก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัท่ีเป็นสากล ห้ามใช้ค าวา่ Same หรือเคร่ืองหมายอญัประกาศ

ในกรณีท่ีเป็นโรคเดิม 

*กรุณำบันทกึด้วยปำกลูกล่ืนสีน ำ้เงนิเท่ำนัน้*(ทบึมำกๆ) 
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กำรประเมินกำรบันทกึเวชระเบียนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

1. สถาบนัตอ้งจดัระบบการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทยป์ระจ าบา้นอยา่งนอ้ย 10 แฟ้มต่อแพทยป์ระจ าบา้น 1 คน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการฝึกอบรม ซ่ึงจะเป็นช่วงชั้นปีใดแลว้แต่ความเหมาะสมและเง่ือนไขของแต่ละสถาบนั แต่

ไม่ควรท าเฉพาะชั้นปีใดปีหน่ึง 

2. สถาบนัตอ้งจดัท าระบบป้อนขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้น อยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ังต่อคน ดว้ยวาจา 

และลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา และการปรับปรุงตนเอง โดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเกบ็เขา้ portfolio ของ

ตนเอง โดยเกบ็ส าเนาไวเ้ป็นหลกัฐาน เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมจะมีขอ้มูลซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้

3. การใชแ้บบฟอร์มประเมิน chart audit ท่ีราชวทิยาลยัจดัท าเป็นแบบฟอร์มกลาง ซ่ึงแต่ละสถาบนัสามารถปรับเปล่ียน

ไดแ้ต่ใหย้ดึถือขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงมีในแบบฟอร์มกลางท่ีจดัท าให ้
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แบบประเมนิกำรเขียนรำยงำนผู้ป่วยในของแพทย์ประจ ำบ้ำนภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์  ตัง้แต่........................ ถึง ................................. 
ช่ือผู้ ป่วย............................................................................................................................ แฟม้ท่ี............................ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน................................................................................................................... ชัน้ปีท่ี............................ 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ............................................... วนัที่............................... สรุปผลกำรประเมิน   ดีมาก    ดี     ปานกลาง    ต้องปรับปรุง 
3 ข้อมูลครบถ้วน 2 ข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่ส ำคัญ 1ข้อมูลไม่ครบขำดข้อมูลที่ส ำคัญ 0ไม่มีข้อมูล NA ประเมินไม่ได้ 

 

หัวข้อที่ประเมนิ 3 2 1 0 NA 

1. ข้อมูลผู้ป่วย(เพศ อำยุ ผู้ให้ประวัตแิละควำมน่ำเช่ือถือ admit ครัง้ทื่ ..............รับ refer จำก)      

2.ประวัตผู้ิป่วย 
2.1 ประวตัิปัจจบุนั (ข้อมลูส าคญัครบถ้วน เรียงล าดบัเวลาถกูต้อง) 

     

2.2 ประวตัิอดีต (การเจ็บป่วยในอดีตและการรักษา โภชนาการ การเลีย้งด ูประวตัิ พฒันาการ/การเรียน ประวตัิภมูแิพ้ การแพ้
ยา) อายตุ ่ากว่า 2 ปีควรมีประวตัิการฝากครรภ์และการคลอดและพฒันาการ อายตุ ่ากวา่ 10 ปี ควรมีประวตัิการให้วคัซีน 

     

2.3ประวตัิครอบครัวและสงัคม (อาย ุการศกึษา/อาชีพของบดิามารดา จ านวนพ่ีน้อง และความสมัพนัธ์ในครอบครัวการ
เจ็บป่วย ทัง้การตดิเชือ้ และพนัธกุรรม เศษฐานะ การใช้สารเสพตดิ และสิง่แวดล้อม) 

     

2.4 การทบทวนอาการตามระบบ (ครอบคลมุการเจ็บป่วยทกุระบบอย่างครบถ้วนตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั)      

3.กำรตรวจร่ำงกำย 
31. Vital signs และ Blood pressure 

     

3.2  Nutritional status (weight, height, head circumference)      

3.3  Positive pertinent and negative pertinent findings      

4. Problem list      
5.Assessment and planning      

6.กำรวำงแผนในกำรดูแลรักษำ 
6.1 การวางแผนการตรวจห้องปฏิบตัิการและการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 

