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คำนำ  
 
 สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาภายใต้การรับรองจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติเพื่อทำหน้าที่ผลิตกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสาทวิทยาให้กับสาธารณสุขและสังคมไทย 
 พันธกิจของแผนการฝึกอบรมน้ีคือ“เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ที่มีความรู้
สามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทแบบองค์รวม ที่สามารถแก้ปัญหาผู้ปว่ยโรคระบบประสาทโดย
สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศ สามารถปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความ
ต้องการของสังคม โดยคำนึงถึงทรัพยากร เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีความรู้ความสามารถที่ทันยุค มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับทรัพยากรของตนเอง จัดสมดุลการทำงานและ
คุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม” 
 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาฉบับปรับปรุงพ .ศ. 2562 ดังน้ันจึงได้มี
การปรับปรุงคู่มือการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มี
ข้อมูลและวางแผนตนเองในการฝึกอบรมในสถาบันน้ีได้ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมผลลัพธ์
ของการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การวัดและการประเมินผลตารางรายละเอียดหอผู้ป่วยรายชื่อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรมเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรมข้อบังคับกฎ
ประกาศระเบียบต่างๆและสวัสดิการด้านสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุความสำเร็จ 
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ภาพรวมการฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมน้ีคือผลิตกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาที่มีความรู้
ความสามารถที่ทันยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถที่จะปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ๆ รวมถึงสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท โดย
ยึดถือผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการทำงานแบบมือ
อาชีพ สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีความรู้ความสามารถที่ทันยุค พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จัดสมดุลการทำงานและคุณภาพชีวติของตนเอง บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม  
 

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 

 เมื่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงค วามรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเป็นเวลา2 ปีแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลมุความรู้ทักษะและ
เจตคติที่จำเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจดังน้ี 
 

1. พ ฤตินิสัย เจตค ติคุณ ธรรมและจริยธรร มแห่งวิชาชีพ  (Professional habits, attitudes, moral and 
ethics)  
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 
 1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ 
 1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
 1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ป่วยและครอบครัวปฏิบตัิด้วยความเอาใจใส่โดยไม่คำนึงถึงบริบทของ  
เชื้อชาติวัฒนธรรมศาสนาอายุและเพศให้ความจริงแก่ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตามแต่กรณีรักษาความลับและเคารพ 
ในสิทธิเด็กและสิทธิของผู้ปว่ย 
 1.5 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพเปน็ที่ไว้วางใจของผู้ปว่ยผู้ปกครองผู้ปว่ยและสงัคม  
 1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ 
2. การติดต่อสื่อสารและการสรา้งสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
 2.1 มีทักษะในการรับฟังปัญหาเข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ปว่ยบิดามารดาผู้ปกครอง  
หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
 2.2 สามารถสื่อสารกับผู้ ร่วมงานสหวิชาชีพและสร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
          2.3 มีทักษะในการให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
 2.4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาท่าทาง (nonverbal communication)  
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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          2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประเภทอื่นๆได้อยา่งเหมาะสมชี้แจง  
 ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษาและการยอมรับจากผู้ปว่ยเด็ก  
 โตตามความเหมาะสม (consent and assent) ให้คำแนะนำและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครองเด็กอย่าง 
 เหมาะสม 
3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและศาสตร์อื่นๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of pediatric nutrition and other-related sciences)  

3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชากุมารเวชศาสตร์ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ศึกษา 
3.2 สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ศึกษา 

และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก และ ศาสตร์   

ต่างๆเพื่อการบริบาลผู้ป่วย  
4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ป่วยโดยใช้ทักษะความรู้ 
ความสามารถ ดังต่อไปน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1 ทักษะทางคลินิกการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย  (patient assessment and 
 management) รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและให้ขอ้เสนอแนะในเวชระเบียน  
 4.2 มีความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติการตรวจร่างกาย การเลือกใช้และแปลผลการตรวจทาง  
 ห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษต่างๆ 

4.3 นำความรู้ท างทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine
ประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้การวินิจฉัย การใช้ยาและการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที 

4.4 รู้ข้อจำกัดของตนเอง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาวิชา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม  
 4.5 การให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมโดยยดึผู้ปว่ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
 4.6 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ปว่ยเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 4.7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการการทำหัตถการที่จำเป็น (technical and procedural skills) และ 
 ใช้เคร่ืองมือต่างๆในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท 
5. ระบบสุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)  
 5.1 ความสามารถในการกำกับดูแลสุขภาพของเด็กอยา่งต่อเน่ือง (continuity care) ในส่วนที่ 
 เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท 
 5.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เลี้ยงดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัโรคทางระบบประสาทโดยคำนึงถึงระบบสขุภาพ 
 เด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
 5.3 ประเมินวิเคราะห์วางแผนการดูแลรักษาให้คำปรึกษาตลอดจนดำเนินการส่งต่อบนพื้น 
 ฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพและการส่งต่อโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ปว่ยเด็ก 
 5.4 สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัวชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม  
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6.   การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(Continuous professional development)  
 6.1 กำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นวางแผนและ  
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ทักษะเจตคติและพฤตกิรรมที่เหมาะสม 
 6.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ฝึกทักษะรวมทั้งพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
และสม่ำเสมอ 
 6.3 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.4 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลบนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์
เชิงประจักษ์ 
 6.5 ประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ปว่ย 
          6.6  สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานนวัตกรรมและหรืองานวิจัย 
 6.7 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานรวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและ 
ต่อเน่ืองสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจำวันและการจัดการความรู้ได้ (knowledge management) 
7. ภาวะผู้นำ (Leadership)  
 7.1 เป็นผู้นำในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาททั้งในฐานะเป็นหัวหน้าผู้ประสานงานและสมาชิกกลุม่  

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ  
7.4 แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน

ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา  
  
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาข ากุ มารเว ชศาสต ร์ประสาท วิทยา พ.ศ. 2562 ภาควิ ชากุมารเวชศาส ตร์ คณะแ พท ยศาสต ร์  
ศิริราชพยาบาล  เป็นไปตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับ      
โรคทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยหน่ึงระดับเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับแล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์ 
โดยปีที่  1  ปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาท วิทยา 42 สัปดาห์ วิชาเลือก (elective) 8 สัปดาห์ ปีที่  2  
ปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 38 สัปดาห์  วิชาเลือก (elective) 12 สัปดาห์ ทั้งน้ีอนุญาตให้ลา
พักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ ต่อระดับชั้นปีของการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
ในกรณีลาเกินกว่าที่กำหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  100 
สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 

 
1.1  เป้าหมายการฝึกอบรมจำแนกตามช้ันปี 
สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่ 

จัดเตรียมให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นปี ดังน้ี 
   ระดับที่ 1: เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสบการณ์การเรียนรู้เบื้องต้น โดยมีหน้าที่ดังน้ี  

1. ดูแลรักษา และรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท ภายใต้การควบคุมของแพทยป์ระจำ
บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ประจำสาขา ทั้งในหอผู้ป่วยนอกและใน รวมถึงการรับปรึกษาต่างภาควิชาฯ  
      2. เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์   
             3. อ่านผลและแปลผลการตรวจทางระบบประสาทวิทยาเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจ
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือและเส้นประสาท ที่ไม่ซับซ้อน  
      4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท ทั้งกิจกรรมภาควิชาฯ 
คณะฯ หรือสถาบัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีความสามารถ อภิปรายปัญหาที่ไม่ซับซ้อน 

