คู่มือแพทย์ ประจำบ้ ำนกุมำรเวชศำสตร์

ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ฉบับหลักสูตร พ.ศ.2561)

ก

คำนำ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ ดาเนินการฝึ กอบรม
แพทย์ใช้ ทนุ กุมารเวชศาสตร์ และได้ การรับรองจากแพทยสภา และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้
ฝึ กอบรมแพทย์ใช้ ทนุ 42 เดือน เพื่อวุฒิบตั รกุมารเวชศาสตร์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 จนมีกมุ ารแพทย์ที่สาเร็ จการ
ฝึ กอบรมและได้ รับวุฒิบตั รไปแล้ วจานวน 1 รุ่ น ในปี พ.ศ.2561 ในด้ านหลักสูตรการฝึ กอบรมได้ มีการปรับ ปรุ ง
ใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 เพื่ อรองรับ มาตรฐานการฝึ กอบรมแพทย์ ระดับ หลังปริ ญ ญา Post Graduate World
Federation for Medical Education (The WFME PGME standard) ของแพทยสภา และ เกณฑ์ ห ลักสูตร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ภาควิชากุมารฯ จึงได้
ปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน แผน ข โดยมีเป้าหมายสูงสุด ในการผลิตกุมารแพทย์ ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง มีพฒ
ั นาการสมวัย ทังทางร่
้
างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม
ในด้ านการประเมินผลการฝึ กอบรมจัดให้ มี การประเมินความรู้พื ้นฐานทางการแพทย์ โดยการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ การประเมินงานวิจยั และ การประเมินผลลัพธ์การฝึ กอบรมด้ วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) ซึง่ วัด
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง มีการรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้ าวหน้ า หรื อระดับความสามารถของ
ผู้รับการฝึ กอบรม (milestone) ตามระดับชัน้ ปี โดยแพทย์ ประจาบ้ านเป็ นผู้จดบันทึก ประเมิน และสะท้ อน
ตนเอง เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้ การกากับดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และร่ วมกัน
การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยหลังสาเร็จการฝึ กอบรมสามารถเป็ นกุมารแพทย์ที่มีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรมและมี
เจตคติที่ดีดแู ลผู้ป่วยและ ดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถดารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข

คณะกรรมการหลักสูตรฯ

ข

สำรบัญ
รายชื่ออาจารย์ประจาภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการฝึกอบรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรโครงการฝึกอบรม
การจัดรูปแบบการเรียนรู้
การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน
การปฏิบัติงานในหน่วยผู้ป่วยนอกและแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คลินิกดูแลผู้ปว่ ยต่อเนื่อง (Continuity clinic)
กุมารเวชศาสตร์ชุมชน (Community pediatric)
งานด้านพัฒนาการ พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น (Developmental and adolescent medicine)
ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
กิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สรุปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม
การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย (Research and case reported)
ระเบียบปฏิบัติของแพทย์ประจาบ้าน
การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ระเบียบการการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์
การบันทึกรายงานผู้ป่วย
ภาคผนวกที่ ๑ การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมด้วยแฟ้มผลงาน(Portfolio)
ภาคผนวกที่ ๒ ชุดแบบประเมินต่าง ๆ
ภาคผนวกที่ ๓ ระเบียบปฏิบัติเวชระเบียนและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ภาคผนวกที่ ๔ แนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมิน
รายชื่อแพทย์ประจาบ้าน
ปฏิทินการรับแพทย์ประจาบ้าน
กฎหมายทางการแพทย์ที่ควรรู้
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
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67
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รำยชื่อคณำจำรย์ ประจำภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อำจำรย์ อนุสำขำต่ ำงๆ
ประเภทอำจำรย์ เต็มเวลำ จานวน 19 คน
ลำดับที่
ชื่อ
อนุสำขำ
1.
ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
โรคระบบทางเดินหายใจ
2.
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ ศภุ ผล
โภชนาการและทางเดินอาหารและตับ
3.
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บรู ณะ
ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด
4.
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด
5.
รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
6.
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
7.
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต
โรคติดเชื ้อ
8.
รศ.นพ.อรุชา ตรี ศิริโชติ
ตจวิทยา
9.
ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล
กุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไป
10.
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร
โรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
11.
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
โรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
12.
ผศ.พญ.สุธิดา ศิริพรพาณิชย์
ตจวิทยา
13.
ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน
ประสาทวิทยา
14.
พญ.นัฎกานต์ วงศ์จิตรัตน์
โรคต่อมไร้ ท่อและเมตาบอลิสม
15.
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์
โรคระบบทางเดินหายใจ
16.
นพ.ปฐมคม เปรื่ องประเสริฐ *
โรคไต
17.
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร*
โรคติดเชื ้อ
18.
พญ.ปั ญจรัตน์ โสวิทยสกุล *
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
19.
นพ.ฉัตรชัย ธารงอาจริยกุล *
ประสาทวิทยา
20.
พญ. พรพิมล เจนยงศักดิ์
ลาศึกษาต่อด้ านทารกแรกเกิดและปริกาเนิด
21.
นพ. ศิวตั ศรี เมือง
ลาศึกษาต่อด้ านโรคหัวใจ
22.
พญ. กิรณา วีณิน
ลาศึกษาต่อด้ านโรคทางเดินอาหารและตับ
* อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์ น้อยกว่า 5 ปี
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ประเภทอำจำรย์ ไม่ เต็มเวลำ และอำจำรย์ พเิ ศษ จานวน 3 คน
1.
2.
3.

นพ. ภานุรุจน์ ลือวิเศษไพบูลย์
พญ.ศรัยอร ธงอินทรเนตร
รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

โรคหัวใจ
โรคหัวใจ
โรคทางเดินอาหารและตับ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ ประจำบ้ ำน ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.นพ.ไพโรจน์
จงบัญญัติเจริญ
ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.สรวุฒิ
พงศ์โรจน์เผ่า
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.โอฬาร
พรหมาลิขิต
ที่ปรึกษา
ผศ.พญ.สุธิดา
ศิริพรพาณิชย์
ประธานหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน
นพ.ฉัตรชัย
ธารงอาจริยกุล
รองประธานหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน
รศ.นพ.อรุชา
ตรี ศิริโชติ
กรรมการ
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
กรรมการ
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บรู ณะ
กรรมการ
นพ.ปฐมคม
เปรื่ องประเสริฐ
กรรมการ
นพ.พนิต
ทักขิญเสถียร
กรรมการ
หัวหน้ าแพทย์ประจาบ้ านภาควิชากุมารเวชศาสตร์
กรรมการ
รองผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์ ศกพ.สมเด็จพระเทพฯ กรรมการ
พว.สุธาทิพย์
สิทธิสจั จธรรม
กรรมการ
พญ.นัฎกานต์
วงศ์จิตรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
นางไพเราะ
บุตรลพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปรี ยาภรณ์ ศิริมหา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ปรัชญำ บัณฑิตย่อมฝึ กตน
ปณิธำน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีมาตรฐานในการผลิต
แพทย์ประจาบ้ านที่มีความรู้ความสามารถ ก้ าวทันวิทยาการของโลก สอดคล้ องกับความต้ องการ
ชุมชนและสังคม
วิสัยทัศน์ เป็ นหน่วยงานที่ผลิตแพทย์ให้ มีความรู้ ด้านกุมารเวชศาสตร์ ในมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ
1. ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน เพื่อเป็ นกุมารแพทย์ ที่มีความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม และก้ าวทันวิทยาการของโลก
สอดคล้ องกับความต้ องการชุมชนและสังคม
2. สร้ างองค์ความรู้ ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยผ่านกระบวนการสอน วิจยั งานบริ การ
วิชาการ และการเข้ าถึงชุมชน
3. ให้ บริการทางด้ านสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของสากล
วัตถุประสงค์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายในการ
ฝึ กอบรมเพื่อผลิตกุมารแพทย์ ที่มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมและมีความรู้ ความสามารถในการให้ บริ การสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่เด็ก ตังแต่
้ แรกเกิดจนเติบโตเข้ าสูว่ ยั รุ่น
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ในหลักสูตรโครงกำรฝึ กอบรม
ผู้เข้ าอบรมจะปฏิบตั ิงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี ภายหลังการปฏิบตั ิงานอบรมและผ่านการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยมีระยะการปฏิบตั ิงานดังนี ้
ระดับชั้นปี ที่ 0
: ปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะ
ระดับชั้นปี ที่ 1
: ปฏิบตั ิงานที่หอผูป้ ่ วยกุมารเวชศาสตร์
12 เดือน
ระดับชั้นปี ที่ 2
: ปฏิบตั ิงานที่หอผูป้ ่ วยกุมารเวชศาสตร์
12 เดือน
ระดับชั้นปี ที่ 3
: ปฏิบตั ิงานที่หอผูป้ ่ วยกุมารเวชศาสตร์
12 เดือน
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ตำรำงที่ 1: แผนการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ านสาขากุมารเวชศาสตร์
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3
หมวดรำยวิชำ
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
10 เดือน
พื ้นฐาน
- Normal newborn (1 mo)
(Basic medical sciences) - NICU
(3 mo)
8 เดือน
(1 mo) 7 เดือน
หมวดวิชากุมารเวชศาสตร์ - PICU
(Leadership 6 mo)
- OPD/ER
(2 mo)
ทัว่ ไป
- NICU (2mo)
- IPD
(3 mo) - NICU (1 mo)
- PICU (1 mo)
- PICU (2mo)
- OPD/ER (2 mo)
- OPD/ER (2 mo)
- IPD
(3 mo)
- IPD
(2 mo)
หมวดวิชาบังคับพื ้นฐาน 3 เดือน
- Adolescent (1 mo)
- - Child development (1mo)
- - Community/Social pediatrics/ School health (1 mo)
4 เดือน
4 เดือน
หมวดวิชาเลือก
- Subspecialty (3 mo) - Subspecialty (3 mo)
- Free elective (1 mo) - Free elective (1 mo)
10 วันปฏิทิน
10 วันปฏิทิน
10 วันปฏิทิน
วันลา
รวมระยะเวลำกำรปฏิบัตงิ ำน
50
100
150
ในภำควิชำกุมำรฯ
(ไม่ น้อยกว่ ำ......สัปดำห์ )

*แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั ิงานที่ OPD รับปรึกษาผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์ประจาบ้ านอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการที่แผนกฉุกเฉินเดือนละ 1 ครัง้
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การจัดรูปแบบการเรียนรู้
1. กำรเรี ยนรู้ จำกกำรปฏิบัติงำน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ าน มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยกุมารฯ โดยมีเนื ้อหาตาม
หลักสูตรการฝึ กอบรมฯ
1.1 กุมำรเวชศำสตร์ ท่ วั ไป
1.1.1 ผู้ป่วยใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ าน มีประสบการณ์ในการดูผ้ ปู ่ วยใน ประเภทกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไป โดยมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่ องต่อไปนี ้
- ข้ อบ่งชี ้ในการรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาลทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจและสังคม
- การให้ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยใน
- การทางานเป็ นทีมร่วมกับบุคลากรอื่น
- การขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การเลือกใช้ หตั ถการหรื อวิธีการตรวจค้ นที่เหมาะสม เพื่อวินิจฉัยและบริบาล
- การบันทึกเวชระเบียน ตามหลักทางการแพทย์และกฎหมาย
- การนาเสนอรายงานผู้ป่วยในในการดูแลผู้ป่วยข้ างเตียงและในห้ องประชุม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ แพทย์ ประจาบ้ านได้ มีโอกาสคิด และวิเคราะห์ ด้วย
ตนเองในการวินิจฉัยโรค การวางแผนสัง่ ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ตัดสินใจในวางแผนการรักษาด้ วยตนเอง สัง่ การ
รักษาและการวางแผนในการจาหน่ายผู้ป่วยที่ ตนเองดูแลอยู่ ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ และแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านอาวุโส และทางานร่ วมกันเป็ นทีม จัดให้ มีการสอนข้ างเตียงสาหรับ แพทย์ประจาบ้ าน โดย
อาจารย์ประจาหอผู้ป่วยอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 5 วัน โดยมุ่งเน้ นที่ความรู้ พื ้นฐานและทักษะระดับกุมารแพทย์
ทั่วไป นอกเหนือไปจากดูแลผู้ป่วยทั่วไป ภาควิชาฯมอบหมายให้ แพทย์ ประจาบ้ านรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน
จานวนที่ เหมาะสมกับ ระดับ ความรู้ ความสามารถ เพื่ อให้ แพทย์ ประจาบ้ านสามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเวลาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
1.1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลัน และผู้ป่วยนอกทั่วไป ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่ อง
ต่อไปนี ้
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กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคที่พบบ่ อย
การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยและการดูแลรักษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ ปู ่ วยเด็ กที่มีปัญหาเจ็บป่ วย
เฉี ย บพลัน หรื อ ได้ รั บ อุบัติ เหตุ ปฏิ บัติ ก ารกู้ ชี พ แก่ ผ้ ูป่ วยเด็ ก การท างานร่ ว มกั บ บุ ค ลากรสาขาอื่ น เช่ น
ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ นักกายภาพบาบัด พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้ น สามารถบันทึกเวชระเบียน
อย่างถูกต้ อง ทันเวลา ตามหลักทางการแพทย์และกฎหมาย
ภาควิชาฯ ได้ จัดให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์ ตรงจากการรับการปรึ กษาและให้ การ
บริ บาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอกด้ วยตนเอง ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการ
ฝึ ก อบรมเรื่ อ ง pediatric advanced life support และ neonatal resuscitation แก่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านเป็ น
ประจาทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน
1.1.3 กำรดู แ ลสุ ข ภำพเด็ก หรื อ ผู้ ป่ วยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ภาควิชากุม ารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเด็ก
และผู้ป่วยเด็กอย่างต่อเนื่ อง ในด้ านการเจริ ญ เติบโตพัฒ นาการของเด็กปกติ การส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยทังโรคเฉี
้
ยบพลันและโรคเรื อ้ รัง โดยแพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนจะต้ อง
เลือกผู้ป่วยจากแผนกผู้ป่วยนอกหรื อเป็ นผู้ป่วยใน ที่เคยให้ การรักษา เน้ นการรักษาและการดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีหลากหลายปั ญหา แล้ วให้ ติดตามการรักษาผู้ป่วยนันๆ
้ ตลอดระยะเวลาฝึ กอบรมในภาควิชากุมารฯ
ภายในกากับดูแลของอาจารย์
1.1.4 กำรดู แ ลทำรกแรกเกิ ด ปกติ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพ ทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ได้ จัด ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านได้ มี โอกาสดูแ ลทารกแรกเกิ ด ปกติ โดยได้ รับ
ประสบการณ์ ต่างๆต่อไปนี เ้ ป็ น อย่างน้ อย การวินิ จฉัยและรักษาทารกที่ มีอัตราเสี่ยงสูง การจาแนกทารก
ผิดปกติจากทารกปกติ การตรวจร่ างกายทารกแรกเกิด ประเมินอายุครรภ์ของทารก และเปรี ยบเทียบความ
เหมาะสมระหว่างอายุครรภ์ ของทารกและน า้ หนักแรกเกิ ดการวินิ จฉัยความพิ การแต่กาเนิ ด และกลุ่มโรค
พันธุกรรมที่พบบ่อยในทารก รวมทังให้
้ คาแนะนาปรึกษา แก่บิดามารดาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ทังการดู
้
แลทารก
ปกติ การวินิจฉัยทารกปกติที่มีลกั ษณะเบี่ยงเบน (normal deviation) การวินิจฉัยและรักษาทารกที่มารดาติด
สารเสพติด หรื อติดเชื ้อกามโรค และโรคติดเชื ้อต่าง
การตรวจคัดกรองความผิดปกติในทารกแรกเกิด และการติดตามดูแลทารกที่มีผลการตรวจ
ผิดปกติการให้ ภูมิค้ มุ กันโรค การแนะนามาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภัยของทารก เช่น ให้ คาแนะนา
บิดามารดา ในการดูแลทารกแรกเกิด ให้ คาแนะนาด้ านโภชนาการของทารก การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ตลอดจน
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ให้ ความรู้ เกี่ ย วกับการเจริ ญ เติบ โตและพัฒ นาการของทารก การวางแผนจาหน่ ายทารกแรกเกิ ดออกจาก
โรงพยาบาล
นอกจากนี ย้ ังจัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมเรื่ อง neonatal resuscitation แก่ แพทย์ ป ระจาบ้ านเป็ น
ประจาทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และร่ วมจัดโครงการ family center care เพื่ อให้ แพทย์ ได้
เล็งเห็ น ถึงความสาคัญ ในการสร้ างเสริ ม ความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคลากรและครอบครัว ผู้ป่วย ลดช่องว่าง
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้รับบริ การ รวมถึงได้ เห็นแบบแผนและฝึ กปฏิบตั ิในการให้ คาปรึกษาแนะนา
แก่ญาติผ้ ปู ่ วยทังจากอาจารย์
้
กมุ ารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก โดยจัดทากิจกรรมอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
1.2 กุ ม ำรเวชศำสตร์ ชุ ม ชน โดยรับ ผิดชอบ 3 ชุมชน (ชุม พล บึงศาลและคลองใหญ่ ) เป็ น การ
ติดตามผู้ป่วยเรื อ้ รัง ให้ ความรู้ และการสร้ างเสริมสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ ให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักในบทบาทของกุมารแพทย์ ในการสนับสนุน
สุขภาพและพัฒนาการของเด็กในชุมชน การมีส่วนร่ วมของเด็กในสังคม การพิทกั ษ์ สิทธิเด็ก และมีเจตคติที่ดี
ต่อ การปฏิ บัติ งานในชุม ชน ในฐานะผู้ใ ห้ บ ริ ก ารสุข ภาพหรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ในฐานะเป็ น กุม ารแพทย์ โดย
ครอบคลุมเรื่ องต่อไปนี ้ ความต้ องการด้ านสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ ด้อยโอกาส ภาวะ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษที่มีผลต่อสุขภาพเด็กบทบาทของกุมารแพทย์ต่อสถานรับเลี ้ยงเด็ก โรงเรี ยนอนุบาลและ
โรงเรี ยนประถมมัธยม บทบาทของกุมารแพทย์ตอ่ กระบวนการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเด็กและการพิทกั ษ์ สิทธิ
เด็ก บทบาทของกุมารแพทย์ต่อเด็กที่ถกู ทารุ ณกรรม ถูกทอดทิ ้ง และเด็กที่มีความเสี่ยงสูง บทบาทของกุมาร
แพทย์ต่อเด็กที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง พิการ ทุพพลภาพ และเด็กที่ป่วยหนักในช่วงสุดท้ ายของชีวิตโดยจัดให้ มีการ
บรรยาย อภิปราย การดูงานปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ เช่นสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต สถาบันแรกรับ
เด็กหญิงบ้ านธัญพร สถาบันบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูผ้ ตู ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
1.3 กำรกำกับดูแลสุขภำพ (Health Supervision)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ จดั ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในการกากับดูแลสุขภาพเด็กทุกอายุ ตังแต่
้ ในวัยแรกเกิด
วัยเด็กระยะต้ น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรี ยน) และวัยรุ่ นอย่างต่อเนื่อง ทังทางการแพทย์
้
ในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ได้ แก่ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทงั ้ ทางร่ างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมในระยะแรกเริ่ ม และ
ด าเนิ น การแก้ ไขตัง้ แต่แรก การส่งเสริ ม สุขภาพทัง้ ร่ างกายและจิ ต ใจ การเสริ ม สร้ างภูมิ ค้ ุม กัน โรค การให้
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คาปรึกษาและแนะนาแก่บิดามารดาและผู้เลี ้ยงดูเด็ก ในด้ านการป้องกัน อุบตั ิเหตุ การเลี ้ยงดูและการส่งเสริ ม
พัฒ นาการเด็ก โดยมีแหล่งเรี ยนรู้ ที่ ทางภาควิชาฯ จัดให้ ได้ แก่ หอทารกแรกเกิดปกติ คลินิกดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกเด็กสุขภาพดี
1.4 กุมำรเวชศำสตร์ อนุสำขำ
ประสบการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ อ นุสาขา (เฉพาะทาง) มีความจาเป็ นสาหรับ
การฝึ กอบรมกุมารแพทย์ทวั่ ไป นอกจากภาควิชาฯ จะจัดให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มีโอกาสเลือกปฏิบตั ิงานในอนุ
สาขาวิชาต่างๆ แล้ วยังได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ทางด้ านอนุสาขาในขณะที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในหอผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วย
นอก และหอผู้ป่วยวิกฤติด้ว ย นอกจากนี ย้ งั ได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรึ กษา และส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา การปฏิบตั ิงานในอนุสาขาเฉพาะทางที่จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ าน มีจานวนและ
ประเภทของผู้ป่วย ที่เหมาะสม รวมทังจั
้ ดให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มีโอกาสดูแลผู้ป่วยนอกของอนุสาขานันๆ
้ ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ นด้ วย โดยกาหนดการเรี ยนรู้รายวิชาอนุสาขาดังนี ้
อนุสำขำวิชำบังคับ
- พัฒนาการและพฤติกรรม
- กุมารเวชศาสตร์ สงั คม
- เวชศาสตร์ วยั รุ่น
อนุสำขำวิชำเลือก
- วิชาเลือกสาขาโรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
- วิชาเลือกสาขาโรคหัวใจ
- วิชาเลือกสาขาต่อมไร้ ท่อและเมตาโบลิสม
- วิชาเลือกสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
- วิชาเลือกสาขาโภชนาการ
- วิชาเลือกสาขาโรคไต
- วิชาเลือกสาขาประสาทวิทยา
- วิชาเลือกสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
- วิชาเลือกสาขาโรคติดเชื ้อ
- วิชาเลือกสาขาพันธุกรรม
- วิชาเลือกสาขาตจวิทยา
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- วิชาเลือกอื่นๆ
1.5 กำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (NICU และ PICU)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ด้านผู้ป่วยวิกฤติสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยหลายๆด้ านร่วมกัน เช่น การจัดการดูแลด้ านสารน ้าและอีเล็กโทรไลต์ เมตาบอลิซมึ โภชนาการ การ
รักษาโรคทางระบบหายใจ หัวใจ การควบคุมโรคติดเชื ้อ การช่วยชีวิตผู้ป่วย (resuscitation) และส่งต่อไปยังหอ
ผู้ป่วยวิกฤติ การดูแลผู้ป่วยพิการแต่กาเนิด ได้ ทาหัตถการและให้ การประคับประคองการทางานของอวัยวะ
ต่างๆ เช่น ระบบหัวใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท และเมตาบอลิซมึ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับ
ผู้ป่วย ไว้ ในหอผู้ป่วยวิกฤติ จาหน่าย หรื อย้ ายผู้ป่วยเป็ นต้ น
2 กำรเรียนรู้ในห้ องเรียน จัดให้ มีการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
1) การประชุม วิ ช าการหรื อ ปรึ ก ษาผู้ป่ วยภายในภาควิช า ได้ แ ก่ afternoon report, grand round,
case conference, morbidity mortality conference, journal club, subspecialty conference
2) การประชุมวิชาการหรื อปรึ ก ษาผู้ป่ วยระหว่างภาควิชา เช่น Obstetrics-Pediatric conference,
Pediatric-Radiological conference, Clinico-Pathological conference (CPC)
3) การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital conference) รพ.ศูนย์ การแพทย์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ-โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลภูมิพล
4) การบรรยายด้ านกุมารเวชศาสตร์ ได้ แก่ core clinical pediatrics, Pediatric basic sciences
5) การสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ ความรู้ทวั่ ไป และภาษาอังกฤษ
3 กำรเรียนรู้แบบอื่นๆ
โดยจัดให้ แพทย์ประจาบ้ าน ได้ มีประสบการณ์ ในการฝึ กทักษะการสื่อสาร (communication skills)
การสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทัง้ มีประสบการณ์ ของการเป็ นที มบริ บาลผู้ป่วย (patient
care team) การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็ นส่วน
หนึง่ ของทีมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง เป็ นต้ น
4. กำรศึกษำเพิ่มเติมด้ วยตนเอง
ทักษะและวิธีการในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature) การใช้ อินเตอร์ เนต การ
วิจยั การออกแบบการวิจยั และการใช้ วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจยั ต่างๆ การตัดสินใจในข้ อมูล
ต่างๆ ทางการแพทย์ และการนามาปฏิบตั ิในงานดูแลผู้ป่วย โดยภาควิชาฯ และคณะแพทย์ ฯจัดให้ มี ระบบ
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ฐานข้ อมูลทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เนต สัญ ญาณ wi-fi ที่ แพทย์
ประจาบ้ านสามารถใช้ ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
กำรปฏิบัตงิ ำนบนหอผู้ป่วยใน
การปฏิบตั ิงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
- หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและหออภิบาลทารกแรกเกิดชัน้ 3 หอผู้ป่วยในสูติกรรม 8/1 และ 8/2
- หอผู้ป่วยเด็ก 9/2 และหอผู้ป่วยเด็กพิเศษ 9/1
- หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก (PICU)
หอผู้ป่วยทำรกแรกเกิดและหออภิบำลทำรกแรกเกิดชัน้ 3 และหอผู้ป่วยในสูตกิ รรม 8/1 และ 8/2
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้ านสามารถตรวจและให้ การดูแลรักษาทารกแรกเกิดทังปกติ
้ และมีความผิดปกติที่
พบบ่อยได้
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้
1. ขึ้นปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยที่อยู่ในความรับผิดชอบในหอผูป้ ่ วยทุกวัน เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวัน
ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวันหยุดราชการหรื อจนกว่างานจะเสร็ จเรี ยบร้อย
2. ร่ วมดูแลผูป้ ่ วย (service round) กับนิ สิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และอาจารย์แพทย์ต้ งั แต่เวลา
ประมาณ 9.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ
3. ออกตรวจคลินิกพิเศษทารกแรกเกิด ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. หากมีผปู ้ ่ วยหนัก ต้องดูแลผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วย และต้องรายงานอาจารย์ที่ปรึ กษาคลินิกพิเศษทารกแรกเกิดให้ทราบ
4. รับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดไว้ในความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูป้ ่ วย และรายงานความ
คืบหน้า (progression note) ที่มีความเห็ นเพิ่มเติมจากนิ สิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะลงใน
เวชระเบี ย นในของผูป้ ่ วย และติ ด ตามผูป้ ่ วยจนถู ก จ าหน่ ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งช่ ว ย
ตรวจทานในส่ วนที่นิสิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้บนั ทึกไว้ในเวชระเบียนในของผูป้ ่ วย
โดยมี อาจารย์แ พทย์ช่ วยตรวจอี ก ครั้ ง ในกรณี ที่ เป็ นผูป้ ่ วยเก่ าให้ท าการสรุ ป ประวัติ การตรวจ
ร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชับ ได้ใจความ ในครั้ง
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แรกที่ทาการดูแลผูป้ ่ วย (on service note) โดยรับผูป้ ่ วยเก่าทุกรายก่อนขึ้นปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
5. สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยในความดูแลเมื่อต้องส่ งต่อให้ผอู ้ ื่นดูแลแทน เช่น ย้าย ward หรื อกรณี ผปู ้ ่ วยออก
จากโรงพยาบาล (off service note และ summary note)
6. รั บ ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิ ด ในหอผู ป้ ่ วยสู ติ ก รรม 8/1 และ 8/2 ทั้ง หมดไว้ใ นความดู แ ล และช่ ว ย
ตรวจทานการเขียนรายงานรับผูป้ ่ วยของนิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
7. อยูใ่ นทีมกูช้ ีพทารกแรกเกิดในช่วงเวลาราชการ
หอผู้ป่วยเด็ก 9/2 และหอผู้ป่วยเด็กพิเศษ 9/1
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้านสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยเด็กในปัญหาและโรคที่พบบ่อยได้
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้
1. ขึ้นปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทุกวัน โดยในวันราชการเวลา 7.00 – 16.00 น. และวันหยุดราชการ
เวลา 7.00 - 10.30 น. หรื อจนกว่างานจะเสร็ จเรี ยบร้อย โดยดูแลผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
2. ร่ วมดูแลผูป้ ่ วย (service round) กับนิ สิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และอาจารย์แพทย์เริ่ มเวลา
ประมาณ 9.00 น. ในวันทาการ
3. รั บผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยไว้ในความดู แลทุ กราย เขียนรายงานรั บผูป้ ่ วยและรายงานความคื บหน้า
(progression note) ที่ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากนิ สิ ต แพทย์แ ละแพทย์เพิ่ ม พู น ทัก ษะ ลงในเวช
ระเบียนในของผูป้ ่ วย และติดตามผูป้ ่ วยจนถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยตรวจทาน
ในส่ ว นที่ นิ สิ ตแพทย์แ ละแพทย์เพิ่ มพูน ทัก ษะได้บ ัน ทึ ก ไว้ในเวชระเบี ยนในของผูป้ ่ วย โดยมี
อาจารย์แพทย์ช่วยตรวจอีกครั้ง
4. ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยเก่า ให้ทาการสรุ ปประวัติ การตรวจร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การ
วินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชับ ได้ใจความ ในครั้งแรกที่ทาการดูแลผูป้ ่ วย (on service note)
โดยรับผูป้ ่ วยเก่าทุกรายก่อนขึ้นปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
5. สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยในความดูแลเมื่อต้องส่ งต่อให้ผอู ้ ื่นดูแลแทน เช่น ย้าย ward หรื อกรณี ผปู ้ ่ วยออก
จากโรงพยาบาล (off service note และ summary note)
6. รับปรึ กษาและดูแลรักษาผูป้ ่ วยจากภาควิชาอื่น ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์
7. ช่วยนิสิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะในการฝึ กความชานาญในการทาหัตถการพื้นฐานและการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน
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หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก (PICU)
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้ านสามารถตรวจและให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤตที่พบบ่อยได้
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้
1. ขึ้นปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยที่อยู่ในความรับผิดชอบในหอผูป้ ่ วยทุกวัน เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวัน
ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวันหยุดราชการหรื อจนกว่างานจะเสร็ จเรี ยบร้อย
2. ร่ วมดูแลผูป้ ่ วย (service round) กับนิ สิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และอาจารย์แพทย์ต้ งั แต่เวลา
ประมาณ 9.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ
3. รับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตเด็ก ไว้ในความดู แลทุกราย เขียนรายงานรับผูป้ ่ วย และรายงานความ
คืบหน้า (progression note) ที่มีความเห็ นเพิ่มเติมจากนิ สิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะลงใน
เวชระเบี ย นในของผูป้ ่ วย และติ ด ตามผูป้ ่ วยจนถู ก จ าหน่ ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งช่ ว ย
ตรวจทานในส่ วนที่นิสิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้บนั ทึกไว้ในเวชระเบียนในของผูป้ ่ วย
โดยมี อาจารย์แ พทย์ช่ วยตรวจอี ก ครั้ งในกรณี ที่ เป็ นผูป้ ่ วยเก่ า ให้ท าการสรุ ป ประวัติ การตรวจ
ร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชับ ได้ใจความ ในครั้ง
แรกที่ทาการดูแลผูป้ ่ วย (on service note) โดยรับผูป้ ่ วยเก่าทุกรายก่อนขึ้นปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
4. สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยในความดูแลเมื่อต้องส่ งต่อให้ผูอ้ ื่นดูแลแทน เช่น ย้าย ward (off service note
และ summary note)
การปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ นอก (OPD) และเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน (ER)
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้านสามารถให้การวินิจฉัย และให้การรักษาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นในปั ญหา
และโรคที่พบบ่อยในเด็กได้ รวมทั้งสามารถให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และให้สุขศึกษาแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลเด็ก
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้
1. ขึ้ น ปฏิ บ ัติ งานดู แ ลผูป้ ่ วยที่ อ ยู่ในความรั บ ผิด ชอบในหอผูป้ ่ วยทุ ก วัน เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวัน
ราชการ
2. ตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่แผนกผูป้ ่ วยนอก บันทึกประวัติ การตรวจร่ างกาย ตลอดจนการวินิจฉัย และรักษา
อย่าง ถูกต้อง ในรายที่มีปัญหาหรื อไม่แน่ ใจในการวินิจฉัยและการรักษา ให้ปรึ กษาอาจารย์แพทย์ผคู ้ ุม
ในวันนั้นๆ
3. นัดและติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
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4. ฝึ กความชานาญในการทาหัตถการพื้นฐานและทาการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐานสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง
5. ออกตรวจคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ก ดี (well baby clinic) ในวัน พุ ธ และพฤหั ส บดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
บันทึกประวัติ การตรวจร่ างกาย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง เฉพาะในรายที่มีปัญหา
หรื อไม่แน่ใจในการวินิจฉัยและการรักษา ให้ปรึ กษาอาจารย์แพทย์ผคู ้ ุมในวันนั้นๆ
6. รับปรึ กษาผูป้ ่ วยเด็กที่หอ้ งตรวจฉุกเฉิน และต้องรายงานผูป้ ่ วยให้อาจารย์แพทย์ทราบทุกราย
คลินิกดูแลผู้ป่วยต่ อเนื่อง (Continuity clinic)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแล กากับสุ ขภาพ และให้คาแนะนาแก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด
2. เพื่อดู แลและให้คาแนะนาแก่ ครอบครัวในการดู แลเด็กป่ วยเรื้ อรัง มีโรคประจาตัวภายใต้การให้
คาปรึ กษาของอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ออกตรวจผูป้ ่ วยที่ continuity clinic อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2. นาปัญหาผูป้ ่ วยของตนเอง ทา interesting case อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสู ตรการศึกษา
ข้ อกำหนดเด็กและผู้ป่วยใน continuity clinic
1. เด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาล และ เด็กที่มารับวัคซี นที่คลินิกเด็กสุ ขภาพดีในช่วงวัยต่างๆอย่าง
น้อย 10 ราย
2. เด็กที่มีโรคประจาตัวต่างๆที่กุมารแพทย์ควรให้การดูแลได้ และปรึ กษาอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นกรณี
เช่ น โรคภูมิแพ้ หอบหื ด ชัก โรคหัวใจ โรคไต ขาดสารอาหาร น้ าหนักเกิ น โรคทางต่อมไร้ท่อ
พัฒนาการช้าเป็ นต้น อย่างน้อย 5 ราย
กุมำรเวชศำสตร์ ชุมชนและสังคม (Community and Social Pediatrics)
ระยะเวลำกำรปฏิบัตงิ ำน 1 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทของกุมารแพทย์ในการสนับสนุนสุ ขภาพและ
พัฒนาการของเด็กในชุมชน
2. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ การมีส่วนร่ วมของเด็กในสังคมและการพิทกั ษ์ประโยชน์เพื่อเด็ก
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3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานในชุมชนที่มีบุคลากรและอุปกรณ์จากัดในฐานะผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ
หรื อเป็ นที่ปรึ กษาในฐานะเป็ นกุมารแพทย์
4. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและให้คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพเด็กในสถานรับเลี้ยง อนามัยโรงเรี ยน
(school health)
หัวข้ อกำรเรียนรู้
1. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น พรบ.สิ ทธิเด็ก พศ.2546, พรบ.ความรุ นแรงใน
ครอบครัว
2. ปัญหาสุ ขภาวะของเด็กไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั
3. การดูแลเด็กในภาวะยากลาบาก เช่น เด็กถูกทารุ ณกรรมและทอดทิ้ง อยูใ่ นภาวะไม่เหมาะสม เด็ก
เจ็บป่ วยเรื้ อรังหรื อเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4. เด็กในภาวะเสี่ ยง เช่น เด็กอยูใ่ นภาวะมีความรุ นแรง ก้าวร้าว ติดเกมส์ สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัย เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
5. การดูแลเด็กปกติที่อยูใ่ นสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาดูงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ. ปทุมธานี, บ้านเด็กอ่อนรังสิ ต, บ้านธัญพร
3. ศึกษาปัญหาและให้คาแนะนาด้านสุ ขภาพแก่เด็กและครอบครัวในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงเรี ยน
4. วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข เยีย่ มบ้าน ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ที่อยูใ่ นการดูแลจากคลินิกดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
(continuity clinic) และนาเสนอ
งำนด้ ำนพัฒนำกำร พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่ น (Developmental and adolescent medicine)
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้านมีความรู ้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่ น
โดยสามารถประเมินความผิดปกติทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เพื่อให้คาแนะนาและการรักษาเบื้องต้น
ก่อนส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
กิจกรรม จัดให้มีการเรี ยนรู ้เรื่ องพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่ นอย่างน้อย 1 เดือนตลอดระยะเวลา 3
ปี ของการฝึ กอบรม และจัดให้มีการสอดแทรกในการเรี ยนการสอน ทั้งในหอผูป้ ่ วย แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิก
เฉพาะทาง เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมีความรู ้และทักษะในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการและพฤติกรรมของ
เด็กและวัยรุ่ น
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ทักษะการสื่ อสาร (Communication skills)
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจาบ้านมีทกั ษะในการสื่ อสารเพื่อการสร้างสัมพันธภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน
กิจกรรม จัดให้มีการอบรมและฝึ กทักษะในการติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย ญาติผูป้ ่ วย
และผูร้ ่ วมงาน โดยจัดให้แพทย์ประจาบ้านได้มีประสบการณ์ในทักษะการสื่ อสารต่างๆ ดังตารางที่ 1 ตามเกณฑ์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย โดยสามารถทาได้ดว้ ยตนเองหรื อผ่านการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้
ทั้งนี้ให้มีการบันทึกข้อที่ทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นหลักฐานพร้อมผลประเมินโดยอาจารย์