     

6.2 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าต่างๆ      

7. ค ำส่ังแพทย์  
7.1 ค าสัง่ทัว่ไป (วนั/เวลา อาหารV/S  I/O, etc) 

     

7.2 การให้ยา (ระบชุดัเจน เร่ืองขนาดยา วิธีการให้ ความถ่ี)      

8.Progress note 
8.1 เขียนสม ่าเสมอ 

     

8.2 Reassessment เหมาะสมกบัปัญหา      

8.3 บนัทกึรายละเอียดตาม SOAP      

9. Discharge summary 
9.1 มีการวินิจฉยัทัง้โรคส าคญัและข้างเคียง 

     

9.2 มีผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการและหตัถการ      

9.3 การด าเนินโรค      

9.4 การให้ยากลบับ้านและการติดตาม      

10. อ่ืนๆ ได้แก่ลายมือท่ีบนัทกึ ลายเซ็นช่ือ และรหสั      

11.ภาพรวมของรายงาน      



76 

 

1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีหัวกระดาษ
0 ไม่มีข้อมูล 1 ข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 ข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 ข้อมูลครบถ้วน

2 การบันทึกประวัติผู้ป่วย (ประวัติปัจจุบัน ประวัติอดีต ประวัติครอบครัวและสังคม การทบทวนอาการตามระบบ)
0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน

HN ประเมินไม่ได้
3 การตรวจร่างกาย 

( Vital signs และ blood pressure, weight, height, head circumferance, positive and negative pertinent findings )
0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน

4 Problem lists
0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน

5 Assessment and planning
0 ไม่มีการบันทึก 1 มีวินิจฉัยเบ้ืองต้น
2 มีวินิจฉัยเบ้ืองต้นและแยกโรค 3 มีวินิจฉัยเบ้ืองต้น แยกโรคและการรักษา

HN ประเมินไม่ได้
6 การวางแผนในการดูแลรักษา (แผนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และแนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน า)

0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีการวางแผนท่ีส าคัญ 3 บันทึกการวางแผนครบถ้วน

7 ค าส่ังแพทย์ (ค าส่ังท่ัวไปและการให้ยา)
0 มีค าส่ังไม่ครบ 1 ค าส่ังครบทุกปัญหาท่ีส าคัญ
2 มีค าส่ังครบทุกปัญหาท่ีส าคัญแต่คุณภาพยังไม่ดีพอ 3 มีค าส่ังครบทุกปัญหาท่ีส าคัญและคุณภาพดีถูกต้อง

8 Progerss notes
0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 มีรายละเอียดครบถ้วน

9 Discharge summary
0 ไม่มีการบันทึก 1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลท่ีส าคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน

10 อ่ืนๆ (ลายมือท่ีบันทึก ลายเซ็นช่ือ รหัส)
0 อ่านไม่ออก ไม่เซ็นชื่อรหัส 1 อ่านยาก เซ็นชื่ออ่านยาก ไม่มีรหัส
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลท่ีส าคัญ 3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน

HN ประเมินไม่ได้
11 ภาพรวมของรายงาน

0 ไม่ดีทุกหัวข้อ 1 พอใชทุ้กหัวข้อ
2 หัวข้อส่วนใหญ่ท่ีประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 3 หัวข้อส่วนใหญ่ท่ีประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ข้อแนะน าการให้คะแนน
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แบบประเมนิคุณภำพกำรบันทกึเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว. 