   ระดับที่ 2: เป็นการฝึกอบรมให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงลึกและสูงกว่าในชั้นปีที่ 1 โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 
      1. เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในชั้นปีที่ 1 

      2. เป็นผู้นำในการสั่งการให้การดูแลรักษาหรือรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท ซึ่ง
รวมถึงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้การรักษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 
      3. มีความสามารถในการอ่านและแปลผลการตรวจทางระบบประสาทวิทยาเช่นเดียวกับแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ที่ซับซ้อนมากขึ้น 
      4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่นเดียวกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที ่1 โดยเป็นผู้นำ
การอภิปรายปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น 
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 1.2. การจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้
 สาขาวิชา ฯ จัดการฝึกอบรม โดยยึดแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นศูนย์กลาง มีการกระตุ้น เตรียมความ
พร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้
สะท้อนการเรียนรู้น้ันๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็น
อิสระของผู้ป่วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
ระบบการกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม ดังตารางที่ 1  
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   ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

- เป็นแบบอย่าง (role model) 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะส มผล งาน (Portfolio) 

(ภาคผนวกที่ 5) 
- การประเมิน 360 องศา 

5.2 การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ 

- เป็นแบบอย่าง 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การฝึกสอน และให้คำปรึกษากับแพทย์

ประจำบ้าน  
- การให้คำปรึกษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา 

 

5.3 ความรู้ความสามารถทางกุมาร
เว ชศ าส ต ร์ป ระส าท วิท ย าแ ล ะ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- การบรรยาย 
- การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย  
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสอบ MCQ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบกับผู้ ป่ วยจริง(long case 

exam) 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

5.4 การบริบาลผู้ป่วย - การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย  
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- การศึกษาดูงาน  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา  

5.5 ระบ บสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

- การบรรยาย 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในและหอ

ผู้ป่วยนอก 
- การให้คำปรึกษาเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- Case-based discussion (CBD) 

5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

- การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา 
- การทำวิจัย  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
-  Case-based discussion  

5.7 ภาวะผู้นำ - การบริหารจัดการในหอผู้ป่วย (ห อ
ผู้ป่วยใน นอก และ PICU)  

- การให้คำปรึกษา 
- การนำทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- Case-based discussion  
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ตารางที่ 1  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีดังน้ี  
1. ภาคทฤษฎี 

1.1. กิจกรรมวิชาการในสาขาวิชาโรคระบบประสาทวทิยา (ตารางที่ 2  ) 

1.1.1 Pediatric Neuroscience Conference  
 กิจกรรมวิชาการน้ีประกอบด้วย อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมถึง แพทย์ประจำ

บ้านกุมารเวชศาสตร์ทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมถึง แพทย์ประจำบ้านของภาควิชาอื่น ๆ 
เช่น จิตเวชเด็ก ประสาทศัลยศาสตร์ ที่ เข้ามาร่วมการฝึกอบรมในสาขาวิชา โดยจัดการประชุม 1 คร้ังต่อสัปดาห์ใน   
วันพฤหัสบดีเวลา 9.15-10.30 น. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย ดังน้ี  

 - Interesting case discussion แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์จะนำเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ
ที่พบในขณะปฏิบัติงาน นำเสนอที่ประชุมโดยการประยุกต์ความรู้ทางประสาทวิทยาพื้นฐาน รวมถึงค้นคว้าหาความรู้
เชิงทฤษฎีและการรักษาที่ เป็นปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่  1 เป็น              
ผู้ควบคุมดูแล และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม  

 - Fellow topic review  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 จะทบทวนความรู้ทางระบบ
ประสาทวิทยาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ทางคลินิก จากตำราและวารสารที่มีความทันสมัย   
ทันเหตุการณ์ มาเสนอให้ที่ประชุม โดยอาจารย์จะให้ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม  

 - Faculty lecture อาจารย์ประจำสาขาวิชาจะบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและเป็น
พื้นฐานสำคัญทางระบบประสาทวิทยาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ทางคลินิก โดยเปิดโอกาสให้ 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเสนอให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ   บรรยายในหัวข้อน้ัน ๆ   

 - Journal club แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 จะเลือกงานวิจัยที่น่าสนใจ มีความทันสมัย และ 
สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยนำเสนอที่ประชุม โดยจะมีอาจารย์ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเตมิ  

  - Fellow thesis proposal/progression แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 จะนำเสนอ
โครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 4 เดือน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมจะควบคุมการนำเสนอ  

1.1.2 Roundtable discussion  
เป็นกิจกรรมที่แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์จะเสนอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยให้อาจารย์ได้ รับทราบ 

รวมถึงให้ความเห็นที่ครอบคลุมทั้งด้านการให้การวินิจฉัยจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และ แนวทางการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมให้ความคิดเห็น และอาจารย์จะให้
ความเห็นและแนะนำเพิ่มเติม กิจกรรมน้ีจะมีก่อนที่จะไปตรวจผู้ป่วยโดยอาจารย์ที่หอผู้ป่วยใน กิจกรรมน้ีจะจัดขึ้น  
ทุกวัน 

1.1.3 OPD card round   
เป็นกิจกรรมที่อาจารย์จะนำ OPD card ของผู้ป่วยที่จะมาพบแพทย์ในคลินิกโรคระบบประสาทและ คลินิก

โรคลมชัก เพื่อทบทวนอาการ อาการแสดง รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดรวมถึงแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์สามารถเลือกกรณีผู้ป่วยที่สนใจ และวางแผนการรักษาได้อย่าง
เหมาะสม กิจกรรมน้ีจัดขึ้นทุกวันอังคารหรือวันพุธก่อนจะออกคลินิกโรคระบบประสาทหรือโรคลมชัก  
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1.2. กิจกรรมวิชาการในภาควิชา (ตารางที่ 3 )     

1.2.1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคเช้า (8.00 น.-9.00 น.) ของภาควิชา
อย่างน้อยร้อยละ 40 ของกิจกรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  1.2.2 หากมีการนำเสนอปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางประสาทวิทยา  ในการประชุมของภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา  
  1.2.3 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะต้องเป็นที่ปรึกษา และร่วมนำเสนอกับแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์
ในการทำ grand round ที่เป็นของสาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา และของสาขาวิชาอื่นที่เชิญสาขาวิชาโรคระบบ
ประสาทวิทยาเข้าร่วมอภิปราย  

1.3. กิจกรรมวิชาการระหวา่งภาควชิา (ตารางที่ 2 และ 3) 

   1.3.1 Pediatric Radio-Neurology Conference  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่  1 และ 2 จะนำเสนอ
กรณีผู้ป่วยที่มีภาพวินิจฉัยระบบประสาท (neuroimaging study) ที่มีปัญหาหรือน่าสนใจ ให้แก่ แพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท และอาจารย์แพทย์ของภาควิชารังสีวิทยา โดยมีอาจารย์ของสาขาวิชา ฯ 
ร่วมอภิปรายและให้ความเห็น  
   1.3.2 Epilepsy conference แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่  1 และ 2 จะนำเสนอกรณีผู้ป่วยที่มี        
โรคลมชักที่น่าสนใจและอาจจะเป็น candidate ในการรักษาด้วยการผ่าตัด ที่ประชุมประกอบด้วยแพทย์สหสาขา
ได้แก่ กุมารแพทย์และอายุรแพทย์ระบบประสาทวิทยา รังสีแพทย์ และศัลยแพทย์ระบบประสาท  