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
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
A. History taking from parents

ปี 1
/
/
/
/

ปี 2

ปี 3

/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C
o
m
m
u
ni
c
at
io
n
w
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h
p
a
r
e
nt
s/
c
a
r
e
gi
v
e
rs

Palliative care Issues

Communicating with
children

ตารางที่ 1 ประสบการณ์ในทักษะการสื่ อสารด้านต่างๆ
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Challenging communications

Communication with
colleagues / teams

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
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
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
A. Giving information
Commu B. Program/disease campaign #
nication C. Child advocacy
with
D. School health
commu
E. Communication via medias #
nity
# not necessary
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/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/

กิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Ward

Service round

Ward

Ward

Round with staff

Service round

Round with staff

Ward work

Bedside teaching

Service round

Well baby clinic/ Continuity clinic
Topic discussion/
Journal/ lecture

Service round

Round with staff

Ward work

OPD

Ward work

Service round

Well baby clinic/ Continuity clinic
Obstetrics-Pediatric
conference/ PediatricRadiological
conference

Academic activity
Service round

Round with staff

Ward work

OPD

Ward work

Service round
OPD

Afternoon report/ Interhospital
conference

Academic activity
ส
อา

16.00-17.00

15.00-16.00

OPD

OPD

OPD

OPD

Service round

Mortality conference

Academic activity

Ward

Ward work

OPD

OPD

Ward

14.00-15.00

13.00-14.00

12.00-13.00

11.00-12.00

9.00-10.00

10.00-11.00

OPD
Grand round/
MM conference /
Pediatric Surg
conference

Academic activity

ศ

Service round

Afternoon report

OPD

พฤ

Ward work

Academic activity
Service round

พ

Ward work

OPD

OPD

อ

Round with staff

เวรนอกเวลาราชการ

*กิจกรรมวิชาการในวันพุธ และพฤหัสบดี จะมีการหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ โดย topic discussion, journal และ lecture

เดือนละ 1 ครัง้ ส่วน Obstetrics-Pediatric conference และ Pediatric-Radiological conference 2 เดือน/ครัง้
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เวรนอกเวลาราชการ

จ

8.00-9.00

7.00-8.00

ตารางที่ 2 สรุ ปการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในโครงการฝึ กอบรม

กำรปฏิบัตงิ ำน มีกิจกรรมดังนี ้
1. Afternoon report
- แพทย์ประจาบ้ านช่วยนิสติ แพทย์เวชปฏิบตั ิและแพทย์เพิ่มพูนทักษะเสนอรายงานผู้ป่วยในที่รับใหม่ทกุ
ราย ในช่วงเวลาหลังวัน afternoon report ที่ผา่ นมา
- แพทย์ ประจาบ้ านช่วยนิสิตแพทย์ เวชปฏิบัติและแพทย์ เพิ่มพูนทักษะเลือกผู้ป่วยที่ มีปั ญหา หรื อมี
ประเด็นที่น่าสนใจมาเสนออย่างละเอียด โดยแพทย์ประจาบ้ านเป็ นผู้ดาเนินการอภิปราย อภิปราย
แนวทางการวินิจฉัย การจัดการและเสนอแนะแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
2. Topic discussion แพทย์ประจาบ้ านเสนอบทความที่น่าสนใจ และอภิปรายในที่ประชุมคนละ 1 เรื่ อง
(เฉลี่ยเดือนละ 1 คน) ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ โดยแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องปรึกษาอาจารย์
แพทย์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ภาควิชาอาจจะจัดให้ ทาร่วมกับนิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิ และ/หรื อ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
3. Journal แพทย์ประจาบ้ านเสนอบทความวิจยั ที่น่าสนใจและอภิปรายในที่ประชุมคนละ 1 เรื่ อง ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ โดยแพทย์ประจาบ้ านต้ องปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 1 สัปดาห์
4. Obstetric and Pediatric conference แพทย์ ป ระจ าบ้ า นช่ ว ยแพทย์ เพิ่ ม พูน ทัก ษะเลื อ กผู้ป่ วยที่ มี
ปั ญหาหรื อมีประเด็นที่น่าสนใจมาเสนออย่างละเอีย ด และเตรี ยมเสนอผู้ป่วย อภิปรายและเสนอแนะ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยร่ วมกัน โดยประสานงานกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรื อแพทย์ใช้ ทุนภาควิชาสูติ
ศาสตร์ และนรี เวชวิทยาในการเตรี ยมนาเสนอผู้ป่วยด้ วย
5. Pediatric X-ray conference แพทย์ ป ระจ าบ้ า นมี ห น้ าที่ เตรี ย มภาพถ่ า ยรั ง สี ที่ น่ า สนใจเสนอต่ อ
อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา โดยให้ นิสติ แพทย์เวชปฏิบตั ิและแพทย์เพิ่มพูนทักษะช่วย
6. Morbidity and Mortality conference แพทย์ ประจาบ้ านมีหน้ าที่เตรี ยมและเสนอผู้ป่วยอาการหนัก
หรื อผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน 2 เดือนก่อน โดยสรุ ปสถิติในเดือนนั น้ ๆและเสนอรายงานผู้ป่วยอาการหนัก
หรื อผู้ป่ วยเสียชี วิตที่ น่ าสนใจไม่น้ อยกว่า 1 ราย สรุ ป ประวัติ ตรวจร่ างกาย การวินิ จฉัยและความ
คืบหน้ าของโรคอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน พร้ อมทังสรุ
้ ปสาเหตุที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะแทรกซ้ อนหรื อเสียชีวิต
พร้ อมเสนอผลตรวจทางพยาธิวิทยาสนับสนุน โดยปรึกษาอาจารย์แพทย์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2
สัปดาห์
7. Interhospital conference แพทย์ ประจาบ้ านมี ห น้ าที่ เตรี ยมและเสนอผู้ป่วยที่ น่ าสนใจ 1 ราย โดย
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ปรึ กษาอาจารย์ แพทย์ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยต้ องสรุ ปประวัติ ตรวจร่ างกายและผลทาง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเบื อ้ งต้ น ก่ อ นการน าเสนอ 2 สัป ดาห์ แ ละส่ ง ไปยัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แ ละ
โรงพยาบาลภูมิพล ในวันนาเสนอต้ องนาเสนอประวัติ ตรวจร่ างกาย ผลทางห้ องปฏิบตั ิการเบื ้องต้ น
การวินิจฉัย และความคืบหน้ าของโรคอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน รวมถึงทบทวน การศึกษาวิจยั และข้ อมูล
ทางวิชาการนาเสนอให้ ที่ประชุมเป็ นระบบ
8. อื่นๆ ภาควิชาจะพิจารณาตามความเหมาะสม
หมำยเหตุ โดยเนื อ้ หาที่ น่ า สนใจจากการประชุม วิช าการจะน าขึน้ เป็ น สื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ในเว็บ ไซด์ ของ
ภาควิชาฯ
กำรวิจัยทำงกำรแพทย์ และบันทึกรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วย (Research and case reported)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ ความสามารถในกระบวนการทางานวิจยั ทางการแพทย์ขนั ้
พื ้นฐาน
กิจกรรม จัดให้ มี การอบรมการทางานวิจัยทางการแพทย์ พื น้ ฐานในระดับ คณะ โดยจัดให้ มีการอบรมใน
ระดับชันปี
้ ที่ 1 และจัดให้ มีอาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบงานวิจยั ทางการแพทย์ โดยแพทย์ประจาบ้ านต้ อง
ทางานวิจยั และมีผลงานวิจยั ในรู ปแบบวิทยานิพนธ์ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อย
กว่า 150 สัปดาห์ของการฝึ กอบรม ตามระเบียบการทางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ าน สาขากุมารเวชศาสตร์
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวกที่ 4;หลักสูตรฯปี 2561) และกรณีที่ต้องการเทียบวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (ภาคผนวก
ที่ 5;หลักสูตรฯปี 2561)
- แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1 ควรเลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ให้ เรี ยบร้ อยภายในเดือนตุลาคม และจะต้ อง
นาเสนอโครงร่างงานวิจยั ภายในเดือนธันวาคมและมกราคม
- แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 2 นาเสนอความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
- แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 3 นาเสนอผลงานวิจยั ในเดือนมกราคม
ระเบียบปฏิบัตขิ องแพทย์ ประจำบ้ ำน
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
- วันราชการ เริ่ มอยูเ่ วรเวลา 16.00 - 8.00 น. ของวันถัดไป
- วันหยุดราชการ เริ่ มอยูเ่ วรเวลา 8.00 - 8.00 น. ของวันถัดไป
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ต้องมีแพทย์ประจาบ้านอยูเ่ วรทุกวันอย่างน้อย 1 คน แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วรต้องร่ วมรับเวร
กับนิ สิตแพทย์ แพทย์เพิ่ มพูน ทักษะ และอาจารย์แพทย์เวลา 16.00 น. ในวันราชการ และเวลา 8.00 น. ใน
วันหยุดราชการ
ให้แพทย์เวรปฏิ บตั ิ งานรั บ ผิดชอบบนหอผูป้ ่ วยใน และรั บปรึ กษาผูป้ ่ วยเด็กที่ แผนกฉุ กเฉิ น แพทย์
ประจาบ้าน ควรอยูภ่ ายในโรงพยาบาลตลอดเวลา และพักอยูใ่ นห้องพักที่ภาควิชาจัดให้ ถ้ามีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ออกนอกโรงพยาบาล ให้แจ้งอาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรในวันนั้น
ระหว่างการอยู่เวร แพทย์ประจาบ้านควรติดตามดูแลผูป้ ่ วย และช่วยเหลือในการทาหัตถการร่ วมกับ
นิสิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในกรณี ที่มีปัญหาในการดูแลรักษา ควรปรึ กษาอาจารย์แพทย์เวรในวันนั้น
ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านไม่สามารถอยูเ่ วรในวันนั้นได้ ให้แจ้งอาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรในวันนั้น และจะต้องจัด
แพทย์เวรคนอื่นมาอยูเ่ วรแทน
แพทย์ประจาบ้านมีห น้าที่ ช่วยอาจารย์แพทย์เวรวันนั้น ๆทาการเรี ยนการสอนให้แก่ นิสิตแพทย์และ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
การรับผู้ป่วยไว้ ในความดูแล
แพทย์ประจาบ้านต้องรับผูป้ ่ วยใหม่ทุกราย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา ทั้งในและนอก
เวลาราชการ โดยในเวลาราชการสามารถปรึ กษาอาจารย์แพทย์ประจาหอผูป้ ่ วยใน และนอกเวลาราชการสามารถ
ปรึ กษาอาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรในวันนั้นๆ
ก่ อนขึ้นปฏิ บตั ิงานแพทย์ประจาบ้านควรทบทวนประวัติและรั บผูป้ ่ วยเก่ าก่ อนขึ้นปฏิ บตั ิงานในหอ
ผูป้ ่ วย
การรั บ ผู ้ป่ วยใหม่ ให้ เขี ย นรายงานผู ้ป่ วยตามระบบ POMR รวมทั้ง เขี ย นรายงานความคื บ หน้ า
(progression note) โดยมีอาจารย์แพทย์ประจาตึกนั้นๆช่วยตรวจทานให้
การเขียนรายงานความคืบหน้า แพทย์ประจาบ้านต้องเขียนรายงานความคืบหน้าของผูป้ ่ วยที่รับไว้ใน
ความดูแลทุกวันลงในเวชระเบียนในของผูป้ ่ วย โดยเขียนในส่ วนที่เพิ่มเติมจากนิ สิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ โดยมีอาจารย์แพทย์ช่วยตรวจทานอีกครั้งการสรุ ปเวชระเบี ยนเมื่อผูป้ ่ วยจาหน่ าย แพทย์ประจาบ้านมี
หน้าที่ตรวจทานการสรุ ปเวชระเบียนผูป้ ่ วยของนิ สิตแพทย์เวชปฏิบตั ิและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยสรุ ปตาม
แบบฟอร์มของโรงพยาบาล โดยเติมให้ครบทุกช่องในส่ วนของแพทย์ตามระบบ ICD-10
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แพทย์ประจาบ้านควรช่วยนิ สิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะทาหรื อให้
คาปรึ กษาการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้นฐาน เช่น CBC, UA, stool examination และการตรวจอื่นๆ ที่จาเป็ น
21

แก่ผปู ้ ่ วย และอาจารย์แพทย์ช่วยตรวจสอบในกรณี ที่ไม่แน่ใจ รวมทั้งควรลงผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการลง
ในเวชระเบียนในของผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อย แพทย์ใช้ทุนควรใช้อุปกรณ์และน้ ายาต่างๆด้วยความประหยัด และควร
ช่วยกันดูแลห้องปฏิบตั ิการให้สะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ โดยจะมีนิสิตแพทย์ที่อยูเ่ วรนอกเวลาราชการประจาจุด
ต่างๆ ในวันนั้นๆเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และช่วยกากับดูแลนิสิตแพทย์อีกครั้ง
การทาหัตถการ แพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสฝึ ก ร่ วมสังเกตการณ์ หรื อสอนนิ สิตแพทย์และแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในการทาหัตถการที่เหมาะสม ภายใต้ความดูแลของอาจารย์แพทย์
การลา
การลาป่ วยต้องแจ้งอาจารย์แพทย์ผูด้ ู แลทราบในวัน นั้น ๆทราบโดยทางโทรศัพ ท์ หรื อแจ้งเป็ นการ
ส่ วนตัว ส่ วนการลากิจต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยทาหนังสื อถึงหัวหน้าภาควิชาหรื ออาจารย์ประจาหอ
ผูป้ ่ วยใน (ward chief) หรื ออาจารย์ที่ประจาแผนกผูป้ ่ วยนอกก่อน เมื่อได้รับการอนุ มตั ิแล้วจึงจะสามารถลาได้
โดยมีการมอบหมายให้แพทย์ใช้ทุนในระดับเดียวกันเป็ นอย่างต่า ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบหน้าที่แทน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 ระดับชั้นปี โดยอนุญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุก
ประเภทได้ปีละไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 50 สัปดาห์ต่อระดับชั้นปี ของการ
ฝึ กอบรม หรื อ ต้องมีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 150 สัปดาห์ตลอดหลักสู ตรการฝึ กอบรมจึงจะมีสิทธิ
ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ (ในกรณีทลี่ าเกินกว่ าทีก่ าหนดจะต้ องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้ มีระยะ
เวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้นไม่ ต่ากว่ า 150 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้ รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ)
การลาเพื่อเข้ าอบรมวิชาการนอกสถานที่
อนุญาตให้แพทย์ใช้ทุนเข้ารับการอบรมวิชาการนอกสถานที่ไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง โดยต้องได้รับอนุ ญาต
จากหัวหน้าภาควิชาก่อน และต้องสรุ ปรายงานการประชุมภายใน 2–4 สัปดาห์หลังจากไปอบรม โดยเน้นความรู ้
ใหม่หรื อส่ วนที่แตกต่างจากความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
หน้ าทีร่ ับผิดชอบอื่นๆ
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 หมุนเวียนทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านเดือนละ 1 คน เพื่อทา
หน้าที่ประสานงานกับอาจารย์แพทย์ ช่วยนิ สิตแพทย์เวชปฏิบตั ิและแพทย์เพิ่มพูนทักษะเสนอรายงานผูป้ ่ วยใน
afternoon morning report เป็ นต้น
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ร่ วมให้คะแนนนิสิตแพทย์ในส่ วนที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์แพทย์ร่วมกับอาจารย์แพทย์จดั ประชุม
วิชาการในภาควิชา
ช่วยอาจารย์แพทย์จดั เวรนอกเวลาราชการในส่ วนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน แล้วแจ้งให้
ธุรการภาควิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงเดือนถัดไป
ดูแลห้องประชุมและห้องสมุดให้เรี ยบร้อย โดยเฉพาะโสตทัศนู ปกรณ์
ช่วยอาจารย์แพทย์ตอ้ นรับวิทยากรที่เชิญจากนอกภาควิชา คณะ หรื อมหาวิทยาลัย
การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
การประเมินจะครอบคลุมตามแนวทางตามราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย โดยครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 วิธีการประเมินความรู ้ความสามารถ ตามแนวทางตามราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ

MCQ

CRQ

OSCE

Chart
audit

Rubrics
& 360O

Research
& paper

Portfolio

1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและ
การสร้ างสัมพันธภาพ
3. ความรู้พื ้นฐาน
4. การบริบาลผู้ป่วย
5. การกากับดูแลสร้ างเสริมสุขภาพ
6. ทักษะในการพัฒนาความรู้
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ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7.. ทักษะในความเป็ นผู้นา

ขัน้ ตอนกำรประเมินผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมมุ่งเน้ นให้ มีการประเมินอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐาน โดยดาเนินการ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้ ครบ 7 สมรรถนะหลัก โดยใช้ เครื่ องมือดังต่อไปนี ้
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1. การสอบ ภาควิชาจะจัดให้มีการประเมินความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พ (clinical competency)
โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียน การประเมินทักษะทางคลินิก บันทึกประสบการณ์และการทางานของแพทยประจา
บ้านตลอดระยะเวลาฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 150 สัปดาห์ (ระดับชั้นปี ละไมน้อยกว่า 50 สัปดาห์) ดังนี้
- การสอบข้อเขียนภายในภาควิชาเพื่อประเมินความรู ้ทางคลินิก โดยจะจัดปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม
ของปี ถัดไป โดยจัดสอบ MCQ, CRQ และ OSCE
- สอบประเมินความรู ้ความสามารถระหว่างการฝึ กอบรม pediatric in-training examination (PIE) ซึ่ ง
จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เป็ นประจาทุกปี ประมาณเดือนตุลาคม
2. การประเมินบันทึกเวชระเบียน (chart audit) เวชระเบียนของผู้ป่วยเป็ นข้ อมูลที่แพทย์ทกุ คนควรให้
ความสาคัญ เนื่องจากเป็ นการบันทึกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็ นประวัติ การตรวจร่ างกาย
การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุผลต่างๆของการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา และการ
บันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์ ถูกต้ องเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการศึกษาวิจยั และเป็ นหลักฐานพยานอ้ างอิงทางกฎหมาย
3. การประเมิน 360 องศา มีการกาหนดมาตรฐานจาเพาะให้ สอดคล้ องกับของราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์ฯ และทาอย่างเป็ นทางการ มีการบันทึกความก้ าวหน้ าของแพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร การประเมินผลจะต้ องกระทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยแจ้ งผลการประเมินแก่แพทย์ประจาบ้ าน
อย่างเป็ น ทางการ เพื่ อให้ แพทย์ ป ระจาบ้ านได้ รับ ทราบและปรั บ ปรุ งแก้ ไขอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และเก็ บ
หลักฐานการประเมินไว้ เพื่ อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ของแพทยสภาเมื่อมีการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบัน และเมื่อพิจารณาผลการสอบขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อวุฒิบตั รฯ และปรากฏหลักฐานการประเมินอยู่ใน
ทะเบียนประวัติของแพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนด้ วย
4. การประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ แบบประเมิน ตามภาคผนวก ๒
5. การประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาบ้ านสามารถปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง (EPA) ตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 การประเมินผล EPA (Entrustable Professional Activities)ของแพทย์ประจาบ้ าน
EPA