 

เกณฑ์/ประเดน็ 

4 3 2 1 0 รวม 

ดีม
ำก

 

ดี 

ปำ
นก

ลำ
ง 

คว
ร

ปรั
บป

รุง
 

ไม่
มี 

รว
ม

คะ
แน

น 

1. History 
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการบนัทกึ Chief complaint       
เกณฑ์ข้อที่ 2 บนัทกึ Present illness ในสว่นของอาการแสดง       
เกณฑ์ข้อที่ 3 บนัทกึ Past illness ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีตท่ีส าคญั ประวตัิการผ่าตดั 
และประวตัิความเจ็บป่วยในครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาที่มา  

      

เกณฑ์ข้อที่ 4 ประวตัิ vaccination และ growth development (เดก็อาย ุ0–14 ปี), 
personal history, social history 

      

เกณฑ์ข้อที่ 5 มีบนัทกึการซกัประวตัิการแพ้ยา/ประวตัิการแพ้อ่ืนๆ       

2. Physical examination       
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการบนัทกึ V/S ทกุราย       
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีการบนัทกึน า้หนกัทกุราย มีการบนัทกึสว่นสงู       
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีการบนัทกึการตรวจร่างกายอย่างถกูต้อง       
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีการสรุปข้อวินิจฉยัโรคขัน้ต้น (provisional diagnosis) ท่ีเก่ียวข้องและ
สอดคล้องกบัผลการซกัประวตัิหรือผลการตรวจร่างกาย 

      

3. Treatment/Investigation       
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีบนัทกึการสัง่ และผลการตรวจทางห้องปฎิบตัิการ/รังสี และการตรวจอ่ืนๆ       
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีบนัทกึรายละเอียดการให้การรักษา, การสัง่ยา, การท าหตัถการ (ถ้ามี)        
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบนัทกึการให้ค าแนะน าเก่ียวกบั การปฏิบตัิตวัหรือการสงัเกตอาการท่ี
ผิดปกติโดยสงัเขป 

      

เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบนัทกึแผนการดแูลรักษาตอ่เน่ือง หรือวนันดัมา Follow up        
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีการระบช่ืุอแพทย์หรือผู้ ท่ีท าการตรวจรักษา        
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีการบนัทกึด้วยลายมือท่ีสามารถอา่นออกได้       

รวม 60 คะแนน       
 

ผู้ประเมนิ.............................................................. 
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 ภำคผนวกที่ ๔ 

แนวทำงกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน
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แบบค ำร้องขออุทธรณ์และตรวจสอบผลกำรประเมนิ 
ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ มศว 

 
เขียนท่ี.............................................................. 

วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ................. 
 

เรียน    ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 
 
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว.......................................นามสกลุ......................................... 
เลข ว................................................แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี.................. 
 
  มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ...............................เม่ือวนัท่ี……………………………………. 
  เหตผุล
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 ขอแสดงความนบัถือ 

............................................................................. 

(..........................................................................) 

เรียน ..................................................... 

   อนมุตัิ แจ้งผู้ เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ 
   ไม่อนมุตัิ                                              
                                               (..........................................................................) 

      ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 
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ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการประเมิน/อุทธรณ์ผลการ
ประเมิน ของแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ มศว. 

 

เขียนค าร้องขอตรวจสอบผลการประเมินท่ี ฝ่ายการศกึษาแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 
ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัประกาศผลสอบแตล่ะครัง้ 

ฝ่ายการศกึษาแพทย์ประจ าบ้าน น าใบค าร้องขอตรวจสอบผลผลการประเมินสง่ให้ประธานหลกัสตูรลงนาม
อนมุตัิ 

กรรมการจะด าเนินการตรวจสอบความถกูต้องของผลการประเมิน ภายใน 5 วนัท าการ 

เจ้าหน้าท่ีการศกึษาหลงัปริญญาของภาควิชาฯ นดัหมายให้แพทย์ประจ าบ้านผู้ค าร้องมารับทราบผลการ

ตรวจสอบกบัประธานหลกัสตูรหรือท่ีเจ้าหน้าท่ีการศกึษาหลงัปริญญา 

หากแพทย์ประจ าบ้านผู้ ย่ืนค าร้อง ยงัมีข้อสงสยัและต้องการดูกระดาษค าตอบของตนเอง ขอให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบนดัหมายให้แพทย์ประจ าบ้านพบประธานหลกัสตูร หรืออาจารย์ท่ีเป็นผู้แทน (ไม่อนุญำตให้ดู

กระดำษค ำตอบ หรือคะแนนของผู้อ่ืน/ข้อสอบและเฉลย) 

ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาของภาควิชาฯ เชิญแพทย์ประจ าบ้านมารับทราบผลการตรวจสอบ 
โดยมีประธานหลกัสตูรหรืออาจารย์ผู้แทน ร่วมชีแ้จงแพทย์ประจ าบ้านด้วย 

ในการขอดกูระดาษค าตอบของตนเอง แพทย์ประจ าบ้านผู้ ย่ืนค าขอร้องต้องมาตามวนั-เวลานดั 
การตรวจสอบกระดาษค าตอบ จะจดัให้ดเูป็นรายบคุคลเทา่นัน้ ระหวา่งการตรวจสอบ ห้ามกระท าการใดๆ 
กบัเอกสารตา่งๆ ท่ีให้ตรวจสอบ ผู้ ท่ีไมม่าตรวจสอบกระดาษค าตอบตามท่ีนดัหมาย ถือวา่สละสิทธ์ิในการ
ตรวจสอบและไมส่ามารถย่ืนขอตรวจสอบผลผลการประเมินในวิชานัน้ๆ อีก 
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รำยชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ภำควิชำกุมำรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2562  

แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 0 (แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ) 
1. พญ. ชญัญานชุ  ริว้รุ่งเรือง ว.58713        
2. พญ. พาขวญั  เลาหทยั ว.58771 
3. นพ. วชัรชยั กงัวานสกล ว.58802 
4. นพ. กษิณ   วงศ์ช่ืนสขุ ว.58690 

แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 1 

1. นพ. สรวิศ ช่ืนบญุงาม ว.56177 

2. นพ. ภทัระ กาญจนกนัทร์ ว.56152 
3. พญ. ธวลัรัตน์ ปานแดง ว.55571 
4. พญ. ยมลพร เนียมกลุ ว.56160 

แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 2 

1. พญ. กมลมาศ วรรณะพาหณุ ว.54100 
2. พญ. อลิสา วฒุิคะโร ว.54201 
3. พญ. ชฎาพร ปิลไลย์ ว.54113 
4. พญ. สธุา เอ่ียมกลุบตุร ว.54194 

แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 3 

1. พญ. จรัสกรณ์ ชยัแสนสขุ ว.51097 
2. พญ. ชตุิมน ศิลป์สกลุสขุ ว.51108 
3. พญ. กญัจนา ดวงจ าปา ว.51087 
4. นพ. สรณ์สริิ ยิม้ละมยั ว.51770 
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ปฏิทนิกำรรับแพทย์ประจ ำบ้ำนแผน ข ประจ ำปีกำรศกึษำ  2561 

กจิกรรม 
ปฏิทนิ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 
1. สถานศกึษาด าเนินการ
ให้นิสิตแพทย์/แพทย์
แสดงความจ านงพร้อมสง่
ใบแสดงความจ านงรอบ1 

            

2.  สอบคดัเลือก รอบ 1             
3.  ประกาศผล รอบ 1             
4.  เปิดรับสมคัรแพทย์
ประจ าบ้าน รอบ 2 

            

5. สอบคดัเลือก รอบ 2             
6.  ประกาศผลรอบ 2               
7.  ขึน้ปฏิบตัิงาน              
8.  ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน  
          รอบท่ี 1 
          รอบท่ี 2   

 
 

           

9.  ประเมินผลดา้น
วิชาการ                    
สอบทฤษฎี รอบท่ี 1 
(PIE) 
 สอบทฤษฎี รอบท่ี 2 
(สอบภายในภาควิชา) 

   
 

         

10.  สมัมนาปรับปรุง
หลกัสตูร 

            

11. การสอบประะเมินผล

จากแพทยสภา   

      OSCE    MCQ 
CRQ 
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ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ที่ควรทราบ 

 

 



 

 

ประกาศแพทยสภา ที่  ๓๔  / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แก้ไขวันประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                              ........................................ 
 