   1.3.3  ร่วมอ ภิ ป ราย ในการป ระชุ ม  pediatric-surgical conference แ ล ะ  pediatric-radiological 
conference โดยภาควิชากุมารฯ จะ เป็นผู้มอบหมายให้ ถ้าเป็นผู้ป่วยของสาขา  

   1.3.4 ร่ว มอภิ ปรายในก ารป ระชุม  interdepartmental conference โดย ภาควิ ชากุมารฯ  จะเป็ น            
ผู้มอบหมายให้ ถ้าเป็นผู้ป่วยของสาขาวิชา ฯ หรือภาควิชาอื่นที่เชิญสาขาวิชา ฯ เข้าร่วมอภิปราย  

1.4. กิจกรรมวิชาการระหวา่งสถาบัน 

   1.4.1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่  1 และ 2 เข้าร่วมอภิปราย case discussion ที่นำเสนอใน 
interhospital conference ซึ่งจะจัดการประชุม 3 คร้ังต่อปี  
   1.4.2 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่  1 และ 2 จะทำหน้าที่นำเสนอ case discussion ที่นำเสนอใน 
interhospital conference หากได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำสาขาวิชา  

1.5 กิจกรรมวิชาการระดับองค์กรวชิาชีพต่าง ๆ  
   แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการขององค์กรวิชาชีพต่าง  ๆ เช่น การประชุม
วิชาการประจำปีของสมาคมโรคประสาทวิทยาในเด็ก สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู้ด้านประสาทวิทยาที่จัดภายในหรือนอกสถาบัน ตามความ
เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ป่วย  ทั้งน้ีควรปรึกษากับอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

1.6 การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
เพื่อประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในห้องเรียน และการวิจัยทางการแพทย์โดยอาศัยทกัษะดังน้ี          



 
  

9 

 

 1.6.1 การค้นหาวรรณกรรมทางการแพทย์ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ์           
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์           

 1.6.2 การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย ใช้วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ 
โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)           

 1.6.3 การตัดสินใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์และเลือกนำมาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ปว่ย  
(medical decision making) 
2. ภาคปฏิบัติ  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องมีเวลาปฏิบัตงิานไม่น้อยว่า 50 สัปดาห์ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
2.1. การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน  

   2.1.1 ขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่ขึ้นปฏิบัติงานที่สาขาวิชาฯ 
ในการรับปรึกษากับทีมผู้รักษาให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทของผู้ป่วยในจากหอผู้ป่วยทั้งในภาควิชา   
กุมารฯ และต่างภาควิชา  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นอกจากน้ันแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้อง
เป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาอื่นในเวลานอกเวลา
ราชการในกรณีที่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท  
  2.1.2 ควบคุมดูแลแพทย์ประจำบ้านให้มีการบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามนโยบายของ
โรงพยาบาล รวมถึงการเขียนใบส่งต่อผู้ป่วยเมื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ๆ รวมทั้งประสานงานกับแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ทีต้องดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง  
  2.1.3 ควบคุมแพทย์ประจำบ้านร่วมทำหัตถการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับปญัหาประสาท 

  2.1.4 เข้าร่วมการประชุมทีมสหสาขาประจำหอผู้ป่วย กับแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 
ในกรณีมีผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ 
  2.1.5 มีหน้าที่อ่าน แปล และ วิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางระบบประสาทวิทยาภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชา  

2.2. การปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก  

  2.2.1 ออกตรวจผู้ป่วยกุมารฯ  ทั่วไปที่หน่วยตรวจโรคนอก ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีชั้น 1 ตามตารางที่ภาควิชาฯ 
จัดให้ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
  2.2.2 ออกตรวจผู้ป่วยกุมารฯ ที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 1 ตามตารางที่คณะฯ จัดให้  
  2.2.3 รับปรึกษาและร่วมให้ความเห็นในการรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกที่มีปญัหาทาง
ระบบประสาท โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาฯ 

2.3. คลินิกประสาทวิทยา และคลินิกโรคลมชัก แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่  1 และ 2 รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน

สาขากุมารเวชศาสตร์ จะออกตรวจคลินิกประสาทวิทยา และ โรคลมชัก สัปดาห์ละ 1 คร้ังในวันพฤหัสบ่าย ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชา  
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2.4. คลินิกผู้ป่วยเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (special-needed child clinic)  แพทย์ประจำ 

บ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมถึงแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกันประเมินและวางแผนการรักษาให้กับ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการโดยมีแพทย์สหสาขา ได้แก่ ประสาทวิทยา พัฒนาการ และ พันธุศาสตร์ โดยมี
คลินิกเดือนละ 1 คร้ัง (วันจันทร์แรกของแต่ละเดือน) 

2.5. คลินิกกล้ามเนื้อร่วมประสาท (Neuromuscular Clinic) เป็นคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา 

ทางด้านกล้ามเน้ือร่วมประสาท โดยจัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคหรือภาวะทาง
ระบบประสาทร่วมกับสหวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา  
นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อ ร่วมกันวางแผนให้การบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเป็นองค์รวมโดยคำนึงถึงบริบทของ
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำคัญ (patient-centered) โดยมีคลินิกเดือนละ 1 คร้ัง (วันศุกร์ที่ 3 ของแต่ละเดือน) 

2.6. คลินิกพันธุศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurogenetic Clinic) เป็นคลินิกที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง 

ระบบประสาทที่ เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่าง แพทย์ระบบประสาทวิทยาทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ อายุรแพทย์สาขาพันธุศาสตร์ และ พยาธิแพทย์ระบบประสาทวิทยาโดยมีคลินิกเดือนละ 1 คร้ัง       
(วันพุธที่ 4 ของแต่ละเดือน) 

2.7. คลินิก one-day service แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 มีหน้าที่ นัดและทำการทดสอบทาง

ประสาทวิทยา เช่น การทำ neostigmine test ในผู้ป่วยที่สงสัย myasthenia gravis ที่คลินิกแห่งน้ี ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ  