R1
Mini-CEX

EPA 1ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพ

2

จำนวนครัง้ ของกำรประเมินในแต่ ละชัน้ ปี
R2
R3
CbD
Mini-CEX
CbD
MiniCbD
CEX
2
2
2
2
2

สาหรับเด็ก
EPA 2บริ บาลทารกแรกเกิดปกติ

2

2

2

2

2

2

EPA 3ดูแลรักษาโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบ
บ่อย ในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน
และหอผู้ป่วยใน

2

2

2

2

2

2

EPA 4การดูแลรักษาเบื ้องต้ น เพื่อฟื น้ ฟูสญ
ั ญาณชีพให้ ดี
คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปโดย
พิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับ
ผู้ป่วยเด็กแต่ละราย

2

2

2

2

2

2

EPA 5แสดงทักษะการทาหัตถการที่ใช้ บอ่ ย ของกุมารแพทย์
ทัว่ ไป*

2*

-

2*

-

2*

-

EPA 6รับรู้ปัญหาหรื อความผิดปกติทางด้ านศัลยกรรม ให้
การดูแลรักษาเบื ้องต้ นและส่งต่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ

2

2

2

2

2

2

EPA 7ประเมินและให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้ าน
พฤติกรรม สุขภาพจิตที่พบบ่อย

-

2

1

2

1

2

- Mini-CEX = mini-clinical evaluation exercise ในการประเมิน EPA5 ใช้แบบประเมิน *DOPS = Directed
Observation Procedure Skills (ประเมินโดยการสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์ในหอผูป้ ่ วยต่างๆ กัน

-

โดยอาศัย check-list rating scale หรื อใช้การประเมินรู ปแบบการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และบันทึกวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ลงในใบประเมิน)
CbD = Case based discussion
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-

ระเบียบกำรกำรประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
สำขำกุมำรเวชศำสตร์
แพทยสภาได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการออกวุฒิบตั รฯ ให้ มีการสอบปี ละ 1 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุ ายน
ของทุกปี และให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา (อฝสฯ) สาขากุมารเวชศาสตร์ เป็ น ผู้ดาเนิน การในการสอบเพื่อวุฒิ บัตร (ว.ว.) สาขากุมารเวช
ศาสตร์ โดยผู้เข้ าสอบจะต้ องผ่านการประเมินผลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) การสอบภาคปฏิบตั ิแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
ครอบคลุมการประเมินทักษะการปฏิบตั ิทางคลินิกและหัตถการต่างๆ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ
มนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการให้ คาแนะนาและปรึกษาหารื อแก่ผ้ ปู ่ วยตลอดจนทักษะในการแก้ ปัญหาและเจตคติ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ได้ จดั ให้ มีการสอบ OSCE ในปลายปี ที่ 2 ของการฝึ กอบรม โดยถือเป็ นการสอบ
แบบ formative ผู้ที่สอบไม่ผา่ นในครัง้ แรกจะต้ องทาการสอบใหม่โดยสถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที่จดั สอบใหม่ให้ มี
หน้ าที่สอนและให้ คาแนะนาจนกว่าจะสอบผ่านให้ ได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากการสอบครัง้ แรก
2) การประเมินงานวิจยั และ/หรื อ บันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
ผู้มีสิทธิสอบข้ อเขียนเพื่อวุฒิบตั รทุกประเภท จะต้ องผ่านการประเมินงานวิจยั และ/หรื อบั นทึกรายงาน
การศึกษาผู้ป่วยซึง่ ผู้เข้ าสอบวุฒิบตั รฯ เป็ นผู้เสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ (อฝส) เพื่อพิจารณา
โดยผ่านการรับรองของหัวหน้ าภาควิชา (หรื อหัวหน้ าสถาบัน) ของแต่ละสถาบันแล้ ว ในการพิจารณางานวิจยั
และ/หรื อรายงานการศึกษาผู้ป่วยนี ้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ จะแต่งตังบุ
้ คคลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการ
พิจารณาด้ วย
3) การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบข้ อเขี ย นเพื่ อ วุ ฒิ บั ต รทุ ก ประเภท จะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น Portfolio ตามเกณฑ์ ที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ กาหนด (ภาคผนวกที่ ๑ และ ๒)
4) การสอบข้ อเขียน
4.1) ข้ อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) ได้ แก่วิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (basic medical
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้ ทาง
พื ้นฐานทางคลินิกผู้มีสิทธิ์สอบข้ อเขียนแบบปรนัย ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 24 เดือน และ
สถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ิให้ เลื่อนจากชันปี
้ ที่ 2 เป็ นปี ที่ 3 แล้ ว
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4.2) ข้ อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถใน
การแก้ ปัญหาและตัดสินใจผู้มีสทิ ธิสอบข้ อเขียนแบบ CRQ ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผา่ นการฝึ กอบรมมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 36 เดือน และสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ิให้ เข้ าสอบได้
5) เกณฑ์ผา่ นเพื่อรับวุฒิบตั รฯ
ผู้ที่มีสิทธิได้ รับการพิจารณาเพื่อรับวุฒิบตั รฯ จะต้ องสอบผ่านทัง้ MCQ และ CRQ ทังนี
้ ้ ผลการตัดสิน
ขันสุ
้ ดท้ ายอยูใ่ นดุลยพินิจของ อฝส.
กำรบันทึกรำยงำนผู้ป่วย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ ก าหนดให้ การบัน ทึกเวชระเบียนของภาควิชาฯ เป็ น แบบการบัน ทึก
รายงานผู้ป่วย แบบใช้ ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-Oriented Medical Record, POMR) การบันทึกเวชระเบียน
วิธีนีม้ ีประโยชน์ ในการดูแลผู้ป่วย ไม่เฉพาะโรคหรื อการเจ็บป่ วยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูป่วยมาพบแพทย์ (disease
oriented) แต่เป็ นการให้ การดูแลผู้ป่วยทังคน
้ (patient oriented) ตามปั ญหาที่สาคัญของผู้ป่วย รวมทังปั
้ ญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม การเลี ้ยงดูและอื่นๆ
แพทย์ ประจำบ้ ำน มีหน้ ำที่รับผิดชอบกำรบันทึกรำยงำนผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในควำมดูแล
โดยทาการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย หรื อสุขภาพของผู้ป่วยลงในรายงานอย่างครบถ้ วน เป็ น
ระเบียบมีระบบและเที่ยงตรงเท่าที่จะทาได้ นักศึกษาแพทย์สามารถช่วยบันทึกเวชระเบียนได้ ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ ถือ
เป็ นความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้ านในการตรวจทานแก้ ไข และเขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และ
เซ็นชื่อกากับทุกครัง้
สาหรับผู้ป่วยที่ รับไว้ ในโรงพยาบาล นอกจากการบันทึกแบบฟอร์ มรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาลแล้ ว
แพทย์ประจาบ้ านต้ องเขียน progress note ที่ผ้ ูป่วยอยู่ในโรงพยาบาล และให้ มีการบันทึกทุกครัง้ ที่ผ้ ูป่วยมี
ปั ญหาฉุกเฉิน มีการทาหัตถการต่างๆ และหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา โดยลงวันที่และเวลากากับ
พร้ อมเซ็นชื่อทุกครัง้ ส่วนผู้ป่วยที่อาการคงที่ และไม่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติม แพทย์ประจาบ้ านอาจบันทึกวัน
เว้ นวันได้
แพทย์ ประจาบ้ าน ต้ องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ ฯ เรื่ องการรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้ อมูลผู้ป่วย การสรุ ปเวชระเบียน การยืมเวชระเบียน และการขอสาเนาเวช
ระเบียน (ภาคผนวกที่ ๓) นอกจากนีแ้ พทย์ประจาบ้ านจะได้ รับการสุ่มตรวจเพื่อประเมิ นคุณภาพเวชระเบียน
ทังผู
้ ้ ป่วยในและเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เดือนละ 1 แฟ้ม/คน โดยมีรายละเอียดตามแบบประเมินเวชระเบียน
ผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกใน (ภาคผนวกที่ ๓)
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ภำคผนวกที่ ๑
กำรประเมินผลลัพธ์ ของกำรฝึ กอบรมด้ วย Portfolio
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หลักกำรทั่วไป ของการประเมินผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมด้ วย Portfolio
1. เป็ น การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ของการฝึ ก อบรม (Outcome-based) หรื อ Does (Miller’s pyramid) ซึ่งรวมทัง้
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์
2. การประเมินผลแบบนี ้มีสมมติฐานดังนี ้:
- ผู้รับการฝึ กอบรมสามารถตังเป้
้ าหมาย วัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมายของโครงการฝึ กอบรมและ
ดาเนินการแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง (Adult learning process)
- ผู้รับ การฝึ ก อบรมต้ อ งรายงานประสบการณ์ ข องตนเองและน าเสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ มูล
ย้ อนกลับ (Reflection) อย่างสม่าเสมอ เป็ นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การฝึ ก อบรมมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (Continuing professional
development)
3. เป้าหมายของการฝึ กอบรม ต้ องชัดเจนทังในภาพรวมและในแต่
้
ละ rotation
4. แบบประเมิน ควรปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน
5. อาจารย์ที่ปรึกษา มีความสาคัญมาก เพราะต้ องเป็ นทังต้
้ นแบบ (Role model) เป็ นผู้ให้ ข้อมูลย้ อนกลับและ
มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับผู้ฝึกอบรม
6. ความเที่ยงตรงและความถูกต้ องของการสรุปผลของการประเมิน ขึ ้นอยูก่ บั ความหลากหลายของผลลัพธ์ของ
กิจกรรมที่นาเสนอ (Triangulation) ผู้ประเมินควรมีมากกว่า 1 คน
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องค์ประกอบสำคัญที่มีใน portfolio แพทย์ประจำบ้ำน ภำควิ ชำกุมำรฯ
หัวข้ อ
วิธีการนาเสนอ
จานวนครัง้ ต่ อ 3 ปี
ประวัติ Curriculum vitae
Roadmap
ผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
1. พฤติกรรม เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสื่อสารและการ
สร้ างสัมพันธภาพ
3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์
4. การบริบาลผู้ป่วย
5. ระบบสุขภาพ และการสร้ างเสริม
สุขภาพ
6. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7. ภาวะผู้นา
อื่นๆ
1.Career plan

- เรี ยงความประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่เป็ น
Holistic care
- สรุปการประเมิน 360 องศา
-การประเมินการสื่อสาร
-ผลสอบ PIE, CRQ, OSCE
- EPA 1-7 (แฟ้ม EPA)
- การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในและนอก
-รายงานกุมารเวชศาสตร์ ชมุ ชนและสังคม
- Continuity clinic / Health Supervision
-การอ่าน Journal club และ critical
appraisal
-การทาวิจยั
- Continuous professional development
- ประสบการณ์การเป็ นหัวหน้ าทีม
(Reflection and feedback)
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา

2.รางวัลต่างๆ
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3 เรื่ อง
ปี ละ 1 ครัง้
6 ครัง้
( 2 ครัง้ ต่อปี )
ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
10 แฟ้ม
ครบ 2 เรื่ อง ภายในชันปี
้ ที่ 2
3 ราย
อย่างน้ อย 2 เรื่ อง
มีความก้ าวหน้ าตามกรอบเวลาที่
กาหนด
3 เรื่ อง
1 เรื่ อง ในปี ที่ 3

ปี ละ 1 ครัง้

กำหนดกำร Portfolio แพทย์ประจำบ้ำน
กำหนดกำร
กรกฎาคม

งำนระดับชัน้ ปี ที่ 1

งำนระดับชัน้ ปี ที่ 2

1. เริม่ ทาแฟ้ ม ควรมี ประวัติ
ส่วนตัวแล้ว
2.ศึกษาแฟ้ มของแพทย์ประจา
บ้านรุน่ พี่

1.ตรวจแฟ้ มส่วนทีค่ วรจะทาหรือ
รวบรวมในปี 1 ว่าครบถ้วนหรือไม่
2. ทาเพิม่ ในส่วนทีข่ าด เน้น โครงร่าง
การวิจยั
31 กรกฎาคม
กาหนดส่ง portfolio แก่
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์ท่ี
อาจารย์ทป่ี รึกษา ครัง้ ที่ 1
ปรึกษา ครัง้ ที่ 4
สิงหาคม
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้ อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้
feedback
feedback
พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ - พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ ให้
ปลาย สิงหาคม
ให้คาแนะนาในการเรียนรู้
Port Folio Day 1
คาแนะนาในการเรียนรู้
- ติดตามงานวิจยั
- เน้นย้ากิจกรรมทีต่ อ้ งทาให้ครบใน ปี 2
ตุลาคม
1. ประเมินความก้าวหน้าของ 1. ประเมินความก้าวหน้าของแฟ้ มงาน
แฟ้ มงาน ทาเพิม่ ตามสมควร
ทาเพิม่ ตามสมควร
Holistic care
Holistic care
Continuity
Continuity
Communication
Communication
EPA
EPA
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ
Community
ทางาน/ปั ญหาในการเรียน
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ ทางาน/
3. รายงานความก้าวหน้า
ปั ญหาในการเรียน
งานวิจยั
3. รายงานความก้าวหน้างานวิจยั
31 ตุลาคม
กาหนดส่ง portfolio แก่
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์
อาจารย์ทป่ี รึกษา ครัง้ ที่ 2
ทีป่ รึกษา ครัง้ ที่ 5
พฤศจิกายน
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้ อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้
feedback
feedback
ปลาย พฤศจิกายน พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ - พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ ให้
ให้คาแนะนาในการเรียนรู้
คาแนะนาในการเรียนรู้
Port Folio Day 2
- ติดตามงานวิจยั
- เน้นย้ากิจกรรมทีต่ อ้ งทาให้ ครบในปี 2
ธันวาคม - มกราคม 1. ประเมินความก้าวหน้าของ 1. ประเมินความก้าวหน้าของแฟ้ มงาน
แฟ้ มงาน ทาเพิม่ ตามสมควร
ทาเพิม่ ตามสมควร
Holistic care
Holistic care
Continuity
Continuity
Communication
Communication
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งำนระดับชัน้ ปี ที่ 3
1.ตรวจแฟ้ มส่วนทีค่ วรจะทาหรือรวบรวม
ในปี 2 ว่าครบถ้วนหรือไม่
2. ทาเพิม่ ในส่วนทีข่ าด เน้น โครงร่างการ
วิจยั
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ครัง้ ที่ 7
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้ feedback
- พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ ให้
คาแนะนาในการเรียนรู้
- ติดตามความก้าวหน้างานวิจยั
- เน้นย้ากิจกรรมทีต่ อ้ งทาให้ ครบในปี 3
1. ประเมินความก้าวหน้าของแฟ้ มงาน
ทาเพิม่ ตามสมควร
Holistic care
Continuity
Communication
EPA
Community
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ ทางาน/
ปั ญหาในการเรียน
3. รายงานความก้าวหน้างานวิจยั
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ครัง้ ที่ 8
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้ feedback
- พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ ให้
คาแนะนาในการเรียนรู้
- ติดตามความก้าวหน้างานวิจยั
- เน้นย้ากิจกรรมทีต่ อ้ งทาให้ ครบในปี 3
1. ประเมินความก้าวหน้าของแฟ้ มงาน
ทาเพิม่ ตามสมควร
Holistic care
Continuity
Communication

กลาง มกราคม
กลาง มกราคม –
ต้น กุมภาพันธ์
ต้น กุมภาพันธ์
Port Folio Day 3

EPA
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ
ทางาน/ปั ญหาในการเรียน
3. รายงานความก้าวหน้า
งานวิจยั
กาหนดส่ง portfolio แก่
อาจารย์ทป่ี รึกษา ครัง้ ที่ 3
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้
feedback

EPA
Community
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ ทางาน/
ปั ญหาในการเรียน
3. รายงานความก้าวหน้างานวิจยั
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ครัง้ ที่ 6
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้
feedback

EPA
Community
2.ประเมินศักยภาพ/ปั ญหาการ ทางาน/
ปั ญหาในการเรียน
3. เตรียมรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
กาหนดส่ง portfolio แก่ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ครัง้ ที่ 9
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแฟ้ ม/ให้ feedback

1. พบอาจารยทีป่ รึกษา
อาจารย์ ให้คาแนะนาในการ
เรียนรู้
2.ติดตามโครงร่างการวิจยั
3.ส่งรายงานหัวหน้าภาควิชา
เพือ่ พิจารณาเลื่อนชัน้

1. พบอาจารยทีป่ รึกษา อาจารย์ ให้
คาแนะนาในการเรียนรู้
2.ติดตามโครงร่างการวิจยั
3.ส่งรายงานหัวหน้าภาควิชาเพือ่
พิจารณาเลื่อนชัน้ และ ส่งสอบ OSCE

1. พบอาจารย์ทป่ี รึกษา รับ คาแนะนา
ร่วมวางแผนการ เรียนรู้ 2. ติดตาม
ความก้าวหน้ารายงานวิจยั

ต้น มีนาคม

ส่งรายงานหัวหน้าภาควิชาเพือ่ พิจารณา
ส่งสอบ CRQ
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ภำคผนวกที่ ๒
ชุดแบบประเมินต่ ำง ๆ
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แบบประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนของแพทย์ ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ
ข้ อมูลทั่วไป
❑ นพ. ❑ พญ. (ชื่อ-สกุล)............................................................................ สถาบันที่สาเร็จการศึกษา...................................
ปี ที่สาเร็จการศึกษา.......................ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล............................................................. จังหวัด..................................
กาหนดการปฏิบตั ิงาน.............เดือน ตังแต่
้ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี )
กลุม่ งาน ❑ อายุรกรรม
❑ ศัลยกรรม
❑ ออร์ โธปิ ดิกส์
❑ กุมารเวชกรรม
❑ สูติ-นรี เวชกรรม
❑ โรงพยาบาลชุมชน (ชื่อ)................................ ขนาด..........เตียง ❑ วิชาเลือก.......................................................
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน..............เดือน ตังแต่
้ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี ) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี )
ลาป่ วย.. .วัน ลากิจ.....วัน ขาดงานโดยไม่มีการลา.....วัน ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริงร้ อยละ........ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ ง..........ครัง้
กำรประเมินผล (ดูเกณฑ์ ด้ำนหลัง)
หัวข้ อประเมิน
ผลกำรประเมิน
ดีมำก
ดี
ผ่ ำน
ไม่ ผ่ำน
(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)
1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
❑
❑
❑
❑
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ
❑
❑
❑
❑
3. ความรู้พื ้นฐาน
❑
❑
❑
❑
4. ทักษะทางคลินิก
4.1 การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ/การแปลผล
❑
❑
❑
❑
4.2 การรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย
❑
❑
❑
❑
และให้ การดูแลรักษา
5. ทักษะการตรวจโดยใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานการตรวจทาง
❑
❑
❑
❑
ห้ องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and
procedural skills)
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
❑
❑
❑
❑
(Continuous professional development)
ข้ อควรปรั บปรุ ง.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้ถกู ประเมิน
(นพ./พญ. ..............................................)