            ตามที่ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้ออกประกาศแพทยสภาที่ ๑๑ /๒๕๕๕  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕  ไปแล้วนั้น 
  คณะกรรมการแพทยสภาในการประชมุครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมตใิห้
แก้ไขข้อความในประกาศแพทยสภาที่ ๑๑ / ๒๕๕๕  ดังนี้ 
  ข้อความเดิม  ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
เป็นต้นไป 
  แก้ไขเป็น      ข้อ ๒  ประกาศฉบับนีใ้หใ้ช้บงัคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ ( ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๕ ) เป็นต้นไป 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕     พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

                 (นายแพทย์อ านาจ กุสลานันท์) 
                            นายกแพทยสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒ 

ประกาศแพทยสภาที่   ๑๑ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                            (Professional Standards for Medical  Practitioners  2012) 
 

........................................ 
 

  ด้วยเป้าประสงค์ที่จะตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทยศาสตร์ อันสืบเนื่องจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ที่มุ่งเน้นการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-
centered health care)  แพทยสภาจึงเห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ
แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๗ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา
ในการประชุมครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕๔ วันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๕๔  จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑   ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้เกณฑ์ใหม่ 
ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  ๒   ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
 
      
       ประกาศ ณ วันที ่๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 

           (นายแพทย์อ านาจ กุสลานันท์) 
                    นายกแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ๓ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

 
ค าน า 

          
 แพทยสภา ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อ
ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต   หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพ
และสภาพการณ์ต่างๆ ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศ ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสาร ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพมากข้ึน รวมทั้งมี
ความสามารถในการหาข้อมูลทางด้านสุขภาพเพิ่มข้ึน   บัณฑิตแพทย์จึงควรมีความรู้ทางการแพทย์ที่
ทันสมัย รวมทั้งระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบบริการ
สุขภาพในอนาคต   คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ความสามารถและเจตคติในการดูแลรักษา
และส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของ
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ยกร่างข้ึนด้วย
เป้าประสงค์ที่จะตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทยศาสตร์  อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๘ ที่มุ่งเน้นการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health 
care) ซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจาก
สถาบันผลิตแพทย์  แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกณฑ์มาตรฐาน ฯ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 สาระส าคญัของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ สรุปได้ดังนี้    

๑.  ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ทั้งนีไ้ด้ใช้แนวทางจาก
เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๕  และ Institute of International Medical Education, Accreditation 
Council for Graduate Medical Education ประเทศสหรฐัอเมริกา และ General Medical Council ของส
หราชอาณาจักร  

๒.  เน้นความส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ  ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของค าประกาศสิทธิผู้ป่วย ทักษะและเจตคติในการติดต่อสื่อสาร การให้ค าปรึกษา และการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.  เน้นความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน 
และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง การให้บริบาลผูป่้วยแบบประคับประคอง (palliative care) การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรู้เรื่องการประกันคณุภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) การ



 

 ๔ 

ใช้ยาอย่างสมเหตผุล และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาได้อิงจาก
คณะท างานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่มรีายละเอียดทั้งหมด ๕ ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้   
 ๑. เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตแพทย์ ใช้ก าหนดความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ทั้งนี้สถาบันฯ สามารถก าหนดความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ก าหนดได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถาบันฯ   

๒. ให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช้เป็นเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ของแพทยสภา 
รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง ๕ ส่วนประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
ส่วนที ่๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก 
ส่วนที่ ๓ ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
ส่วนที ่๔ ง. เวชจริยศาสตร ์
ส่วนที ่๕ จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทั้งนี้เนื้อหาของส่วนที่ ๑ ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้อิงจากส่วนที่ ๒ ข. ความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก โดยมีการแบ่งกลุ่มอาการและโรคเป็นกลุ่มที่ต้องรู้ ควรรู้ 
เพื่อให้เห็นถึงระดับความส าคัญของแต่ละปัญหา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกต่อไปได้ ส าหรับส่วน
ที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก  ทั้งหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ และหมวดที่ ๓ 
ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและหัตถการทางคลินิก มีการปรับระดับความรู้ความสามารถให้เหมาะสม
กับปัญหาสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 ส่วนที่ ๓ ค.  สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ปรับปรุงโดยอิงเนื้อหาจากคณะท างานเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย โดยเน้นถึงความส าคญัของการสร้างเสริม
สุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