2.8 การฝึกอบรมดูงานในสาขาอื่นและวิชาเลือก  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเลือกไปปฏบิัติงานในสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาประสาทวิทยา 12  สัปดาห์   
 2.8.1 การปฏิบัติงานในภาควิขา หรือ สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา ในประเทศ เช่น  
        - ภาควิชารังสีวิทยา 
        - ภาควิชาพยาธิวิทยา 
        - ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาระบบประสาท 
        - หน่วยหรือสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์  
        - หน่วยหรือสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์  
        - หน่วยหรือสาขาวิชา ฯ ของภาควิชาหรือสถาบันอื่น ๆ   
 2.8.2 วิชาเลือก: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา ตาม
ความเหมาะสม โดยได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน และสถาบันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือก
ไปปฏิบัติงานจะต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา   
 การฝึกอบรมดูงานในสาขาอื่นและวิชาเลือก ขอให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปรึกษาหารือกับอาจารย์ใน
สาขาวิชาก่อนดำเนินการติดต่อ  ทั้ง น้ีทางสาขาวิชาฯ  และฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ  จะช่วย
ประสานงานในเร่ืองเอกสาร นอกจากน้ันแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเลือกไปดูงานต่างประเทศได้โดยรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง แต่ทั้งน้ีต้องทำเร่ืองผ่านสาขาวิชาฯ ภาควิชาฯ และคณะฯ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน  
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     2.9 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
      แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชา ฯ จะต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาอื่นในเวลานอกเวลาราชการในกรณีที่ มีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท        
โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไม่ต้องพักค้างในโรงพยาบาล  และเข้ามาดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองหากมีกรณีรีบด่วนหรือมี
ปัญหาในการจัดการ โดยจัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 เป็น first call และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 
2 เป็น second call ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 
หมายเหตุ อย่างไรก็ตามการจัดสรรการอยู่เวรรับปรึกษาปัญหาทางระบบประสาทของผู้ป่วยนอกเวลาราชการสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมภายหลงัโดยคำนึงถึงสุขภาพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการเรียนรู้และ
การดูแลรักษาผู้ป่วย 
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ตารางที่ 2                                         กิจกรรมวิชาการภาควชิา 

 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา จัดขึ้นโดยภาควิชาหรือเป็นสหสาขาวิชาร่วมกับภาควิชาอื่น ดำเนินการโดยมี
แพทย์ประจำบ้านเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ร่วมกับอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่ให้การแนะนำหรืออภปิรายร่วม โดยแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดจะอภิปรายร่วมในกรณีผู้ปว่ยที่เกีย่วข้องกบัสาขา โดยมีรายละเอยีดการจัดกจิกรรมดังน้ี 

กิจกรรม เวลา สัปดาห์ที่ สถานที่ 
วันจันทร์ 
Morning report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห์ ห้องประสงค์ ตู้จินดา 
Topic child and adolescent health 
supervision 

12.00-13.00 น. 2 ของเดือน  ห้องเฉิดฉลอง เนตรศิริ 

Obstetricopediatric conference 14.30-16.00น. 3 ของเดือน ห้องสรรค์-สมพร ศรีเพ็ญ 
ตึกพระศรีฯ ชั้น 3 

วันอังคาร 

Grand round 8.00 - 9.00 น. 1 และ 2 ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา  

Pediatric-Radiological conference 
Pediatric-Surgical conference 

8.00 -9.00 น. 
3 ของเดือน 
(สลับกัน) 

ห้องประสงค์ ตู้จินดา 

Problem-oriented approach 8.00 - 9.00 น. 4 ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา 
Focus activity 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา 
วันพุธ 
Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3 ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา 
Morbidity & Mortality conference  8.00 - 9.00 น. 2  ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา 

Patient management conference 8.00 - 9.00 น. 4  ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา  

Newborn conference  13.00–15.00 น. 2 และ 4 ของเดือน  
ห้องบรรยาย 3/1 ตึกจฟ 
12 

Interesting case 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน ห้องประสงค์  ตู้จินดา 

วันพฤหัสบดี 
Palliative care  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ ห้องประสงค์  ตู้จินดา 
Counseling conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ ห้องประสงค์  ตู้จินดา 
Pediatric in review 8.00 - 9.00 น ตามประกาศ ห้องประสงค์  ตู้จินดา 

Journal conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ 
ห้องบรรยาย 3/1 ตึกจฟ.
12 

Topic review 12.00 -13.00 น. 4  ของเดือน ห้องอรุณ เนตรศิริ 
วันศุกร์  
New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห์ ห้องประสงค์  ตู้จินดา 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการภาควิชา ศึกษาเพิ่มเติมใน website ภาควิชา
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                  ตารางท่ี 3                                  กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาระบบประสาทวิทยา 

ตารางการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยระบบประสาท 
time          Day 8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
New admission conference ของภาควิชาฯ 
 

- Neurology roundtable discussion  
- Special-needed Child Clinic* 
 

PNCV/EMG study ** 
Self directed learning   
EEG reading  

Tuesday Grand round ของภาควิชาฯ 
- Neurology roundtable discussion 
- Neurology (adult) conference 

Self directed learning   
EEG reading  
Neuroimaging conference *** 
Epilepsy conference **** 

Wednesday 

Problem case 
Morbidity/mortality conference  
Interesting case conference ของภาควิชาฯ 
 

-Neurology roundtable discussion   
- OPD General  

Self directed learning   
EEG reading  
OPD card round  
Neurogenetic clinic*****  

Thursday Academic conference ของภาควิชาฯ Academic activity#  

 

Neurology clinic  
 

Friday 
Admission round  
ของภาควิชาฯ 

Neurology roundtable discussion  
Neuromuscular clinic****** 

Self directed learning    
EEG reading  
Division academic activity  
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• * ทุกวันจันทร์ที่ 1 ของเดือน 

• ** เฉพาะที่มีผู้ป่วยนัด  

• *** ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน  

• **** ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน  

• ***** ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน  

• ****** ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน  

• ## ทุกวันพฤหัสบดีของเดือน 

สัปดาห์ที่ 1- Staff  Lecture  
สัปดาห์ที่ 2,3- Fellow1,2 Topic  review Interesting  case และ Journal club 
สัปดาห์ที่ 4- Resident หน่วย Topic review   
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    ตารางที่ 4 ตารางปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาระบบประสาทวทิยา  
 

เดือน อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
2562  

ก.ค.  - แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีทีที่ 1 ปฏิบัติงานด้านกุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา 42 สัปดาห์ และ วิชาเลือกที่
เกี่ยวข้อง 8 สัปดาห์  
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีทีที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา 38 สัปดาห์  
และ วิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง 12 สัปดาห์ 
- หยุดพักผ่อนประจำปี 2 สัปดาห์  
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีทีที่ 1 ปีที่ 1 : ดูแลผู้ป่วย
ปรึกษาใหม่และผู้ป่วยเก่าทุกคน และถ้ามีปัญหาหรือไม่
แน่ใจ ให้ปรึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีทีที่ 2 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีทีที่ 2 : ดูแลผู้ป่วยหนัก และ
รับปรึกษาจาก fellow ปีที่ 1  
- หมายเหตุ : ตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
สามารถมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
วางแผนเงื่อนไขการปฏิบัติงานตามบริบทจำนวนและความ
หนักของปัญหาของผู้ป่วย  
 
  

ส.ค. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

ก.ย. อ.นพมงคล   ชาญวณิชตระกูล 

ต.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

พ.ย. อ.นพมงคล   ชาญวณิชตระกูล 

ธ.ค. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
อ.นพมงคล  ชาญวณิชตระกูล 

2563 

ม.ค. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

ก.พ. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

มี.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 
อ.นพมงคล   ชาญวณิชตระกูล 

เม.ย. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

พ.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

มิ.ย. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
อ.นพมงคล   ชาญวณิชตระกูล 

ก.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 
รศ.พญ.อรณี  แสนมณีชยั 

ส.ค. รศ.นพสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

ก.ย. อ.นพมงคล   ชาญวณิชตระกูล 

ต.ค. รศ.พญ.อรณี  แสนมณีชยั 

พ.ย. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

ธ.ค. อ.นพมงคล  ชาญวณิชตระกูล 
2564 

ม.ค. รศ.นพสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกลุ 

ก.พ. รศ.พญ.อรณี  แสนมณีชยั 

มี.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

เม.ย. รศ.นพสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกลุ 

พ.ค. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ 

มิ.ย. อ.นพมงคล  ชาญวณิชตระกูล 
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3. งานวิจัยและการทำวทิยานิพนธ์ 
 เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวิจัยขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาง 
คลินิก หรือทางสังคมตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
แผนงานฝึกอบรมกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางานวิจัยทางการแพทย์ โดยมีแนวทางดังน้ี  