ลงชื่อ................................................หัวหน้ ากลุม่ งาน
(นพ./พญ. ..............................................)

วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................

วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................
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เกณฑ์ กำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนของแพทย์ ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ
หัวข้ อประเมินและเกณฑ์ กำรให้ คะแนน
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ งวิชำชีพ
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) มีเจตคติไม่ดี, หรื อขาดความรับผิดชอบ, หรื อไม่มีความซื่อสัตย์, หรื อขาดคุณธรรม, หรื อขาดจริยธรรม
ผ่าน
(2 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม
ดี
(3 คะแนน) มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดี
ดีมาก
(4 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดีมาก
2. ทักษะในกำรติดต่ อสื่อสำรและสร้ ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills)
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปั ญหาร้ องเรี ยน, หรื อไม่บนั ทึกเวชระเบียน, หรื อมีปัญหาในการเขียน
ใบรับรองแพทย์, หรื อใบส่งต่อผู้ป่วย
ผ่าน
(2 คะแนน) ไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยพอใช้
ดี
(3 คะแนน) สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดี
ดีมาก
(4 คะแนน) สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ ดีมากจนได้ รับคาชมเชยหลายครัง้ , มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรอง
แพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างดีมาก
3. ควำมรู้ พนื ้ ฐำน
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ ดแู ลรักษาผู้ป่วย
ผ่าน
(2 คะแนน) มีความรู้ความเข้ าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ดี
(3 คะแนน) มีความรู้ความเข้ าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดี มีความรู้ในระบบ
บริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ดีมาก
(4 คะแนน) มีความรู้ความเข้ าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบ
บริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ ดี
4. ทักษะทำงคลินิก (Clinical Skills)
4.1 การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ / การแปลผล
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและแปลผลไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เหมาะสม
ผ่าน
(2 คะแนน) ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและแปลผลได้ พอใช้
ดี
(3 คะแนน) ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและแปลผลได้ ดี
ดีมาก
(4 คะแนน) ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและแปลผลได้ ดีมาก
4.2 การรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้ การดูแลรักษา
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) ไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้ การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้
ผ่าน
(2 คะแนน) สามารถรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคสามัญที่พบบ่อยได้
ดี
(3 คะแนน) สามารถรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และปรึกษาปั ญหาที่
ซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสม
ดีมาก
(4 คะแนน) สามารถรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และปรึกษาผู้ป่วยที่มี
ปั ญหาซับซ้ อนและฉุกเฉินได้ เป็ นอย่างดีและสม่าเสมอ
5. ทักษะกำรตรวจโดยใช้ เครื่ องมือพืน้ ฐำน กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัตกิ ำร กำรทำหัตถกำรที่จำเป็ น (Technical and procedural skills)
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) ไม่สามารถทาหัตถการที่แพทยสภากาหนดได้ แม้ จะอยู่ภายใต้ คาแนะนาของแพทย์พี่เลี ้ยง
ผ่าน
(2 คะแนน) สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ ทาหัตถการตามที่แพทยสภากาหนดได้ ภายใต้ คาแนะนาของแพทย์พี่เลี ้ยง
ดี
(3 คะแนน) สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ ทาหัตถการได้ ทกุ หัตถการตามที่แพทยสภากาหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้ อน
ดีมาก
(4 คะแนน) สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ ทาหัตถการได้ ทกุ หัตถการตามแพทยสภากาหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้ อนเป็ นที่น่าพอใจอย่างสม่าเสมอ
6. กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ ำงต่ อเนื่อง
ไม่ผ่าน
(1 คะแนน) ไม่สนใจใฝ่ ร้ ู ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย
ผ่าน
(2 คะแนน) สนใจใฝ่ ร้ ูพอควร เข้ าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอพอควร
ดี
(3 คะแนน) สนใจใฝ่ ร้ ูดี เข้ าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอดี
ดีมาก
(4 คะแนน) สนใจใฝ่ ร้ ูดีมาก เข้ าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่าเสมอ ค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมและนามาประกอบในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้ อย่างดีมาก
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แบบฟอร์ มกำรประเมินแฟ้ มบันทึกประสบกำรณ์ และผลงำนของแพทย์ ประจำบ้ ำน
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .......................................................................................................................................
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน ......................................................................................................................................
ครัง้ ที่ .................. วันที่ประเมินผล ............................................................
ส่วนที่ 1 :
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย (แยกตามระบบต่างๆ) ประเมินทุก 6 เดือน

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
ส่วนที่ 2 :
ประสบการณ์ด้านหัตถการ ประเมินทุก 6 เดือน

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
ส่วนที่ 3 :
การประเมินแพทย์ประจาบ้ านระหว่างการฝึ กอบรม
3.1
Professional habits, attitude, morals and ethics (เกณฑ์ประเมิน 1 ปี / ครัง้ )

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
3.2
Continuous professional development (เกณฑ์ประเมิน 2 เรื่ อง / 3 ปี )

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
3.3
Health supervision (เกณฑ์ประเมินอย่างน้ อย 3 คน / 3 ปี )

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
3.4
Community and Social Pediatrics (เกณฑ์ประเมิน 2 เรื่ อง / 3 ปี )

ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุง

ยังไม่ได้ ทา
3.5
Leadership, collabolation and consultation (1 เรื่ อง / 3 ปี )
ดี
 พอใช้

ควรปรับปรุ ง

Communication and interpersonal skills (เกณฑ์ประเมิน 2 เรื่ อง/ปี )


3.6

ดี

พอใช้
Entrustable Professional Activities


3.7

ควรปรับปรุ ง





ยังไม่ได้ทา
ยังไม่ได้ทา

ผ่านเกณฑ์ .......ด้าน  ไม่ผา่ นเกณฑ์ .......ด้าน
ข้อเสนอแนะ .........................................................................................................................................


( .....................................................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา

( .....................................................)
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
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เรียงความประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวมทีเ่ ป็ น Professional habits, attitude, morals and ethics
บรรยำยประสบกำรณ์ ครั ง้ ที่ ❑1 ❑ 2 ❑ 3

วันที่................................

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Continuous professional developments เรื่องที่ ❑1

❑2 ❑3

วันที่.............................................

•ข้ อมูลปัญหาของผู้ป่วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
•การตังค
้ าถาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………
•การค้ นหาหลักฐาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
•ผลการวิเคราะห์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
…
•การนาไปใช้ เพื่อแก้ ปัญหาผู้ป่วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
•การประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
•ข้ อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

- แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39

บันทึกประสบกำรณ์ กำรดูแลผู้ป่วยในเชิงกำรดูแลสุขภำพต่ อเนื่องในเชิง Health Supervision
ผู้ป่วยรำยที่ ❑1 ❑ 2 ❑ 3 (กลุม่ อายุตา่ งกัน)
ชื่อ/ นามสกุล ______________________________________________ HN_____________
หอผู้ป่วย
 OPD
 IPD
 Continuity clinic
ปั ญหาผู้ป่วย
ปั ญหาด้ านสุขภาพ ปั ญหาด้ านพฤติกรรม/การเลี ้ยงดู
ปั ญหาด้ านจิตและสังคมปั ญหาอื่นๆ
วัน เดือน ปี เกิด __________________________ อายุ (ที่เริ่มดูแล) ____________ เดือน / ปี
ช่วงอายุผ้ ปู ่ วย
น้ อยกว่า 5 ปี
อายุ 5-10 ปี อายุมากกว่า 10 ปี
บันทึกประสบกำรณ์ ท่ ไี ด้ จำกกำรดูแลผู้ป่วย
ปั ญหาที่ผ้ ปู ่ วยมาพบแพทย์
ปั ญ หา/ภาวะแทรกซ้ อน/ประเด็นที่ น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี ้ ในเชิงการดูแลสุขภาพต่อเนื่ องเชิง Health
Supervision
แนวทางแก้ ไข/แนะนา/ให้ คาปรึกษาและสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการดูแลผู้ป่วยรายนี ้
สามารถนาความรู้หรื อประสบการณ์ที่ได้ จากผู้ป่วยไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไร (เนือ้ ที่ไม่ พอ ให้ เติมกระดำษได้ )
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ประเมินโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน _________________________
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ตัวอย่ ำงที่ ❑1 ❑ 2 ❑ 3 ประสบกำรณ์ ในเชิงกุมำรเวชศำสตร์ ชุมชนและสังคม
ข้ อมูลที่บนั ทึกได้ จาก การดูแลเด็ก
เมื่อวันที่ ______________________เดือน_____________________________พ.ศ___________________
ชื่อผู้รับบริการ__________________________________________________________________________
การดูงาน ฟั งการอบรมอื่น_____________________________________________
เมื่อวันที่ ______________________เดือน______________________________พ.ศ___________________
หัวข้ อการอบรม/บรรยาย_________________________________________________________________
สถานที่ที่ดงู าน/ฟั งการบรรยาย_____________________________________________________________
หัวข้ อที่ควรบันทึก
1. สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการไปดูงาน / อบรม / เยี่ยมชุมชน / ไปโรงเรี ยน / สถานเลี ้ยงดูเด็ก และอื่นๆ
2. สามารถนาความรู้หรื อประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไร (ถ้ ำเนือ้ ที่ไม่ พอ ให้ เติมกระดำษได้ )
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ประเมินโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________
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วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน __________________________________________________________
บันทึกประสบการณ์การทาวิจยั ชื่อโครงการวิจยั
(ภาษาไทย)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ปัญหาที่พบขณะทาวิจยั ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ประสบการณ์ที่ได้จากการทาโครงการวิจยั

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ/โครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรณ์ กำรให้ คำปรึกษำ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว
Medical Counseling Checklist
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย.......................................................................................... อายุ.................วันที่..................... HN..................................
การวินิจฉัย.......................................................................................................ward....................................................................................
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน ......................................................................................................................................ปี ที่………………………….....
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน .........................................................................................................................................................................................
เหมำะสม
A. เริ่มต้ น (Opening)
1. ทักทาย/สร้ างความคุ้นเคย
2. แนะนาตนเองและขันตอน
้
3. ท่าทีผ่อนคลาย
4. ใส่ใจต่อความสุขสบายของผู้ป่วย
5. สิ่งแวดล้ อม
6. สอบถามความเข้ าใจผู้ป่วย
7. ให้ ความมัน่ ใจในการเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ (confidentiality)
B. เข้ ำใจประเด็นปั ญหำ (Identification of problem)
1. ถามถึงปั ญหาต่าง ๆ (Problem survey)
2. จัดลาดับความสาคัญ
3. ติดตามเรื่ องราวอย่างต่อเนื่อง
4. สารวจลงลึก
5. ทาความเข้ าใจปั ญหาให้ กระจ่าง
C. ตัง้ เป้ ำหมำย (Goal setting)
1. เลือกปั ญหาที่แท้ จริ งที่ต้องการ (Identification the problem)
1.1 การสรุปและนาสูป่ ระเด็น
1.2 การดึงเข้ าประเด็นที่ต้องการ
2. สร้ างแรงจูงใจ
3. กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
D. กำรแก้ ปัญหำ (Problem solving)
1. การให้ ข้อมูลทางการแพทย์(Medical facts)
1.1 ใชภาษาง่าย
1.2 เป็ นประโยชน์
1.3 ถูกต้ อง
1.4 เพียงพอ
2. เสนอทางเลือกที่เหมาะสม และ. หารื อข้ อดีข้อเสียในแต่ละทางเลือก
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ไม่ เหมำะสม

ไม่ ทำ

3. การให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่วม (Let counselee make his/her own decision)
4. การให้ ความหวัง
5 สรุปเป็ นระยะ (Segment Summary)
E. กำรจบกำรสนทนำ (Closing)
1. เปิ ดโอกาสให้ ถาม
2. แสดงความชื่นชม
3. การนัดหมายติดตาม
F. ทักษะตลอดกระบวนกำร (Counseling techniques)
1. การส่งเสริ มการสื่อสาร (Facilitation skills)
1.1 การสบตา
1.2 ท่าทาง (Posture, facial expression)
1.3 การสัมผัส
1.4 การใช้ ภาษา
1.5 การใช้ ความเงียบ
1.6 การสื่อสารสองทาง
1.7 การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
1.8 การใช้ คาถาม (Questioning-open end)
1.9 การฟั ง (Active Listening)
2. การสร้ างความสัมพันธ์(Relationship skills)
2.1 มีสว่ นร่ วมในความรู้สกึ (Share of feeling)
2.2 การสะท้ อนความรู้สกึ (Acknowledges / reflection : feeling)
2.3 มีสว่ นร่ วมในความคิด (Share of thinking)
2.4 การสะท้ อนความคิด (Reflection of thinking)
2.5 การให้ กาลังใจ (Support : positive)
2.6 ความเข้ าใจความรู้สกึ (Empathy)
2.7 ท่าทีเป็ นกลาง / ไม่ตดั สินผิดถูก(Nonjudgmental, neutral)
2.8 ท่าทางเข้ าใจ (Understanding)
2.9 ยอมรับ (Unconditional positive regard, accept)

ผลการประเมิน ❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน
ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ผู้ถกู ประเมิน.............................................................
ผู้ประเมิน.....................................................................
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แบบประเมินแพทย์ประจาบ้ านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจาปี การศึกษา…………
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน………………………………………… ชันปี
้ ที่ ..….ระยะเวลาที่ประเมินตังแต่
้ …..…… …ถึง.........……ward ……........

ประเมินโดยอาจารย์ชื่อ …………………………………..............

โปรดใช้ ตัวเลขตามมาตราส่ วนประเมินค่ าดังนี้

ความสามารถที่ประเมิน

ต่ากว่าความ
คาดหวัง
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

บรรลุความ
คาดหวัง
4 5 6
4 5 6
4 5 6
4 5 6
4 5 6

สู งกว่าความ
คาดหวัง
7 8 9
7 8 9
7 8 9
7 8 9
7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8 9

1

2

3

4

5

6

7

8 9

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ
2. การติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ
3. ความรู้ทางกุมารเวชศสตร์
4. การ บริบาลผู้ป่วย
5. ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง
(continuous professional development)
7. การเป็ นผู้นา การทางานร่ วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา
(Leadership, collaboration & consultation)

ประเมินไม่ ได้

คาอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจาบ้ านกุมารเวชศาสตร์
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
ไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ไม่รับผิดชอบทังด้
้ านเวลาและหน้ าที่
รับผิดชอบทังด้
้ านเวลาและหน้ าที่ดี
เจตคติและจริ ยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
เจตคติและจริ ยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
ไม่เหมาะสม
ค่อนข้ างดี
2. ทักษะในการติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ดี
สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดี
ไม่ใคร่อธิบายเรื่ องโรคให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติ
อธิบายเรื่ องโรคให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติบ้าง
ใช้ ภาษาที่เข้ าใจยาก หรื อไม่ถกู ต้ อง
ใช้ ภาษาที่เข้ าใจได้
3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
ความรู้ไม่ดี
ความรู้เหมาะสมกับชันปี
้
ไม่สนใจอ่านเพิ่มเติม
ใฝ่ ร้ ู อ่านเพิ่มเติมตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. ทักษะการบริบาลผู้ป่วย
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
ทักษะการดูแลผู้ป่วยไม่ดี ไม่สามารวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการดูแลผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล หรื อ วาง
หรื อวางแผนการรักษาได้
แผนการรักษาได้ ดี เหมาะสมกับระดับชันปี
้
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สู งกว่าความคาดหวัง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รับผิดชอบดีมากทุกด้ าน
เจตคติและจริ ยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ดี
มาก
สู งกว่าความคาดหวัง
สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดีมาก
อธิบายเรื่ องโรคให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติ ทุกราย
ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้ อง
สู งกว่าความคาดหวัง
ความรู้ดีมากกว่าระดับชันปี
้ อย่างเด่นชัด
ใฝ่ ร้ ู และสอนแพทย์รุ่นน้ องได้ ดี
สู งกว่าความคาดหวัง
ทักษะการดูแลผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล หรื อ วาง
แผนการรักษาได้ ดีมาก โดยไม่ต้องกากับดูแล