ส าหรับส่วนที่ ๔ ง. เวชจริยศาสตร์ นั้นสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง)หลักสูตรการ
เรียนการสอนจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา เสนอว่าเนื่องจากเพียงความรู้และทักษะทางการ
แพทย์นั้นอาจจะไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินตนเป็นแพทย์ที่ดีได้ หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้การคิดไตร่ตรอง 
การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้วย การมุ่งหวังให้แพทย์ได้รับการควบคุมผ่าน
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นอาจเป็นไปได้หากแต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
ข้อบังคับดังกล่าวไม่สามารถบัญญัติให้ครอบคลุมในทุกกรณีได้ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วย
เหตุนี้ จึงได้เพิ่มส่วนที่ ๔ ง. ข้ึน โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อให้
สถาบันผลิตแพทย์ได้เห็นความส าคัญและน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันของ
ตน 

ในส่วนที่ ๕ จ. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   โดยอิง
จากเกณฑ์มาตรฐานเดิมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับเพิ่มเนื้อหากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มข้ึน
ใหมใ่หท้ันสมัย 



 

 ๕ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

 
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ หมวด ๒ มาตรา ๑๑ และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้ 
  
๑.  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, attitudes, moral, 
and ethics) ได้แก่ 
 ๑.๑ การรักษาเกียรติและธ ารงคณุค่าแหง่วิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคณุสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

  ๑.๑.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์  
  ๑.๑.๒  ซื่อสัตย์สจุรติต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นทีไ่ว้วางใจ ของผูป่้วย และสังคม 
  ๑.๑.๓  มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา  
  ๑.๑.๔ รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๑.๕ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๑.๑.๖ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ การค านึงถงึผู้ป่วย (patient centered) 
  ๑.๒.๑ ค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

  ๑.๒.๒ ให้ความจรงิแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธขิองผู้ป่วย 
  ๑.๒.๓ ปกป้องและพิทักษส์ิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย  
 ๑.๓ การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม 

  ๑.๓.๑ ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
  ๑.๓.๒ แสดงเจตคติที่ดตี่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
  ๑.๓.๓ เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม  
                     ศาสนา อาชีพ อายุ และเพศ  
  ๑.๓.๔ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการทีม่ีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๖ 

๒.  ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ      

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
          ๒.๑ หลักส าคัญของสื่อสาร 
  ๒.๑.๑ ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ  
                             และอารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม  
                             ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร 
  ๒.๑.๒  สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal  
                             communication) รวมทั้งใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  ๒.๑.๓ มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
                             และค านึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม 
  
  ๒.๑.๔ สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ น าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียน 
                             รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๒.๒ การสื่อสารกับผู้ป่วย 
  ๒.๒.๑  มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย อีกทั้ง 
                             สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
  ๒.๒.๒ มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ 
  ๒.๒.๓ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอก 
                             เห็นใจเอ้ืออาทร ให้ความมั่นใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย 

๒.๒.๔  สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย 

     ๒.๒.๕   มทีักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เชน่ การแจ้งข่าวร้าย การขอชันสตูรศพ  
              เป็นต้น 

 ๒.๓ การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓.๑   สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสมดุลระหว่าง 
การเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ป่วย  
๒.๓.๒ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓.๓  สามารถจัดท าบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสาร 
          ทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 



 

 ๗ 

๓.  ความรูพ้ื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine) 
 ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ

ทักษะ ทางคลินกิ สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประยุกตใ์น
การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี ้
 ๓.๒.๑  เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร ์ 
 ๓.๒.๒  เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ๓.๒.๓  ศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

 ๓.๒.๓.๑  หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 ๓.๒.๓.๒  ความรู้พื้นฐานทางสงัคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ 
                   ที่จ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนษุย์ 
                   และสังคม 
 ๓.๒.๓.๓  ระบบคุณภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) 
 ๓.๒.๓.๔  เศรษฐศาสตร์คลนิิกที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัติ 