3.1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 เร่ืองในช่วง 2 ปีของการฝึกอบรม 
3.2 ควรติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาฯที่ต้องการให้เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมตั้งแต่ช่วงแรกของปีแรกของการ

ฝึกอบรม 
3.3 จะต้องเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนตามขั้นตอนสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sirb/Download%20-%20All.html 
3.4 ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เร่ิมทำงานวิจัยและ /หรือเก็บข้อ มูลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็ น

prospective หรือ retrospective ก่อนที่จะได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนไม่ว่ากรณี   
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.5 การทำวิจัยสามารถขอทุนวิจัยประเภทที่ 1 จากคณะฯภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุนละ
ไม่เกิน 50,000 บาท  

3.6 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องนำเสนอผลงานวิจัย และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะมีการแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมตอ่ไป 

 

แนวทางในการทำการวิจัยแสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 โครงร่างในการทำการวิจัย  

เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 
ภายในเดือน ตุลาคม ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม GCP training program ของคณะฯ เพื่อให้

ได้ GCP certificate  
ภายในเดือน พฤศจิกายน ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติทำวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย รวมถึงขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอก
สถาบัน (ถ้าต้องการ)  

ธันวาคมของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 - ธันวาคม  ของการ
ฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 

เร่ิมเก็บข้อมูลการวิจัย  

มิถุนายน ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 – มกราคม ของ
การฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ทุก ๆ 3 เดือน 

กุมภาพันธ์ ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  
มีนาคม ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 จัดทำร่างต้นฉบับให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข  
พฤษภาคม ของการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานวิจัย และตอบข้อซักถามของ

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ 
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4. งานบริหาร  
ประสานงานกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาอื่น แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล ตลอดจนนักวิชาชีพหรือบุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
5. งานอื่น ๆ   
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอาจจะมีการปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่คณะฯ ภาควิชาฯ หรือ สาขาวิชาฯ มอบหมาย  
6. การลา  
  -  ถ้ามีธุระในบางเวลา ให้แจ้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯที่เป็น attending ในเดือนน้ัน ๆ และ แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานร่วมกันให้ทราบและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
  -  ถ้าต้องลาหยุดเป็นวันต้องแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯที่เป็น attending ในเดือน    
น้ัน ๆ และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกันให้ทราบล่วงหน้า พร้อมจดหมายลายื่นต่อหัวหน้า
สาขาวิชาฯเป็นหลักฐาน  
  -  การลาพักผ่อนจะเป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรฯกำหนดไว้ 
7. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนช้ันปี และ การสอบเพื่อวุฒิบัตร 
   จัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดระหว่างการฝึกอบรมเป็นระยะ 
(formative evaluation) แล ะมีก ารป ระเมินผ ลเมื่อ สิ้นสุดก ารฝึก อบ รมในแต่ล ะระดั บชั้ นปี  (summative 
evaluation) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยการวัดและประเมินผลประกอบดว้ย  
7.1 การประเมิน 360 องศา  
 เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรมโดยอาจารย์  แพทย์
ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน ผู้ร่วมงาน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และ
เพื่อการเลื่อนชั้นปี โดยจะมีการประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานอย่างน้อยหน่ึงคร้ังต่อปี ตามหัวข้อต่าง ๆ  ดังน้ี  
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
ประจำปีการศึกษา .………………… 

 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช่ือ.....................................................................ช้ันปี………………….. 

ระยะเวลาที่ประเมินต้ังแต่ …………………………….ถึง………………………………………. 
ประเมินโดย   อาจารย์ ช่ือ..............................  แพทย์ประจำบ้าน………………………….. 

 
โปรดใช้ตัวเลขตามมาตราส่วนประเมิน ดังนี้ 

ความสามารถที่ประเมิน 
ต่ำกว่าความ

คาดหวัง 

บรรลุความ

คาดหวัง 

สูงกว่าความ

คาดหวัง 

ประเมิน

ไม่ได ้
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 
1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

2. ทักษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

3. ความรู้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา  1       2       3 
 

4       5       6 
 

7      8     9 
 

 

5.ระบบสุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ 1       2       3 
 

4       5       6 
 

7      8     9 
 

 

6. ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

7. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา  
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

 

คำอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอดกุมารเวชศาสตร์ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที่  รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที่ดี รับผิดชอบดีมากทุกด้าน 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
ไม่เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย  
ค่อนข้างดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ดี
มาก 

 
2. ทักษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 
ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ดี สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดี สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดีมาก 

ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ  ใช้
ภาษาที่เข้าใจยาก หรือไม่ถูกต้อง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติบ้าง  ใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ ทุกราย  ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้อง 
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3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment & management) 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

ทักษะในการดูแลผู้ป่วยไม่ดี ทั้งด้านเก็บข้อมูล  
ตัดสินใจ และใส่ใจต่อส่ิงที่ผู้ป่วยหรือญาติกังวล ทักษะในการดูแลผู้ป่วยดี ทักษะในการดูแลผู้ป่วยดีมากทุกด้าน 

ไม่มีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติม และไม่สนใจ 
นำผลที่ได้มาช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการ
รักษา 

มีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติมแต่เหตุผล 
ไม่เหมาะสม สนใจนำผลมาใช้ 

เลือกส่ังตรวจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ประหยัด  
ได้ประโยชน์สูง นำผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ดีมาก 

ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบส่งตัว
ผู้ป่วย 

บันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบส่งตัวผู้ป่วย  
รวมกันเกินคร่ึง 

บันทึกเวชระเบียนได้ดีทันเวลาเป็นส่วนใหญ่  
ตอบจดหมายส่งตัวทุกฉบับในเวลาที่สมควร 

 
4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (Technical and procedural skills) 

 
ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

ไม่สามารถบอกข้อบ่งช้ีในการเลือกทำหัตถการ 
ต่างๆ และไม่บอกข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายให้
ญาติทราบ 

บอกข้อบ่งช้ีได้เฉพาะหัตถการที่ทำบ่อยๆ บอก
ข้อดีข้อเสียให้ญาติรับทราบบ้างแต่ไม่ครบถ้วน 

บอกข้อบ่งช้ีในการทำหัตการได้ถูกต้องและ
เหมาะสม บอกข้อดีข้อเสียให้ญาติทราบจน
ครบถ้วน และตรวจทานว่าญาติเข้าใจตามที่
อธิบายจริง 

เลือกใช้เคร่ืองมือ ในการทำหัตถการไม่ถูกต้อง 
ความสามารถในการทำหัตถการไม่ดี ถูกต้องต่ำ
กว่า 50% 

เลือกใช้เคร่ืองมือถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
ความสามารถในการทำดีทำถูกต้อง 50-80 % 

เลือกใช้เคร่ืองมือถูกต้องทั้งหมด ความสามารถ
ในการทำดี ถูกต้องเกิน 80% 

ไม่สามารถกู้ชีวิตผู้ป่วยทั้งเด็ก และ Neonate กู้ชีวิตเด็กและ Neonate ได้ กู้ชีวิตเด็ก และ Neonate ได้ดีมาก 