ไม่มีเหตุผลในการสัง่ ตรวจเพิ่มเติม และไม่สนใจ
มีเหตุผลในการสัง่ ตรวจเพิ่มเติม แต่เหตุผล
เลือกสัง่ ตรวจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ประหยัด
นาผลที่ได้ มาช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ไม่เหมาะสม สนใจนาผลมาใช้ วางแผนการรักษา
ได้ ประโยชน์สงู นาผลที่ได้ มาใช้ ประโยชน์ได้ ดีมาก
ไม่สามารถกู้ชีวิตผู้ป่วยทังเด็
้ ก และ Neonate
กู้ชีวิตเด็กและ Neonate ได้
กู้ชีวิตเด็ก และ Neonate ได้ ดีมาก
ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน / ตอบรับใบส่งตัวผู้ป่วย บันทึกเวชระเบียนได้ ดี
บันทึกเวชระเบียนได้ ดีมาก
5. ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
สู งกว่าความคาดหวัง
ไม่ให้ ความสาคัญกับผู้ป่วยและครอบครัว
ให้ ความสาคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวดีพอควร-ดี ดูแลผู้ป่วยโดยให้ เด็กและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
ไม่วางแผนสร้ างเสริ มสุขภาพ
วางแผนสร้ างเสริ มสุขภาพได้ พอควร-ดี
วางแผนสร้ างเสริ มสุขภาพได้ อย่างเป็ นระบบดีมาก
6. ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous professional development)
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
สู งกว่าความคาดหวัง
ไม่ใคร่สนใจใฝ่ ร้ ูเพิ่มเติม ความสามารถในการ
สนใจใฝ่ ร้ ู สามารถค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้
สนใจใฝ่ ร้ ูเพิ่มเติมและขวนขวาย สามารถค้ นคว้ า
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม ต่า
เพิ่มเติมได้ ดีทงทางวารสาร
ั้
และ ทาง I.T.
ไม่สามารถวิจารณ์ข้อดี ข้ อด้ อย ของบทความที่
พอวิจารณ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ บ้าง
สามารถบอกข้ อดี หรื อข้ อบกพร่องของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
ตีพิมพ์ในวารสารได้
ไม่ใช้ เวชศาสตร์ หลักฐาน (Evidence-based
ใช้ เวชศาสตร์ หลักฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยบ้ าง ใช้ เวชศาสตร์ หลักฐานประกอบการรักษาผู้ป่วยเป็ น
medicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
บางครัง้
ส่วนใหญ่
7. ทักษะในการเป็ นผู้นา การทางานร่ วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation)
ต่ากว่าความคาดหวัง
บรรลุความคาดหวัง
สู งกว่าความคาดหวัง
ปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นไม่ดี มีปัญหาเกือบทุกที่
มีปัญหาในการปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นบางที่
ปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีทกุ หน่วยงาน
ไม่สามารถบริ หารจัดการได้
บริ หารจัดการงานได้ ดี พอควร- ดี
บริ หารจัดการงานได้ ดีมาก มีความคิดพัฒนางาน
ไม่สนใจนักศึกษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้ อง
สนใจนักศึกษาแพทย์ บ้ าง สอนแพทย์รุ่นน้ องบ้ าง สนใจให้ เวลากับนักศึกษาแพทย์ สอน และเป็ น
แพทย์พี่เลี ้ยงนักศึกษาที่ดี
ไม่ร้ ูความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวุโส
รู้ความสามารถตนเองขอคาปรึกษาบ้ าง แต่ไม่ถกู
รู้ความสามารถตนเอง ตัดสินใจได้ ขอคาปรึกษา
หรื อปรึกษาทุกเรื่ อง
จังหวะ
ในช่วงที่ถกู ต้ อง
หมายเหตุ ปรับปรุ งแก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2561
คาแนะนาเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
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แบบประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนของแพทย์ ประจำบ้ ำนภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว.
ประจาปี การศึกษา.........................................
ชื่อ…………………………………………………………ปี ที่ ……………….
ระยะเวลาที่ประเมินตังแต่
้ ..............................................ถึง ........................
หอผู้ป่วย .....................................................
ผู้ประเมิน

O แพทย์ผ้ รู ่วมงาน……………………….O นิสติ แพทย์.........................
O พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้ อกำรประเมิน

ไม่ ผ่ำน
(1)

ควรปรั บปรุ ง
(2)

พอใช้
(3)

ดี
(4)

ดีมำก
(5)

ไม่ สำมำรถ
ประเมินได้

1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการ
สร้ างสัมพันธภาพ
3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์
4. การบริบาลผู้ป่วย
5. การกากับดูแลสุขภาพ
6. ทักษะในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7.ทักษะในความเป็ นผู้นา
หมายเหตุเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….........................……………………………………………… แพทย์ผ้ ถู กู ประเมินรับทราบ
วันที่ .............................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนอำจำรย์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว.
ประจาปี การศึกษา.........................................
ชื่ออาจารย์…………………………………………………………อาจารย์

O เต็มเวลา O ไม่เต็มเวลา

ระยะเวลาที่ประเมินตังแต่
้ ..............................................ถึง ........................
หอผู้ป่วย / กิจกรรมวิชาการ .....................................................
ผู้ประเมิน

O แพทย์ประจาบ้าน............................ O แพทย์เพิ่มพูนทักษะ.................
หัวข้ อกำรประเมิน

ไม่ ผ่ำน
(1)

ควรปรั บปรุ ง
(2)

พอใช้
(3)

ดี
(4)

ดีมำก
(5)

ไม่ สำมำรถ
ประเมินได้

1. การให้ คาปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย
2. การเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม
3. การสอน/ให้ ความรู้ทางวิชาการ
4. การส่งเสริมด้ านการทาวิจยั
5. การดูแลความเป็ นอยูแ่ ละความ
ต้ องการในขณะฝึ กอบรม
6. การจัดการเรื่ องเวลา
หมายเหตุเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….........................………………………………………………อาจารย์แพทย์ผ้ ถู กู ประเมินรับทราบ
วันที่ .......................................................................
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แบบประเมิน Journal club (critical appraisal) ภาควิชากุมารฯ มศว
วันที_่ _____________________อาจารย์ ผ้ คู วบคุม___________________ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.......................................
ชั้นปี ที่ [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3
ชื่อวารสาร/งานวิจยั

ปัญหาทางคลินิก/การตั้งคาถาม

สรุปสาระสาคัญ (หลักการและเหตุผล ระเบียบวิธีการวิจยั สถิติ และผลการศึกษา)

Critical Appraisal
ความเที่ยงของการศึกษา (validity)
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การนาไปใช้กบั ผูป้ ่ วย (application)

สะท้อนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
การตั้งคาถาม การค้นวารสาร การตีความและประเมินค่างานวิจยั การนางานวิจยั ไปใช้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต

คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา/ผูค้ วบคุม
การตั้งคาถาม การตีความและประเมินค่า การนาไปใช้ การนาเสนอ

ภาพรวมการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
ลงชื่อ_________________________แพทย์ประจาบ้าน

 พอใช้

ลงชื่อ_________________________อาจารย์ที่ปรึ กษา
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 ควรพัฒนา

แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA1 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจสอบคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก (Provide recommended pediatric health screening)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมิน อย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่..............................................
การวินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย............ ............. ............................................... ................................................................
หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

1. การประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ
พัฒนาการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กรวมถึงทางด้ านจิตใจ
ครอบครัวและสังคมของเด็ก
1.1 เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยได้ อย่าง
เหมาะสม
1.2 สัมภาษณ์ ประเมินการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการ ให้ คาแนะนาล่วงหน้ า (anticipatory
guidance) และบอกแนวทางเพื่อป้องกันปั ญหาความ
เจ็บป่ วยทางกาย ปั ญหาพฤติกรรมอารมณ์ การเรี ยน
1.3 สังเกตและค้ นหาวิธีการเลี ้ยงดูที่เบี่ยงเบนของ
ครอบครัว/ให้ คาแนะนาการเลี ้ยงดูและพัฒนาเด็ก
อย่างเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรื อเป็ นกลุม่
1.4 คัดแยกเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
ปั ญหาในภาพรวมที่จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก/
ให้ คาปรึกษาแนะนา หาแนวทางที่ชดั เจนในการลด
ความเสี่ยง/ส่งเสริมครอบครัวให้ มีสว่ นร่วมแก้ ไข
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ แรก
2. การประเมินความรู้ความสามารถบิดา มารดา
ครอบครัวผู้ปกครอง เพื่อให้ การตัดสินใจการคัดกรอง
กรณีที่ไม่จาเป็ น
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ถูกต้ อง
บางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ไม่ถกู ต้ อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

ประเมิน ระดับความ
ไม่ได้
สามารถ
L1-5

3. การนาความรู้ทางทฤษฎีและใช้ หลักการของเวช
ศาสตร์ เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)
มาประกอบการพิจารณาและใช้ วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจทางคลินิก
4. การชี ้แจ้ ง ให้ ข้อมูลเพื่อให้ ได้ รับความยินยอมจาก
บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษา
5. การสื่อสารกับเด็ก ผู้ปกครอง ให้ คาแนะนาการดูแล
ที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละครอบครัว
6. การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
7.การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมิน อย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่..............................................
การวินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย.............................................................................................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

1. การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย (Data gathering)
1.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
1.2 ตรวจร่างกายเด็กด้ วยวิธีการถูกต้ องและ
เหมาะสม
1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมี
เหตุผลประหยัดและคุ้มค่า
1.4 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้ อง
2. การประเมินปั ญหาผู้ป่วย (Assessment)
2.1 สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ (Problem lists)
2.2 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผล
การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อ
นามาตังสมมติ
้
ฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
ของผู้ป่วย
3. การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
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ไม่ถกู ต้ อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

ถูกต้ อง
บางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ประเมิน
ไม่ได้

ระดับ
ความสามารถ
(L1-L5)

3.1 ใช้ วิจารณญาณที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการ
ตัดสินใจทางคลินิก (Decision making) การให้ การ
วินิจฉัย การใช้ ยาตลอดจนการให้ การบาบัดรักษา
ผู้ป่วย
3.2 ให้ การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึด
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
5. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
6. การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
7.การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การประเมินระดับความสามารถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)

54

แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA 3 การดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย สาหรับเด็กที่มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอก
แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or inpatient setting)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมินอย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่.......................................................
วินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย..........................................................................................................................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

1. การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย (Data gathering)
1.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
1.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้ วยวิธีการถูกต้ องและเหมาะสม
1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
ประหยัดและคุ้มค่า
1.4 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
2. การประเมินปั ญหาผู้ป่วย (Assessment)
2.1 สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ (Problem lists)
2.2 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั ิการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตังสมมติ
้
ฐาน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผู้ป่วย
3. การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
3.1 ใช้ วิจารณญาณที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการตัดสินใจทาง
คลินิก (Decision making) การให้ การวินิจฉัย การใช้ ยา
ตลอดจนการให้ การบาบัดรักษาผู้ป่วย
3.2 ให้ การบริ บาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
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ไม่ถกู ต้ อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

ถูกต้ อง
ประเมิน
บางส่วน/ ไม่ได้
ไม่สมบูรณ์

ระดับความ
สามารถ
L1-L5

4. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
5. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
6. การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบตั ิตอ่
ผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
7.การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA 4 การดูแลรักษาเบื ้องต้ นเพื่อฟื น้ ฟูสญ
ั ญาณชีพให้ ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาตาม
ระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผู้ป่วยเด็กแต่ละราย (Resuscitate, initiate stabilization of the patient and
then triage to align care with severity of illness)

ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมินอย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่........................................
การวินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย…………...............................................................................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

1. การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย (Data gathering)
1.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
1.2 ตรวจร่างกายเด็กด้ วยวิธีการถูกต้ องและเหมาะสม
1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมี
เหตุผลประหยัดและคุ้มค่า
1.4 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
2. การประเมินปั ญหาผู้ป่วย (Assessment)
2.1 สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ (Problem lists)
2.2 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผล
การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อ
นามาตังสมมติ
้
ฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
ของผู้ป่วย
2.3 สามารถให้ การวินิจฉัย จัดลาดับความสาคัญ
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ไม่ถกู ต้ อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

ถูกต้ อง
บางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ประเมิน
ไม่ได้

ระดับความ
สามารถ
L1-L5

3. การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
3.1 ใช้ วิจารณญาณที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการ
ตัดสินใจทางคลินิก (Decision making) การให้ การ
วินิจฉัย การใช้ ยาตลอดจนการให้ การบาบัดรักษา
ผู้ป่วย
3.2 สามารถให้ การดูแลรักษาเบื ้องต้ นเพื่อฟื น้ ฟู
สัญญาณชีพให้ ดีคงที่และวางแผนการดูแลรักษาที่
เหมาะสมต่อไปได้ อย่างทันท่วงที
4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว
5. การเป็ นผู้นาในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแล
ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การบริหารจัดการความเครี ยด
7.การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
8. การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้ านศัลยกรรม ให้ การดูแลรักษาเบื ้องต้ นและส่งต่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (Recognize,
provide initial management and refer patients presenting with surgical problems)

ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมินอย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่.....................................................
การวินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย.............................................................................................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

1. การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย (Data gathering)
1.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
1.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้ วยวิธีการถูกต้ องและเหมาะสม
1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
ประหยัดและคุ้มค่า
1.4 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
2. การประเมินปั ญหาผู้ป่วย (Assessment)
2.1 สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ (Problem lists)
2.2 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั ิการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตังสมมติ
้
ฐาน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผู้ป่วย
3. การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
3.1 ใช้ วิจารณญาณที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการตัดสินใจทาง
คลินิก (Decision making) การให้ การวินิจฉัย การใช้ ยา
ตลอดจนการให้ การบาบัดรักษาผู้ป่วย
3.2 ให้ การบริ บาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
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ไม่ถกู ต้ อง/
ไม่ปฏิบตั ิ

ถูกต้ อง
บางส่วน/
ไม่สมบูรณ์

ประเมิน ระดับความ
ไม่ได้
สามารถ
L1-L5

4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
5. ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้นรู้ข้อจากัดของ
ตนเองในการดูแลรักษา
6. สามารถปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อการรักษาต่อ หรื อร่ วมกันดูแล
รักษาได้ อย่างเหมาะสม
7.การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบตั ิตอ่
ผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
8.การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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แบบประเมิน Mini-clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
EPA 7 ประเมินและให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้ านพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พบบ่อย (Assess and manage patients
with common behavior/mental health problems)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชันปี
้ ต้ องได้ รับการประเมิน อย่ ำงน้ อย 2 ครั ง้ /ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่.....................................................
การวินิจฉัยโรค/ปั ญหาผู้ป่วย…………..............................................................................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ปฏิบตั ิ ไม่ถกู ต้ อง/ ถูกต้ อง ประเมิน ระดับความ
ครบถ้ วน ไม่ปฏิบตั ิ บางส่วน/
ไม่ได้
สามารถ
L1-L5
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์

1. การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย (Data gathering)
1.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
1.2 สังเกตปฏิบตั ิสมั พันธ์ของผู้ปกครองต่อเด็ก และ
ระหว่างผู้ปกครอง
1.3 ตรวจร่างกายเด็กด้ วยวิธีการถูกต้ องและเหมาะสม
1.4 เลือกใช้ แบบประเมินที่เหมาะสม
1.5วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมี
เหตุผลประหยัดและคุ้มค่า
1.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
2. การประเมินปั ญหาผู้ป่วย (Assessment)
2.1 สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ (Problem lists)
2.2 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อนามา
ตังสมมติ
้
ฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผู้ป่วย
3. การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
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3.1 เลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
และบริบทของครอบครัว
3.2ให้ การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วย
และครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
4. การให้ คาแนะนาปรึกษา โดยมีทกั ษะการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองและเด็กอย่างเหมาะสม
5. การประสานงานและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นัก
กิจกรรมบาบัดอรรถบาบัด เป็ นต้ น
6.การประสานงานกับหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น
โรงเรี ยน สถานดูแลเด็ก แหล่งบริ การชุมชน
7. การเคารพและให้ เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่
8.การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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แบบประเมิน Case based discussion (CbD)
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................ชันปี
้ ที่..................วันที่....................................................
 EPA 1

 EPA 2

 EPA 3

 EPA 4

 EPA 6

 EPA 7

ปั ญหำทำงคลินิก (โปรดใส่ข้อมูลโดยสรุป)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
สมรรถนะหลักที่ให้การประเมินแบบป้อนกลับ /
1. การซักประวัติและประมวลข้อมูล

ต้องพัฒนา

พอใช้

ดี

ดีมาก

ประเมินไม่ได้

2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การส่งตรวจเพิ่มเติม (Investigation)
4. การให้การดูแลเบื้องต้น (Initial management)
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk assessments)
6. การให้การรักษา
7. การสื่อสารและให้คาแนะนา

ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้ านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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กำรประเมินระดับควำมสำมำรถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
EPA 1 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก
EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิดปกติ
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย ในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน
และหอผู้ป่วยใน
EPA 4 การดูแลรักษาเบื ้องต้ น เพื่อฟื น้ ฟูสญ
ั ญาณชีพให้ ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปโดยพิจารณา
ตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผู้ป่วยเด็กแต่ละราย
EPA 5 แสดงทักษะการทาหัตถการที่ใช้ บอ่ ย ของกุมารแพทย์ทวั่ ไป*
EPA 6 รับรู้ปัญหาหรื อความผิดปกติทางด้ านศัลยกรรม ให้ การดูแลรักษาเบื ้องต้ นและส่งต่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
EPA 7 ประเมินและให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้ านพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พบบ่อย
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แบบประเมิน Directed Observation Procedure Skills (DOPS)
EPA 5 แสดงทักษะการทาหัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทั่วไป (Demonstrate competence in performing the common
procedures of the general pediatricians)

ในการฝึกอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 2 หัตถการ/ปี
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.............................................................ชั้นปีที่..................วันที่....................................................
หัตถการ .....................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

พึงพอใจ

ควรปรับปรุง





ความรู้





แสดงขั้นตอนการเตรียมหัตถการอย่างเหมาะสม





เตรียมผู้ป่วยให้พร้อม





ความสามารถด้านเทคนิค





เทคนิคปลอดเชื้อ





ขั้นตอนหลังจบหัตถการ





Comments

การสื่อสารเพื่อขออนุญาต (ได้แก่
communication, consent & consideration
of the patient.)