๔.  การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
   มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจ
วินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑  การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป  ได้แก่ 
   ๔.๑.๑  สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาต ิ
   ๔.๑.๒  ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 

 ๔.๑.๓   เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง 
           ห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม 
 ๔.๑.๔  รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาผู้ป่วย 

 ๔.๑.๕  น าหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ ์มาใช้เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทัง้การ
พยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

 ๔.๑.๖  เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรกัษา การรักษาแบบประคับประคอง 
           การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ใหส้อดคล้องกับระยะของการด าเนินโรค และ 
           ทรัพยากรที่มไีด้อย่างเหมาะสม  
 ๔.๑.๗  เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตผุล ตามหลักเภสชัวิทยาคลินิก โดยค านึงถงึความ 
           ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
 ๔.๑.๘   ชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษา  

              ๔.๑.๙  บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถกูตอ้ง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง 
                                มาตรฐานสากล 



 

 ๘ 

                      ๔.๑.๑๐ ปรึกษาผู้มีความรู้ความช านาญกว่า หรือสง่ต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่าง 
                                เหมาะสม 
                ๔.๑.๑๑ ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม  
                      ๔.๑.๑๒ ตระหนักถึงความส าคญัของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  
                                 โดยค านึงถึงความเหมาะสมและข้อจ ากัดในการใช้ 
               ๔.๑.๑๓ ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
                      ๔.๑.๑๔ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดล าดับความส าคัญ และให้การรักษาเบ้ืองต้นได้อย่าง 
                                 ทันท่วงท ี
            ๔.๒ ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร การท าหัตถการทีจ่ าเป็น (Technical and  
                  procedural skills) 

       มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย  
       โดยสามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่ 
       เหมาะสมข้ันตอนการตรวจ กระท าได้ด้วยตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วย 
       เพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ  

๕.  การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน 

(Health  promotion and health care system: individual, community and population health)  

            ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสรมิสขุภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพ 

                  แบบองคร์วมความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรค์ลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

                  กับการสร้างเสริมสุขภาพ  

  ๕.๒ สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคล 

       ครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชมุชนและสงัคม โดยตระหนักถึงความส าคญัของการแพทย์ 

       แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

๖.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง(Continuous professional 
development) 

       สามารถพฒันาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผูป่้วย สังคม อย่างต่อเนื่อง โดย  

  ๖.๑ ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 
  ๖.๒ วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  ๖.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอย่าง 
        ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  ๖.๔ ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล  
  ๖.๕ ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
  ๖.๖ ตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ 
        ปฏิบัติงานประจ าวัน และการจัดการความรู ้ 



 

 ๙ 

 
 

รายนามคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๒.   แพทย์หญิงประสบศร ี   อ้ึงถาวร   อนุกรรมการ 
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๔.   นายแพทย์สมศักด์ิ            เจริญชัยปิยกุล   อนุกรรมการ 
๕. นายแพทย์สุรพล   กอบวรรธนะกุล   อนุกรรมการ 
๖.   แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ ์   อนุกรรมการ 
๗. นายแพทย์ธัญญพงษ์    ณ นคร    อนุกรรมการ 
๘. แพทย์หญงินันทนา            ศิริทรัพย์   อนุกรรมการ 
๙. นายแพทย์มาโนช   โชคแจ่มใส   อนุกรรมการ 
๑๐. แพทย์หญงิสุปรียา            วงษ์ตระหง่าน   อนุกรรมการ 
๑๑. แพทย์หญงิ ม.ร.ว จันทรนิวัทธ ์ เกษมสนัต ์   อนุกรรมการ 
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๑๔. นายแพทย์สมพล   พงศ์ไทย    อนุกรรมการ 
๑๕. แพทย์หญงิสฤกพรรณ  วิไลลักษณ ์   อนุกรรมการ 
๑๖. นายแพทย์พิศาล   ไม้เรียง    อนุกรรมการ 
๑๗. แพทย์หญงิรัตนวดี            ณ นคร    อนุกรรมการ 
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๒๑. นายแพทย์โยธี   ทองเป็นใหญ ่   อนุกรรมการ 
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 ๑๐ 
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