 
5.ระบบสุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กตามวัยได้ไม่
ครบถ้วน 

ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กตามวัยได้ 

ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กตามวัยได้ดี
มาก 

ให้การบริบาลสุขภาพแบบ holistic โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วย
เด็กเป็นสำคัญได้ไม่ครบถ้วน 

ให้การบริบาลสุขภาพแบบ holistic โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วย
เด็กเป็นสำคัญได้ 

ให้การบริบาลสุขภาพแบบ holistic โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วย
เด็กเป็นสำคัญได้ดีมาก 

ให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินการส่งต่อ บนพ้ืน
ฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพและการส่งต่อได้ไ ม่
ครบถ้วน 

ให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินการส่งต่อ บนพ้ืน
ฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพและการส่งต่อได้ 

ให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินการส่งต่อ บนพ้ืน
ฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพและการส่งต่อได้ดี
มาก 

 
6.ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional development) 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติม ไม่สนใจเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

สนใจใฝ่รู้ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการเม่ือมีผู้
กระตุ้น 

สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติมและขวนขวายเข้าประชุม
วิชาการด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ใครกระตุ้น 

ความสามารถในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ต่ำ สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ดีทั้งทางวารสาร และ 
ทาง I.T. 

ไม่สามารถวิจารณ์ข้อดี ข้อด้อย ของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร 

พอวิจารณ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้บ้าง สามารถบอกข้อดี หรือข้อบกพร่องของบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ 

ไม่ใช้เวชศาสตร์หลักฐาน (Evidence-based 
medicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ใช้เวชศาสตร์หลักฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยบ้าง
บางคร้ัง 

ใช้เวชศาสตร์หลักฐานประกอบการรักษาผู้ป่วย
เป็นส่วนใหญ่ 
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7. ทักษะในการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ดี มีปัญหาเกือบทุกที่ มีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนบางที่ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีทุกหน่วยงาน 
ไม่สนใจนักศึกษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้อง สนใจนักศึกษาแพทย์ บ้าง สอนบ้าง แต่ไม่มากนัก สนใจให้เวลากับนักศึกษาแพทย์ สอน และเป็น

แพทย์พ่ีเล้ียงนักศึกษาที่ดี 
ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวุโส 
หรือปรึกษาทุกเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอคำปรึกษาบ้าง แต่ไม่ถูก
จังหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตัดสินใจได้ ขอคำปรึกษา
ในช่วงที่ถูกต้อง 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างไม่
ประหยัด ส้ินเปลืองโดยไม่จำเป็น 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ประหยัด ดูแลใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ช่วยดูแล
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ส่วนรวม 

หมายเหตุ  ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 1เมษายน 2563 
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................................................................................................................................................................... ..................... 
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แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
ประจำปีการศึกษา .………………… 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช่ือ.....................................................................ช้ันปี………………….. 
ระยะเวลาที่ประเมินต้ังแต่……………………………ถึง…………………………………… 

ประเมินโดย   พยาบาลที่ ………………………………………………………….. 
 
 

ความสามารถที่ประเมิน 
ต่ำกว่าความ

คาดหวัง 

บรรลุความ

คาดหวัง 

สูงกว่าความ

คาดหวัง 

ประเมิน

ไม่ได ้
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 
1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

2. ทักษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

3. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา  
    (Leadership,  collaboration & consultation ) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

คำอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอดกุมารเวชศาสตร์ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที่  รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที่ดี รับผิดชอบดีมากทุกด้าน 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
ไม่เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย  
ค่อนข้างดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ดี
มาก 

 
2. ทักษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 
ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ดี สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดี สัมพันธภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัวดีมาก 

ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ  ใช้
ภาษาที่เข้าใจยาก หรือไม่ถูกต้อง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติบ้าง  ใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ ทุกราย  ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้อง 

 
3. ทักษะในการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation ) 
 

ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ดี มีปัญหาเกือบทุกที่ มีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนบางที่ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีทุกหน่วยงาน 
ไม่สนใจนักศึกษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้อง สนใจนักศึกษาแพทย์ บ้าง สอนบ้าง แต่ไม่มาก

นัก 
สนใจให้เวลากับนักศึกษาแพทย์ สอน และเป็น
แพทย์พ่ีเล้ียงนักศึกษาที่ดี 

ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวุโส 
หรือปรึกษาทุกเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอคำปรึกษาบ้าง แต่ไม่ถูก
จังหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตัดสินใจได้ ขอคำปรึกษา
ในช่วงที่ถูกต้อง 
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คำแนะนำเพ่ิมเติม   …………………………………………………………...........................................……………………...............................................  

........................................................................................................................................................................................ ............................ 
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7.2 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
 วัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอด ตามกรอบของ EPA (Entrustable Professional Activities) ระหว่างการฝึกอบรมในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2  
 ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม EPA 
และตาม milestones ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลปอ้นกลับจากอาจารย์ผู้ประเมินเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ทั้งน้ี แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
พึงประสงค์ตามระดับของ milestones ที่กำหนด จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับชั้นของการฝึกอบรม 
7.3 การบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ทำการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน และใช้แบบประเมิน portfolio และกำหนดให้มี
การพบอาจารย์ที่ปรึกษาปีละ 2 คร้ัง เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์
ประจำบ้านต่อยอด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นลายลักษณ์
อักษร และส่งหลักฐานการประเมินอยู่ในทะเบียนประวัติของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สำหรับการพิจารณาผลการ
สอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบตัร  
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนระดับช้ันปี มีดังน้ี  
 1. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 50 สัปดาห์)  
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของภาควิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  
 3. การประเมิน 360 องศา เมื่อสิ้นสุดแต่ละชั้นปีไม่พบปัญหาการปฏิบัตงิาน  
 4. EPA ผ่านตามเกณฑ์ milestone ตามที่กำหนด  
 

เกณฑ์การผ่าน EPA ตามระดับชั้นปี  
                            EPA Milestone 
 Level 1  (F1) Level 2 (F2) 
EPA 1 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติฉุกเฉนิ หรือ
เฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็ก 

L1-3 L 4-5 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอ่ย L1-3 L 4-5 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาท
ในเด็ก ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น  

L1-3 L 4-5 

EPA 4 แสดงทักษะการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญในกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 

L1-3 L 4-5 

L1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
L2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
L3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
L4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
L5 = สามารถปฏิบัติงานได้และสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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การประเมินเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสอบเพื่อวฒุิบตัรฯ มีดังต่อไปน้ี 
 1. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
 2. มีผลงานวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 1 เร่ือง ตามข้อกำหนดที่อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยารับรอง 
 3. สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมิน โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม และผู้
เข้ารับการประเมินส่งผลงานวิจัยในวันสมัครเข้ารับการประเมิน  
 4. วิธีการประเมิน ประกอบด้วยการสอบแบบสอบปรนัย การสอบปากเปล่า และ long case examination 
          5. เกณฑ์การตัดสิน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยากำหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านซึ่งสอดคล้องกับข้อบงัคับของแพทยสภา 
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
ดูแลในภาพรวมของการฝึกอบรม ประสบการณ์การเรียนรู้ พฤตินิสัยในการทำงานและความรับผิดชอบ ความเป็นอยู่  
การปรับตัว สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือหรือสนับสนุน โดยพบปะกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปี

ละ 2 คร้ัง งานการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 360      
ลงในแบบประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ป รึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลแฟ้มบันทึก
ประสบการณ์ (portfolio) และผลงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และทำบันทึกรายงานแก่ฝ่ายการศึกษาหลัง
ปริญญา 2 คร้ังต่อปี  
 

 อาจารย์ห น่ึงท่านจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้แก่แพทย์ ประจำบ้านต่อยอด
ตั้งแต่เร่ิมจบสิ้นสุดการฝึกอบรมตามตารางที่กำหนดไว้ โดยอาจารย์ 1 ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปได้ไม่เกิน 2 คน/
ชั้นปี และอาจารย์ 1 ท่านคุมงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ไม่เกิน 2 เร่ือง/ชั้นปี และทั้งหมดไม่เกิน 3 เร่ืองใน
เวลาเดียวกัน 
 
อาจารย์ที่รับปรึกษารายเดือน (attending staff)  
 

             อาจารย์ที่ รับปรึกษารายเดือนจะให้ความเห็น คำแนะนำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบ
ประสาท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทำกิจกรรมวิชาการในเดือนน้ัน ๆ รวมถึงให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ขึ้นฝึกปฏบิัติงานในคลินิกและรายงานอุบัติการณ์ของผู้เขา้ฝึกการอบรม ทั้งน้ีผู้เข้า
รับฝึกการอบรมสามารถติดต่ออาจารย์ทั้งการเข้าพบโดยตรง การโทรศัพท์ การติดต่ออื่น ๆ เช่น ทางอีเมล หรือ     
ทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ  เช่น LINE, Si vWork 
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ตารางที่ 4 ระบบการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ที่แสดงช่องทางการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ ช่อง
ทางการติดต่อ และความถี่ในการให้คำปรึกษา 
 

ช่องทางการ
ให้คำปรึกษา 

ช่องทางการติดต่อ กิจกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำปรกึษาทางด้านวิชาการ  ความถี่ในการให้
คำปรึกษา 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

โทรศัพท์, line, Si 
vWork, email, 
นัดประชุม 

1.ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ตามสมรรถนะที่กำหนด  
2.ประเมินและสะท้อนตนเอง (self-reflection) และตรวจ 
portfolio ปีละ 2 คร้ัง พร้อมลงนามรับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่พป. ต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งในเร่ืองการ
เรียน การปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วย และด้านอื่น 

แบบทางการอย่าง
น้อย 2 คร้ังต่อปี 

อาจารย์ 
attending 
ประจำสาขา 

Face to face, 
line, Si vWork, 
โทรศัพท์ 

1.การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ พป.ต่อยอด ผ่านการเรียนรู้โดยใช้
ผู้ป่วยเป็นฐาน หอผู้ป่วยในและนอก 
2.ให้ข้อมูลป้อนกลับภายหลังการประเมินกิจกรรม EPA  

ทุก rotation 
(ตลอดเวลา) 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
งานวิจัย 

โทรศัพท์, line, Si 
vWork, email, 
นัดประชุม 

ดูแลการทำวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การขออนุญาติการทำ
วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์หรือนิพนธ์ต้นฉบับ ตลอดจนการนำเสนอ
งานวิจัย 
 

 

 
 กรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีปัญหาในระหว่างการฝึกอบรม โดยอาจเป็นปัญหาด้านการฝึกอบรม การ
ปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ด้านอารมณ์และจิตใจ หรือปัญหาอื่นๆ สาขาวิชามีแนวทางปฏิบัติในการดูแล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ดังน้ี  
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แนวทางปฏิบัติในการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ Attending และอาจารย์ทุกท่าน 
ร่วมกันดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่ี  
หอผู้ป่วย OPD การทำconference 

อาจารยท์ี่ปรึกษา 
  พบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่ีเป็นทางการ 

2 ครั้ง/ปี พบปัญหา 

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

ทำงานร่วมกัน รายงานปัญหาท่ีพบ 

กรณีฉุกเฉิน 
-  แจ้งโดยตรงท่ี 
          -  อาจารย์ในสาขาวิชา 
          -  หัวหน้าสาขาวิชา 
หรือบันทึกเหตุการณ์ ปิดผนึกส่งท่ีเจ้าหน้าท่ีการศึกษา จฟ.10  ภายใน 72 
ชม.โดยจะดำเนินการส่งมอบต่อหัวหน้าสาขาและรองหัวหน้าภาคฝ่าย
การศึกษาหลังปริญญาทันทีท่ีได้รับข้อมูล 

กรณีไม่ฉุกเฉิน 
  บันทึกเหตุการณ์ในแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์  
    ปิดผนึกส่งท่ีเจ้าหน้าท่ีการศึกษา จฟ.10  

ส่งหัวหน้าสาขา 
และรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

ทุกวันอังคารท่ี 1, 3 ของเดือน 

อาจารยใ์นสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชาน้ันๆ พิจารณาวางแผนแก้ไขปัญหาเป็นรายๆ ไป 
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ปัญหาความรู้ ทักษะ ข้อมูลจาก อาจารย์ attending, อาจารย์ในภาควิชา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และผลการสอบ 

กรณีเจ็บป่วยทางกาย* ปัญหาการปฏิบัติงาน 

ส่งตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมปรึกษากับทีมว่า
สามารถปฏิบัติงานต่อได้หรือไม่ 

กรณีเจ็บป่วย 
ทางกาย* 

กรณีมีปัญหา 
ด้านจิตสังคมและ

บุคลิกภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา  และรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา และทีม

การศึกษาหลังปริญญา พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ปฏิบัติงานได้ ต้องรายงานการเจ็บป่วย
ทุกเดือนต่ออาจารย์ในสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบ และหัวหน้าสาขาวิชา 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้

ทีมให้การช่วยเหลือขั้นต้น 

ตั้งทีมประเมิน 

อาจารย์ในสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าภาควิชา แพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชาน้ันๆพิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

เพิ่มพูนวิธีการเรียนรู้ 

ตักเตือน 

ซ้ำชั้น ให้ออก 

ตักเตือน 

ซ้ำชั้น ให้ออก 

อาจารย์ในสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
ร่วมกับคณะกรรมการบรหิารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแก้ไขปญัหาเปน็รายๆ ไป 

 

ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม,       ซ้ำ
ชั้น,หรือให้ออก 

*ติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ีการศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร์ 99977 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยอาจารย์สาขา  

 ครั้งที่ 1 เดือน กค. - ธค.   ครั้งที่ 2 เดือน มค. - มิย. 
สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………………    
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ………………………………………………  ช้ันปี ……………… 
1. พฤตินิสัยในการทำงานและความรับผิดชอบ    
ปัญหาที่พบ   ไม่มี    มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 
คำแนะนำที่อาจารย์ให้   ไม่มี   มี คือ ……………………………………………………………………………………………  
2. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ปัญหาที่พบ   ไม่มี    มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 
คำแนะนำที่อาจารย์ให้   ไม่มี   มี คือ ……………………………………………………………………………………………  
3. สถิติการออกตรวจที่ OPD 
ปัญหาที่พบ   ไม่มี    มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 
คำแนะนำที่อาจารย์ให้   ไม่มี   มี คือ ……………………………………………………………………………………………  
4. รายงานพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ (Occurrence report) 
ปัญหาที่พบ   ไม่มี    มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 
คำแนะนำที่อาจารย์ให้   ไม่มี   มี คือ ………………………………………………………………………………………… 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เช่น อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน นศพ. พยาบาล   
ปัญหาที่พบ   ไม่มี    มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 
คำแนะนำที่อาจารย์ให้   ไม่มี   มี คือ …………………………………………………………………………………………  
6. คำแนะนำ คำชมเชย หรือความคิดเห็นที่ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

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

7. อารมณ์จิตใจและการปรับตัว 
  •  ความสุข (ให้คะแนนโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)  

 
  

  •  การปรับตัว (ให้คะแนนโดยอาจารย์สาขาวิชาฯ) 
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ปัญหา ............................................................................................................................. .............................            
คำแนะนำที่ให้ ........................................................................... ................................................................... 