ความสามารถโดยรวมใน
หัตถการนี้

สามารถปฏิบัติได้เอง
L5

L4

ปฏิบัติได้เองภายใต้การชี้แนะ ทาได้ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด

L3

L1

ข้อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้านเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้านนี้
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L2

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
อาจารย์ผู้ประเมิน..........................................................................(....................................................................)
แพทย์ประจาบ้านผู้รับการประเมิน..................................................(...................................................................)
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ภำคผนวกที่ ๓
ระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับเวชระเบียน
และเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
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แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเวชระเบียนผู้ป่วยใน
1. ในเวลาราชการธุรการของแต่ละ Ward จะรวบรวมเวชระเบียนผู้ป่วยในที่จาหน่ายแล้ วนาส่งหน่วยงาน R to A
ภายใน2 ชัว่ โมง หลังจาหน่ายเพื่อ scan เข้ าระบบ Binary
-นอกเวลาราชการ วันจันทร์ -ศุกร์ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานสแกนไปเก็บเวชระเบียนทุกวัน และทุก Ward
เวลา 18.30 น.
-วันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานสแกนไปเก็บเวลา 10.30น.,14.30 น.
และ18.30น.
2. เมื่อได้ รับแฟ้มเข้ าหน่วยงานแล้ วต้ องบันทึกการรับแฟ้มไว้ ในระบบ EMR ทุกแฟ้ม เพื่อง่ายต่อการติดตาม
3. สแกนเอกสารทุกแผ่นลงในระบบ Binaryตามหมวดหมูข่ องเอกสารเพื่อป้องกันแฟ้มหาย
4. ส่งแฟ้มให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บไว้ 48ชัว่ โมง เพื่อให้ แพทย์เจ้ าของไข้ มาบันทึกความสมบูรณ์ พร้ อมเก็บข้ อมูล สถิติ
การบันทึกความสมบูรณ์ 24 ชัว่ โมง ส่งงาน RW
5. เมื่อครบ 48 ชัว่ โมงแล้ ว งาน R to A ตรวจสอบความสมบูรณ์48ชัว่ โมง พร้ อมเก็บสถิติ ส่งข้ อมูลให้ หน่วยงาน
RW แล้ วส่งแฟ้มให้ กบั แพทย์ Auditor แต่ละภาควิชาพร้ อมบันทึกการส่งแฟ้มว่าส่งให้ Auditorท่านใด เพื่อง่าย
ต่อการติดตาม
6. รับแฟ้มจากแพทย์Auditor หลังจากส่งแฟ้มให้ Audit 3 วัน
7. ส่งแฟ้มให้ พยาบาล Auditorเพื่อให้ รหัสโรค รหัสหัตถการ คานวณ DRAG ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสาร คานวณความคุ้มทุนใช้ เวลา 3 วันพร้ อมบันทึกการส่งแฟ้มว่าส่งให้ พยาบาล Auditorท่านใด เพื่อง่าย
ต่อการติดตาม
8. รับแฟ้มคืนจากพยาบาล ลงข้ อมูลในระบบ EMR ส่งข้ อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการ คานวณ DRG ส่งให้ กบั
หน่วยงานจัดเก็บรายได้
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9. ส่งแฟ้มให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้ อมเก็บสถิติการบันทึกความสมบูรณ์สง่ งาน RW
10. เอกสารที่สมบูรณ์แล้ วส่งห้ อง Re-Scan พร้ อมส่งข้ อมูลการสรุปความสมบูรณ์ให้ ธุรการเบิกเงินค่าสรุป
ความสมบูรณ์ให้ แพทย์ผ้ สู รุป 50 บาท/แฟ้ม (ไม่เบิกให้ ในกรณีที่ไม่เซ็นชื่อกากับ หรือชื่อไม่ชดั เจนหรื อสืบค้ น
ไม่ได้ วา่ เป็ นแพทย์ท่านใด)
11. แฟ้มที่ไม่สมบูรณ์ ส่งจัดเก็บไว้ รอแพทย์แต่ละภาควิชามาสรุปใน 1เดือนหลังจากนันถ้
้ าแพทย์แต่ละ
ภาควิชาไม่มาสรุป หน่วยงาน R to A จะจัดส่งแฟ้มที่ไม่สมบูรณ์ เหล่านี ้ไปยังภาควิชา ทุก 1 เดือน โดยออก
หนังสือเสนอผ่านผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ
- กระบวนการเก็บแฟ้มถึงกระบวนการลงข้ อมูลในระบบ EMR เพื่อให้ หน่วยงานการเงินเรี ยกเก็บค่า
รักษาพยาบาลนัน้ ต้ องแล้ วเสร็จ ภายใน 20 วัน หลังจาหน่ายและหน่วยงานการเงินทาเรื่ องเบิก
ค่าตอบแทนค่ารักษาพยาบาล ภายใน 1 เดือนหลังจาหน่าย
ถ้ ำส่ งเบิกค่ ำรักษำพยำบำลช้ ำเกิน - 1 เดือนถูกหักค่ ำตอบแทน 5 เปอร์ เซ็นต์
- 2 เดือนถูกหักค่ ำตอบแทน 10 เปอร์ เซ็นต์
- 3 เดือนถูกหักค่ ำตอบแทน 20 เปอร์ เซ็นต์
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เนือ้ หำที่แพทย์ ควรบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยใน
1. GENERAL SUMMARY IN- PATIENTและใบ DISCHARGE SUMMARY NOTE(สีชมพู)

1.1 วันจาหน่าย (ยังไม่ต้องลงเวลาจาหน่าย หน่วยงาน r to a จะลงเอง)
1.2 PRINCIPALDIAGNOSISและ DIAGNOSIS อืน่ ๆถ้ ามี
1.3 External cause ในกรณีที่มี trauma หรื อcomplication จากการรักษา
1.4 OPERATING ROOM PROCEDURE ในกรณีที่มีการผ่าตัดในห้ องผ่าตัด ,ห้ องCATH LAB , ห้ อง
สลายนิ่ว และการทาหัตการเกี่ยวกับ Vascular ที่แผนกรังสี พร้ อมวันที่ และเวลา TIME IN TIME
OUT
1.5 เลือกขีดถูกลงในช่องNON OPERATIVE ROOM PROCEDURE(ถ้ ามี)และเขียนเพิ่มเติมในช่องอื่นๆ
ถ้ าไม่มีช่องให้ ขีด
1.6 DISCHARGE STATUS และ DISCHARGE TYPE ต้ องบันทึกทุกครัง้ ควรสอดคล้ องกันและต้ อง
สอดคล้ องกับคาสัง่ จาหน่ายในใบคาสัง่ แพทย์ถ้า DISCHARGE TYPE เป็ นหัวข้ อที่ 4 Hospital to by
transfer ให้ บนั ทึกโรงพยาบาลปลายทาง ทุกครัง้
1.7 แพทย์ลงนาม พร้ อมหมายเลขเวชกรรมในช่อง ATTENDING PHYSICIAN และAPPROVED
PHYSICIAN
1.8 ให้ บนั ทึกข้ อมูล ทุกช่อง แต่ถ้าช่องไหนไม่มีข้อมูล ให้ ใช้ เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-)
2. INFORMED CONSENT(ทึบหนา)
2.1 บันทึกชื่อผู้ป่วยและแพทย์(พร้ อมหมายเลขเวชกรรม)ด้ วยการเขียนเท่านัน้
2.2 แพทย์ต้องบันทึกข้ อมูล ด้ วยตัวเอง
- ในส่วน ที่ 1 ต้ องบันทึกการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา ทางเลือกในการรักษาอื่น ข้ อดี ข้ อเสีย
ภาวะแทรกซ้ อนระยะเวลาในการรักษา
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- ในส่วน ที่ 2 การผ่าตัด ทางเลือกในการักษาอื่น ภาวะแทรกซ้ อนที่จะเกิดขึ ้น (ในส่วนที่2)
- ส่วนในกรณีฉกุ เฉินและไม่มีญาติ การผ่าตัดทางเลือกในการักษาอื่น ภาวะแทรกซ้ อนที่จะเกิดขึ ้น
ในกรณีไม่มีข้อมูลให้ บนั ทึก ให้ ใช้ เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-)
3. ADMISSION NOTE และ PHYSICAL EXAMINATION
บันทึกทุกช่องที่มีการออกแบบเอกสารของแต่ละภาควิชา ในกรณีไม่มีข้อมูลให้ บนั ทึก ให้ ใช้ เครื่ องหมาย
ยัติภงั ค์(-)
4. PROGRESS NOTE
4.1 เขียนทุกวันใน 3 วันแรก (ใช้ ใบ ADMISSION NOTE แทนใบที่ 1 ได้ ) และให้ เขียนสรุปเป็ น 1 ใบ
ได้ ในกรณีที่ Admit ไม่ถงึ 3 วัน แต่ต้องมีการเขียนสรุปจาหน่ายด้ วย
4.2 เขียนทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษา หรื อมีการ Invesigationหรื อเปลี่ยนแพทย์
ผู้ดแู ลผู้ป่วย
4.3 เขียนPROGRESS NOTE ให้ สอดคล้ องกับการรักษาผู้ป่วย
4.4 แพทย์ที่มีหมายเลขเวชกรรม สามารถเขียน Short Progress note ในใบคาสัง่ แพทย์ได้ หรื อถ้ า
แพทย์อนุญาตให้ นสพ.เขียน แพทย์ท่านนันต้
้ องลงนามกากับพร้ อมหมายเลขเวชกรรมทุกครัง้
4.5 PROGRESS NOTE ของ นสพ. ที่ไม่มีการลงนามชื่อกากับของแพทย์หรื อ อาจารย์แพทย์ผ้ คู วบคุม
พร้ อมหมายเลขเวชกรรม จะไม่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ หน่วยงาน R to A จะไม่สแกนเอกสารเหล่านี ้ จะ
ถือว่าเอกสารส่วนตัวของ นสพ. ต้ องเก็บรักษาเอง
5 DOCTOR ORDER
5.1 ให้ ลงนามกากับพร้ อมหมายเลขเวชกรรม ให้ อา่ นออกทุกครัง้ เมื่อเขียนคาสัง่ รักษา
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5.2 ในกรณีเขียนโดย นสพ.ให้ แพทย์ หรื ออาจารย์แพทย์ลงนาม กากับพร้ อมหมายเลขเวชกรรม ให้
อ่านออกทุกครัง้
5.3 กรณีที่มีการสัง่ พยาบาลทางโทรศัพท์ ให้ แพทย์ หรื ออาจารย์แพทย์ผ้ ทู ี่สงั่ ต้ องลงนาม กากับพร้ อม
หมายเลขเวชกรรม ให้ อา่ นออกทุกครัง้
5.4 การจาหน่ายผู้ป่วยต้ องมีการบันทึกในใบคาสัง่ รักษา ในกรณีผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตควรบันทึกวันเวลาที่
ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกครัง้
6 CONSULATION RECORD
6.1 บันทึกทุกช่องให้ ครบถ้ วน ในกรณีไม่มีข้อมูลให้ บนั ทึกให้ ใช้ เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-)
6.2 ในกรณีพื ้นที่ไม่พอต่อการบันทึก สามารถใช้ แผ่นที่2 ให้ ใช้ ตอ่ (กาลังจัดทาเอกสารค่ะ)
7OPERATIVE NOTE
7.1 บันทึกชื่อผู้ป่วยด้ วยการเขียนเท่านัน้
7.2 บันทึกรายงานตามแนวทางของแพทยสภา
7.3 ต้ องบันทึกจานวนการเสียเลือดทุกครัง้
7.4 แพทย์ผ้ ทู าหัตการหรื อการผ่าตัดนันๆเซ็
้ นชื่อกากับพร้ อมหมายเลขเวชกรรม ให้ อา่ นออกทุกครัง้
7.5 บันทึกโรค ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดที่เป็ นสากล ห้ ามใช้ คาว่า Same หรื อเครื่ องหมายอัญประกาศ
ในกรณีที่เป็ นโรคเดิม
*กรุ ณำบันทึกด้ วยปำกลูกลื่นสีนำ้ เงินเท่ ำนัน
้ *(ทึบมำกๆ)
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กำรประเมินกำรบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ ประจำบ้ ำน
1. สถาบันต้องจัดระบบการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทย์ประจาบ้านอย่างน้อย 10 แฟ้มต่อแพทย์ประจาบ้าน 1 คน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการฝึ กอบรม ซึ่ งจะเป็ นช่วงชั้นปี ใดแล้วแต่ความเหมาะสมและเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน แต่
ไม่ควรทาเฉพาะชั้นปี ใดปี หนึ่ง
2. สถาบันต้องจัดทาระบบป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แพทย์ประจาบ้าน อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 6 เดือนต่อครั้งต่อคน ด้วยวาจา
และลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดการพัฒนา และการปรับปรุ งตนเอง โดยให้แพทย์ประจาบ้านเก็บเข้า portfolio ของ
ตนเอง โดยเก็บสาเนาไว้เป็ นหลักฐาน เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมจะมีขอ้ มูลซึ่ งสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้แบบฟอร์ มประเมิน chart audit ที่ราชวิทยาลัยจัดทาเป็ นแบบฟอร์ มกลาง ซึ่ งแต่ละสถาบันสามารถปรับเปลี่ยน
ได้แต่ให้ยดึ ถือข้อมูลที่จาเป็ นซึ่ งมีในแบบฟอร์ มกลางที่จดั ทาให้
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แบบประเมินกำรเขียนรำยงำนผู้ป่วยในของแพทย์ ประจำบ้ ำนภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ ตั ้งแต่........................ ถึง .................................
ชื่อผู้ป่วย............................................................................................................................ แฟ้มที่............................
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน................................................................................................................... ชั ้นปี ที่............................
ชื่ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................... วันที่............................... สรุ ปผลกำรประเมิน  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต้ องปรับปรุง
3 ข้ อมูลครบถ้ วน
2 ข้ อมูลไม่ ครบแต่ มีข้อมูลที่สำคัญ
1ข้ อมูลไม่ ครบขำดข้ อมูลที่สำคัญ
0ไม่ มีข้อมูล
NA ประเมินไม่ ได้
หัวข้ อที่ประเมิน

3

1. ข้ อมูลผู้ป่วย(เพศ อำยุ ผู้ให้ ประวัตแิ ละควำมน่ ำเชื่อถือ admit ครั ง้ ทื่..............รั บ refer จำก)
2.ประวัตผิ ้ ูป่วย
2.1 ประวัติปัจจุบนั (ข้ อมูลสาคัญครบถ้ วน เรียงลาดับเวลาถูกต้ อง)
2.2 ประวัติอดีต (การเจ็บป่ วยในอดีตและการรักษา โภชนาการ การเลี ้ยงดู ประวัติ พัฒนาการ/การเรี ยน ประวัติภมู แิ พ้ การแพ้
ยา) อายุต่ากว่า 2 ปี ควรมีประวัติการฝากครรภ์และการคลอดและพัฒนาการ อายุต่ากว่า 10 ปี ควรมีประวัติการให้ วคั ซีน
2.3ประวัติครอบครัวและสังคม (อายุ การศึกษา/อาชีพของบิดามารดา จานวนพี่น้อง และความสัมพันธ์ในครอบครัวการ
เจ็บป่ วย ทั ้งการติดเชื ้อ และพันธุกรรม เศษฐานะ การใช้ สารเสพติด และสิง่ แวดล้ อม)
2.4 การทบทวนอาการตามระบบ (ครอบคลุมการเจ็บป่ วยทุกระบบอย่างครบถ้ วนตั ้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั )
3.กำรตรวจร่ ำงกำย
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.กำรวำงแผนในกำรดูแลรั กษำ
6.1 การวางแผนการตรวจห้ องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษอื่นๆ
6.2 แนวทางการให้ คาปรึกษาแนะนาต่างๆ
7. คำสั่งแพทย์
7.1 คาสัง่ ทัว่ ไป (วัน/เวลา อาหารV/S I/O, etc)
7.2 การให้ ยา (ระบุชดั เจน เรื่ องขนาดยา วิธีการให้ ความถี่)
8.Progress note
8.1 เขียนสม่าเสมอ
8.2 Reassessment เหมาะสมกับปั ญหา
8.3 บันทึกรายละเอียดตาม SOAP
9. Discharge summary
9.1 มีการวินิจฉัยทั ้งโรคสาคัญและข้ างเคียง
9.2 มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและหัตถการ
9.3 การดาเนินโรค
9.4 การให้ ยากลับบ้ านและการติดตาม
10. อื่นๆ ได้ แก่ลายมือที่บนั ทึก ลายเซ็นชื่อ และรหัส
11.ภาพรวมของรายงาน
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2

1

0

NA

ข้อแนะนาการให้คะแนน
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปว่ ยที่หวั กระดาษ
0 ไม่มีข้อมูล
1 ข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 ข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 ข้อมูลครบถ้วน
2 การบันทึกประวัติผู้ปว่ ย (ประวัติปจั จุบนั ประวัติอดีต ประวัติครอบครัวและสั งคม การทบทวนอาการตามระบบ)
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน
HN ประเมินไม่ได้
3 การตรวจร่างกาย
( Vital signs และ blood pressure, weight, height, head circumferance, positive and negative pertinent findings )
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน
4 Problem lists
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน
5 Assessment and planning
0 ไม่มีการบันทึก
1 มีวนิ ิจฉัยเบื้องต้น
2 มีวนิ ิจฉัยเบื้องต้นและแยกโรค
3 มีวนิ ิจฉัยเบื้องต้น แยกโรคและการรักษา
HN ประเมินไม่ได้
6 การวางแผนในการดูแลรักษา (แผนการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจพิเศษ และแนวทางการให้คาปรึกษาแนะนา)
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีการวางแผนที่สาคัญ
3 บันทึกการวางแผนครบถ้วน
7 คาสั่ งแพทย์ (คาสั่ งทั่วไปและการให้ยา)
0 มีคาสั่งไม่ครบ
1 คาสั่งครบทุกปัญหาที่สาคัญ
2 มีคาสั่งครบทุกปัญหาที่สาคัญแต่คณ
ุ ภาพยังไม่ดพี อ
3 มีคาสั่งครบทุกปัญหาที่สาคัญและคุณภาพดีถูกต้อง
8 Progerss notes
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 มีรายละเอียดครบถ้วน
9 Discharge summary
0 ไม่มีการบันทึก
1 บันทึกข้อมูลไม่ครบขาดข้อมูลที่สาคัญ
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน
10 อืน่ ๆ (ลายมือที่บนั ทึก ลายเซ็นชื่อ รหัส)
0 อ่านไม่ออก ไม่เซ็นชื่อรหัส
1 อ่านยาก เซ็นชื่ออ่านยาก ไม่มีรหัส
2 บันทึกข้อมูลไม่ครบแต่มีข้อมูลที่สาคัญ
3 บันทึกข้อมูลครบถ้วน
HN ประเมินไม่ได้
11 ภาพรวมของรายงาน
0 ไม่ดที กุ หัวข้อ
1 พอใช้ทกุ หัวข้อ
2 หัวข้อส่วนใหญ่ที่ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
3 หัวข้อส่วนใหญ่ที่ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดมี าก
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รวม
คะแนน

ควร
บปรุ
ปรัไม่
มี ง

ปำนกลำง

ดีมำก

เกณฑ์ /ประเด็น

ดี

แบบประเมินคุณภำพกำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว.
4 3 2 1 0 รวม

1. History
เกณฑ์ ข้อที่ 1 มีการบันทึก Chief complaint
เกณฑ์ ข้อที่ 2 บันทึก Present illness ในส่วนของอาการแสดง
เกณฑ์ ข้อที่ 3 บันทึก Past illness ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีตที่สาคัญ ประวัติการผ่าตัด
และประวัติความเจ็บป่ วยในครอบครัวที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่มา
เกณฑ์ ข้อที่ 4 ประวัติ vaccination และ growth development (เด็กอายุ 0–14 ปี ),
personal history, social history
เกณฑ์ ข้อที่ 5 มีบนั ทึกการซักประวัติการแพ้ ยา/ประวัติการแพ้ อื่นๆ
2. Physical examination
เกณฑ์ ข้อที่ 1 มีการบันทึก V/S ทุกราย
เกณฑ์ ข้อที่ 2 มีการบันทึกน ้าหนักทุกราย มีการบันทึกส่วนสูง
เกณฑ์ ข้อที่ 3 มีการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างถูกต้ อง
เกณฑ์ ข้อที่ 4 มีการสรุปข้ อวินิจฉัยโรคขันต้
้ น (provisional diagnosis) ที่เกี่ยวข้ องและ
สอดคล้ องกับผลการซักประวัติหรื อผลการตรวจร่างกาย
3. Treatment/Investigation
เกณฑ์ ข้อที่ 1 มีบนั ทึกการสัง่ และผลการตรวจทางห้ องปฎิบตั ิการ/รังสี และการตรวจอื่นๆ
เกณฑ์ ข้อที่ 2 มีบนั ทึกรายละเอียดการให้ การรักษา, การสัง่ ยา, การทาหัตถการ (ถ้ ามี)
เกณฑ์ ข้อที่ 3 มีบนั ทึกการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตวั หรื อการสังเกตอาการที่
ผิดปกติโดยสังเขป
เกณฑ์ ข้อที่ 4 มีบนั ทึกแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง หรื อวันนัดมา Follow up
เกณฑ์ ข้อที่ 5 มีการระบุชื่อแพทย์หรื อผู้ที่ทาการตรวจรักษา
เกณฑ์ ข้อที่ 6 มีการบันทึกด้ วยลายมือที่สามารถอ่านออกได้
รวม 60 คะแนน
ผู้ประเมิน..............................................................
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ภำคผนวกที่ ๔
แนวทำงกำรอุทธรณ์ ผลกำรประเมิน
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แบบคำร้ องขออุทธรณ์ และตรวจสอบผลกำรประเมิน
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มศว
เขียนที่..............................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................
เรี ยน ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ด้ วยข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว.......................................นามสกุล.........................................
เลข ว................................................แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่..................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ...............................เมื่อวันที่…………………………………….
เหตุผล
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ
.............................................................................
(..........................................................................)