8. ปัญหาอื่นๆ ที่พบหรือที่แพทย์ประจำบา้นต่อยอดปรึกษา และคำแนะนำที่ให้  
 ..................................................................................................................... ....................................................

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

9. สิ่งที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องการให้ช่วยเหลือหรอืสนับสนนุ. 
 ..................................................................................... ....................................................................................

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

10. ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ต้องการให้ภาควิชาฯ สนับสนุนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิม่เติม. 
 .........................................................................................................................................................................

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

11. ปัญหาโดยรวมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกสาขาในภาควิชาฯ 
...............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................................................................................................  
อื่นๆ .......................................................... ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ................................................................... 

 
           ลงช่ือ........................................................... 
          อาจารย์สาขาวิชา...................................... 

      วันที่.....................................
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สวัสดิการและสันทนาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 

1. ห้องพักและห้องทำงานแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด    จฟ.12 

2. ห้องสมุดภาควิชา       จฟ.10 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองพิมพ์ตามห้องพักแพทย์  

4. การลาทุกประเภทรวมการลาพักผ่อนไม่เกินปีการศึกษาละ 10 วันทำการ  

5. หอพักภายในโรงพยาบาลศิริราช 

6. ค่าตอบแทนรายเดือนขึ้นกับต้นสังกัดในกรณีที่เป็นต้นสังกัดอิสระทางโรงพยาบาลศิริราชมีค่าตอบแทนราย

เดือน 20,250 บาท 

7. ค่าอยู่เวรตามอัตราที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนด 5,000 บาทต่อเดือน 

8. ร่วมรายการสันทนาการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นงานไหว้ครูกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ

ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานฉลองปีใหม่เปน็ต้น 

9. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยตามระเบียบของคณะ  

 

สวัสดิการการรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประเภทต้นสังกัดอิสระ (สถานภาพเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของคณะ) ให้ใช้สิทธิ
ประกันสังคม 

 สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นทำประกันสังคม ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) พร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชน 

       สำหรับผู้ที่ เคยมีทำประกันสังคมมาแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงมาด้วย (กรณี
ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล) หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้แนบแต่สำเนาบัตรประชาชนมาอย่างเดียว  

       มีข้อสงสัยในการรักษาพยาบาลเร่ืองสิทธิต่างๆให้ติดต่อที่คุณพอพลอย โทร 02-4197420  (ขอ้แนะนำการใช้
บริการตรวจรักษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสิทธิประกันสังคม) 

 ข้ันตอนการใช้บริการ 
1. ขอให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่แผนกเวชระเบียน หรือกรอก 

Online ได้ที่หน้า Website ของศิริราช 
2. สามารถ มารับ ก ารตรวจรัก ษ า วันราชก าร เวลา  07.00 – 21.00 น. วันหยุ ดราชก ารแ ละวั นห ยุ ด 

นักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 12.00 น. หากต้องการตรวจเฉพาะโรคให้ใช้บริการ STAFF Center รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ หน้า 75 
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กรณียังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม ยังคงสามารถรับการตรวจรักษาผ่านสวัสดิการ STAFF Center โดยให้นำ
ใบสั่งยาพร้อมเวชระเบียนที่บันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจต่าง ๆ เช่น ใบตรวจทางห้องปฏิบัติก าร ใบ
เอ็กซเรย์ หรือใบแจ้งค่าตรวจรักษา เช่น ค่าผ่าตัดเล็ก ค่าทำฟัน มาประทับตราสวัสดิการโดยผ่านความเห็นชอบของ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 434 คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ พยาบาลหน่วย
บริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย โทร.02-4197392  และสามารถรับยาสวัสดิการได้ที่ห้องยาชั้น 1 ช่อง 12 
ตึกผู้ป่วยนอก หรือฝากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพฯ รับยาให้และมาเซ็นชื่อรับยาในวันน้ัน ก่อนเวลา 16.00 น.  

 กรณีนอกเวลาราชการ แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าพยาบาลห้องตรวจแพทยเ์วรฉุกเฉนิ  ห้องตรวจ 
อุบัติเหตุ โดยขอใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือสวัสดิการของคณะฯ 
 

  ระเบียบการใช้สิทธิสวัสดิการ 
- การตรวจรักษาเทียบเท่าข้าราชการและสามารถได้รับภูมิคุ้มกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
- การบริการไม่ครอบคลุมค่ายาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาที่อยู่ใน

ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
- การบริการทางทันตกรรม บริการตามระเบียบของข้าราชการ สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนไม่

ครอบคลุมการครอบฟัน จัดฟัน รักษารากฟัน 
 

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีต้นสังกัด ต้องใช้ต้นสังกัดของตนเอง  ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  หรือสมัคร
ระบบจ่ายตรงของคณะให้ทำเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกที่ต้องการปรึกษาเฉพาะทางและซื้อยาเองโดย
นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตรวจ 

 
 

ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล (Staff Center) 
Staff Center ต้องการอำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และด้านสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body)เพื่ออำนวยความ
สะดวก ในการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร  
         ในระบบการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยนอก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-4199977 ในวนัและเวลาราชการ  
         กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. 
         กรณีติดต่อนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  
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ข้ันตอนการขอรับบริการ 
 

1. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ ให้โทรไปที่เบอร์ 0-2419-9977  
2. แจ้งรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว คือ เลขบัตรประจำตัวพนักงาน SAP ID, เลข HN (ถ้ามี), สิทธิ์การรักษา  (เบิกจ่าย

ตรง หรือประกันสังคม) และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานหรือเบอร์มือถือเพื่อติดต่อกลับ  
3. แจ้งอาการที่ป่วย  
4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อบอกเวลาและสถานที่ที่บคุลากรต้องไปพบแพทย ์ 
5. บุคลากรไปพบแพทย์ ณ จุดที่ เจ้าหน้าที่ Staff Center ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องไปรับแฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยทาง

เจ้าหน้าที่จะทำการส่งแฟ้มดังกล่าวไปให้ทางหน่วยตรวจเอง  
 
* กรณีที่ไม่สามารถไปตามวัน และเวลาที่นัดได้ โปรดแจ้งกลับทาง Staff Center ทันที 
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ประกาศภาควิชาท่ีสำคัญ 
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การเข้าประเมนิ 360 องศา 
https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/pediatrics/sidebar-left-360_staff.asp 

 

 

 
Username และ Password เป็นเลข SAP 
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ตัวอย่างหน้าประเมิน 