เรี ยน

.....................................................
 อนุมตั ิ แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการ
 ไม่อนุมตั ิ
(..........................................................................)

ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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ขั้นตอนคาร้องขอตรวจสอบผลการประเมิน/อุทธรณ์ผลการ
ประเมิน ของแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ มศว.

เขียนคาร้ องขอตรวจสอบผลการประเมินที่ ฝ่ ายการศึกษาแพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันประกาศผลสอบแต่ละครัง้

ฝ่ ายการศึกษาแพทย์ประจาบ้ าน นาใบคาร้ องขอตรวจสอบผลผลการประเมินส่งให้ ประธานหลักสูตรลงนาม
อนุมตั ิ
กรรมการจะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้ องของผลการประเมิน ภายใน 5 วันทาการ
เจ้ าหน้ าที่การศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ นัดหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านผู้คาร้ องมารับทราบผลการ
ตรวจสอบกับประธานหลักสูตรหรื อที่เจ้ าหน้ าที่การศึกษาหลังปริญญา

หากแพทย์ประจาบ้ านผู้ยื่นคาร้ อง ยังมีข้อสงสัยและต้ องการดูกระดาษคาตอบของตนเอง ขอให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบนัดหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านพบประธานหลักสูตร หรื ออาจารย์ที่เป็ นผู้แทน (ไม่ อนุญำตให้ ดู
กระดำษคำตอบ หรื อคะแนนของผู้อ่ นื /ข้ อสอบและเฉลย)

ฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ เชิญแพทย์ประจาบ้ านมารับทราบผลการตรวจสอบ
โดยมีประธานหลักสูตรหรื ออาจารย์ผ้ แู ทน ร่วมชี ้แจงแพทย์ประจาบ้ านด้ วย

ในการขอดูกระดาษคาตอบของตนเอง แพทย์ประจาบ้ านผู้ยื่นคาขอร้ องต้ องมาตามวัน-เวลานัด
การตรวจสอบกระดาษคาตอบ จะจัดให้ ดเู ป็ นรายบุคคลเท่านัน้ ระหว่างการตรวจสอบ ห้ ามกระทาการใดๆ
กับเอกสารต่างๆ ที่ให้ ตรวจสอบ ผู้ที่ไม่มาตรวจสอบกระดาษคาตอบตามที่นดั หมาย ถือว่าสละสิทธิ์ในการ
ตรวจสอบและไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผลผลการประเมินในวิชานันๆ
้ อีก
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รำยชื่อแพทย์ ประจำบ้ ำน ภำควิชำกุมำรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปี กำรศึกษำ 2561-2562
แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 0 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)
1. พญ. ชัญญานุช
2. พญ. พาขวัญ
3. นพ.
4. นพ.

วัชรชัย
กษิณ

ริว้ รุ่งเรื อง
เลาหทัย
กังวานสกล
วงศ์ชื่นสุข

ว.58713
ว.58771
ว.58802
ว.58690

แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 1
1. นพ.
2. นพ.

สรวิศ

ชื่นบุญงาม

ว.56177

กาญจนกันทร์
ปานแดง
เนียมกุล

ว.56152
ว.55571
ว.56160

แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 2
1. พญ. กมลมาศ
วรรณะพาหุณ
2. พญ. อลิสา
วุฒิคะโร
3. พญ. ชฎาพร
ปิ ลไลย์
4. พญ. สุธา
เอี่ยมกุลบุตร

ว.54100
ว.54201
ว.54113
ว.54194

แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 3
1. พญ. จรัสกรณ์
ชัยแสนสุข

ว.51097

2. พญ. ชุติมน

ศิลป์ สกุลสุข

ว.51108

3. พญ. กัญจนา

ดวงจาปา

ว.51087

4. นพ.

ยิ ้มละมัย

ว.51770

ภัทระ
3. พญ. ธวัลรัตน์
4. พญ. ยมลพร

สรณ์สริ ิ

81

ปฏิทนิ กำรรับแพทย์ ประจำบ้ ำนแผน ข ประจำปี กำรศึกษำ 2561
กิจกรรม

ปฏิทนิ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. สถานศึกษาดาเนินการ
ให้ นิสิตแพทย์/แพทย์
แสดงความจานงพร้ อมส่ง
ใบแสดงความจานงรอบ1
2. สอบคัดเลือก รอบ 1
3. ประกาศผล รอบ 1
4. เปิ ดรับสมัครแพทย์
ประจาบ้ าน รอบ 2
5. สอบคัดเลือก รอบ 2
6. ประกาศผลรอบ 2
7. ขึ ้นปฏิบตั ิงาน
8. ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
9. ประเมินผลด้าน
วิชาการ
สอบทฤษฎี รอบที่ 1
(PIE)
สอบทฤษฎี รอบที่ 2
(สอบภายในภาควิชา)
10. สัมมนาปรับปรุง
หลักสูตร
11. การสอบประะเมินผล

OSCE

จากแพทยสภา
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

MCQ
CRQ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ที่ควรทราบ
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ประกาศแพทยสภา ที่ ๓๔ / ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขวันประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
........................................
ตามที่ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้ออกประกาศแพทยสภาที่ ๑๑ /๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติให้
แก้ไขข้อความในประกาศแพทยสภาที่ ๑๑ / ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อความเดิม ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ ( ๒๔ มกราคม
๒๕๕๕ ) เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๕๕

(นายแพทย์อานาจ กุสลานันท์)
นายกแพทยสภา

ประกาศแพทยสภาที่ ๑๑ / ๒๕๕๕
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012)
........................................
ด้ว ยเป้ า ประสงค์ ที่ จ ะตอบสนองปรั ช ญาการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ อั น สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้ ง ที่ ๘ ที่มุ่ง เน้น การบริ บาลสุขภาพโดยยึดคนเป็น ศูน ย์กลาง (peoplecentered health care) แพทยสภาจึงเห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม ของ
แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕
และเพื่อ เป็น การส่ ง เสริ มการประกอบวิ ช าชี พตามมาตรา ๗ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้เกณฑ์ใหม่
ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

(นายแพทย์อานาจ กุสลานันท์)
นายกแพทยสภา

๒

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012)
คานา
แพทยสภา ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อ
ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ
ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพ
และสภาพการณ์ต่างๆ ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสาร ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งมี
ความสามารถในการหาข้อมู ลทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น บัณฑิ ต แพทย์จึง ควรมีความรู้ ท างการแพทย์ที่
ทันสมัย รวมทั้ งระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้ มของการปฏิ รู ประบบบริการสุขภาพเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบบริการ
สุขภาพในอนาคต คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถและเจตคติในการดูแลรักษา
และส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของ
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต
เกณฑ์ ม าตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ย กร่ า งขึ้ น ด้ ว ย
เป้าประสงค์ที่จะตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทยศาสตร์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติครั้ งที่ ๘ ที่ มุ่งเน้นการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health
care) ซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจาก
สถาบัน ผลิตแพทย์ แพทย์ที่ ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกณฑ์ มาตรฐาน ฯ พ.ศ.
๒๕๔๕
สาระสาคัญของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ สรุปได้ดงั นี้
๑. ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ทั้งนีไ้ ด้ใช้แนวทางจาก
เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ Institute of International Medical Education, Accreditation
Council for Graduate Medical Education ประเทศสหรัฐอเมริกา และ General Medical Council ของส
หราชอาณาจักร
๒. เน้นความสาคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของค าประกาศสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย ทั ก ษะและเจตคติ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การให้ ค าปรึ ก ษา และการสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่ วมงาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ ถูกต้องตามจริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๓. เน้นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน
และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง การให้บริบาลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง (palliative care) การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) การ
๓

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาได้องิ จาก
คณะทางานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังได้กาหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่มรี ายละเอียดทั้งหมด ๕ ส่วน โดยมีวตั ถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตแพทย์ ใช้กาหนดความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้สถาบันฯ สามารถกาหนดความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กาหนดได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถาบันฯ
๒. ให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช้เป็นเกณฑ์
ความรู้ ความสามารถในการประเมิ น เพื่อรั บใบอนุ ญ าตเป็น ผู้ประกอบวิช าชี พเวชกรรม ของแพทยสภา
รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง ๕ ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก
ส่วนที่ ๓ ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ ๔ ง. เวชจริยศาสตร์
ส่วนที่ ๕ จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้ ง นี้ เนื้ อหาของส่ วนที่ ๑ ก. วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์พื้ น ฐาน ได้ อิง จากส่ว นที่ ๒ ข. ความรู้
ความสามารถทางวิช าชีพและทักษะทางคลินิก โดยมีการแบ่งกลุ่มอาการและโรคเป็นกลุ่มที่ ต้องรู้ ควรรู้
เพื่อให้เห็นถึงระดับความสาคัญของแต่ละปัญหา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกต่อไปได้ สาหรับส่วน
ที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ทั้งหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ และหมวดที่ ๓
ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและหัตถการทางคลินิก มีการปรับระดับความรู้ความสามารถให้เหมาะสม
กับปัญหาสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ส่วนที่ ๓ ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ปรับปรุงโดยอิงเนื้อหาจากคณะทางานเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเน้นถึงความสาคัญของการสร้างเสริม
สุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
สาหรับส่วนที่ ๔ ง. เวชจริยศาสตร์ นั้นสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง)หลักสูตรการ
เรียนการสอนจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา เสนอว่าเนื่องจากเพียงความรู้และทักษะทางการ
แพทย์นั้นอาจจะไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินตนเป็นแพทย์ที่ดีได้ หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้การคิดไตร่ตรอง
การตัดสิน ใจ และการประพฤติปฏิบัติ อย่างมีจริ ยธรรมด้วย การมุ่ง หวัง ให้แพทย์ได้รั บการควบคุมผ่าน
ข้อบัง คับแพทยสภาว่าด้วยจริ ยธรรมเพียงอย่างเดียวนั้ น อาจเป็น ไปได้หากแต่ยัง ไม่ส มบูร ณ์ เนื่ องจาก
ข้อบังคับดังกล่าวไม่สามารถบัญญัติให้ครอบคลุมในทุกกรณีได้ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วย
เหตุนี้ จึงได้เพิ่มส่วนที่ ๔ ง. ขึ้น โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อให้
สถาบันผลิตแพทย์ได้เห็นความสาคัญและนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันของ
ตน
ในส่วนที่ ๕ จ. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยอิง
จากเกณฑ์มาตรฐานเดิมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับเพิ่มเนื้อหากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มขึ้น
ใหม่ให้ทันสมัย
๔

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012)
ผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมต้องมี คุณสมบัติของสมาชิ กแพทยสภาตามเกณฑ์ ที่ ได้บัญ ญัติไ ว้ใ น
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ หมวด ๒ มาตรา ๑๑ และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้
๑. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral,
and ethics) ได้แก่
๑.๑ การรักษาเกียรติและธารงคุณค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
๑.๑.๒ ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นทีไ่ ว้วางใจ ของผูป้ ่วย และสังคม
๑.๑.๓ มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา
๑.๑.๔ รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๕ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๖ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ การคานึงถึงผู้ป่วย (patient centered)
๑.๒.๑ คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
๑.๒.๒ ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย
๑.๒.๓ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
๑.๓ การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓.๑ ดารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
๑.๓.๒ แสดงเจตคติที่ดตี ่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
๑.๓.๓ เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา อาชีพ อายุ และเพศ
๑.๓.๔ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการทีม่ ีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๕

๒. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความสาคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๑ หลักสาคัญของสื่อสาร
๒.๑.๑ ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม
ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสาร
๒.๑.๒ สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal
communication) รวมทั้งใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๒.๑.๓ มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และคานึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม
๒.๑.๔ สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ นาเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียน
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การสื่อสารกับผู้ป่วย
๒.๒.๑ มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย อีกทั้ง
สามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษาและคาแนะนาอย่างเหมาะสม
๒.๒.๒ มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได้
๒.๒.๓ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอก
เห็นใจเอื้ออาทร ให้ความมั่นใจ และให้กาลังใจแก่ผู้ป่วย
๒.๒.๔ สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย
๒.๒.๕ มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การขอชันสูตรศพ
เป็นต้น
๒.๓ การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสมดุลระหว่าง
การเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ป่วย
๒.๓.๒ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๓ สามารถจัดทาบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสาร
ทางการแพทย์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

๖

๓. ความรูพ้ ื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine)
๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ทักษะ ทางคลินกิ สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใน
การตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
๓.๒.๑ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์
๓.๒.๒ เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๓.๒.๓ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๓.๑ หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓.๒.๓.๒ ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
ที่จาเป็นสาหรับการเสริมสร้างเจตคติ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์
และสังคม
๓.๒.๓.๓ ระบบคุณภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety)
๓.๒.๓.๔ เศรษฐศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในการทาเวชปฏิบัติ
๔. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจ
วินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๔.๑ การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่
๔.๑.๑ สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ
๔.๑.๒ ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
๔.๑.๓ เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม
๔.๑.๔ รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาผู้ป่วย
๔.๑.๕ นาหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ มาใช้เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทัง้ การ
พยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๔.๑.๖ เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรักษา การรักษาแบบประคับประคอง
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้สอดคล้องกับระยะของการดาเนินโรค และ
ทรัพยากรที่มไี ด้อย่างเหมาะสม
๔.๑.๗ เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
๔.๑.๘ ชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษา
๔.๑.๙ บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล
๗

๔.๑.๑๐ ปรึกษาผู้มีความรู้ความชานาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่าง
เหมาะสม
๔.๑.๑๑ ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม
๔.๑.๑๒ ตระหนักถึงความสาคัญของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและข้อจากัดในการใช้
๔.๑.๑๓ ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๔.๑.๑๔ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลาดับความสาคัญ และให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
๔.๒ ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การทาหัตถการทีจ่ าเป็น (Technical and
procedural skills)
มีความสามารถในการทาหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
โดยสามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสมขั้นตอนการตรวจ กระทาได้ด้วยตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วย
เพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ
๕. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน
(Health promotion and health care system: individual, community and population health)
๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพ
แบบองค์รวมความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์คลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ
๕.๒ สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคล
ครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความสาคัญของการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
๖. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(Continuous professional
development)
สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ่วย สังคม อย่างต่อเนื่อง โดย
๖.๑ กาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็น
๖.๒ วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
๖.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๖.๔ ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล
๖.๕ ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม
๖.๖ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ
ปฏิบัติงานประจาวัน และการจัดการความรู้
๘

รายนามคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. นายแพทย์สมศักดิ์
๒. แพทย์หญิงประสบศรี
๓. แพทย์หญิงอนงค์
๔. นายแพทย์สมศักดิ์
๕. นายแพทย์สุรพล
๖. แพทย์หญิงปรียานุช
๗. นายแพทย์ธัญญพงษ์
๘. แพทย์หญิงนันทนา
๙. นายแพทย์มาโนช
๑๐. แพทย์หญิงสุปรียา
๑๑. แพทย์หญิง ม.ร.ว จันทรนิวัทธ์
๑๒. แพทย์หญิงสายพิณ
๑๓. นายแพทย์วินัย
๑๔. นายแพทย์สมพล
๑๕. แพทย์หญิงสฤกพรรณ
๑๖. นายแพทย์พิศาล
๑๗. แพทย์หญิงรัตนวดี
๑๘. แพทย์หญิงผกากรอง
๑๙. แพทย์หญิงปรียาพันธ์
๒๐. แพทย์หญิงวัลลี
๒๑. นายแพทย์โยธี
๒๒. นายแพทย์สรรัตน์
๒๓. นายแพทย์ศุภกร
๒๔. นายแพทย์สมรัตน์
๒๕. นายแพทย์สมชาย

โล่ห์เลขา
อึ้งถาวร
เพียรกิจกรรม
เจริญชัยปิยกุล
กอบวรรธนะกุล
แย้มวงษ์
ณ นคร
ศิริทรัพย์
โชคแจ่มใส
วงษ์ตระหง่าน
เกษมสันต์
หัตถีรตั น์
วนานุกูล
พงศ์ไทย
วิไลลักษณ์
ไม้เรียง
ณ นคร
ลุมพิกานนท์
แสงอรุณ
สัตยาศัย
ทองเป็นใหญ่
เลอมานุวรรัตน์
โรจนนินทร์
จารุลักษรานันท์
สุนทรโลหะนะกูล

๙

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หมวดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
๑. นายแพทย์สมศักดิ์
๒. แพทย์หญิงประสบศรี
๓. แพทย์หญิงนันทนา
๔. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์
๕. นายแพทย์โยธี
๖. แพทย์หญิงนิศารัตน์
๗. นายแพทย์อานุภาพ
๘. นายแพทย์สมชาย
๙. นายแพทย์ดนัย

โล่ห์เลขา
อึ้งถาวร
ศิริทรัพย์
วรรณไกรโรจน์
ทองเป็นใหญ่
โอภาสเกียรติกุล
เลขะกุล
สุนทรโลหะนะกูล
วังสตุรค

๑๐

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

