
 
 

  
 
 
 
 

 
 

คู่มือการฝึกอบรม 
 

 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ค าน า 
 

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซิึม ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน
ต่อยอดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ดังนั้น จงึได้มีการปรับปรุงคู่มือการท างานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพือ่ให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรมให้ไดม้ากที่สุด 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซิึม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
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รายนามและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซิมึ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 

 

เพื่อให้การด าเนินงานในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ              
เวชกรรม   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ดังรายนามดังต่อไปน้ี 

1. ศ.เกียรติคุณ พญ. ชนิกา  ตู้จนิดา ที่ปรึกษา 
2. ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี   ลิขิตมาศกุล ที่ปรึกษา 
3. ศ.พญ.ไพรัลยา   นาควัชระ ประธาน 
4. รศ.พญ.จีรันดา   สันติประภพ กรรมการ 
5. อ.นพ.สุพิชชา    ปัจมนตรี กรรมการ 
6. อ.พญ.อรสุดา    เลิศบรรณพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้แทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรรมการ  
8. นางสาวเกตมุณี  โลหะวิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
ที่ปรึกษา 

 ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร ให้ด าเนินการไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  Postgraduate Medical 
Education WFME Global Standards for Quality Improvement และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ตั้งไว้ 
 

ประธานกรรมการ 
1.   ก าหนดนโยบายด้านการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
2.   พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการบริหารและการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

 กระบวนการวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ 
3.   พิจารณากลั่นกรองการรับรองมาตรฐานการด าเนินการในหลักสูตร 
4.   พิจารณาด าเนินการการประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
5.   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
6.   การบริหารงบประมาณของหลักสูตร และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  
 และประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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กรรมการที่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 
1.  จัดท าหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร

เวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โดยให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์ และเกณฑ์ WFME 

2. รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายและกรอบแนว
ทางการจัดการหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ WFME เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม  

3. ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม ควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพ
ของการจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4. ด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
การพัฒนาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 5. พิจารณาความเที่ยงตรงและความยุติธรรมของวิธีการวัดและการประเมินผลที่ใช้ 
 6. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 7. ด าเนินการประเมินหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
    8.  ก ากับดูแลระบบพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างจริงจัง 
    9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด 

กรรมการที่เปน็เจ้าหนา้ที่ของสาขาฯ  
1.  ประสานงานความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์            

ศิริราชพยาบาล สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ หน่วยงานภายนอก และชุมชน 
เพื่อให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

2.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวบรวมข้อมูลหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและน าข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาเพ่ือประมวลผลและน าเข้าที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3.  จัดท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด การจัดการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และแนวทาง
การให้ค าปรึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.  การให้ข้อมูลป้อนกลับของผลการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
5.  รายงานผลการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME 
6.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด 

กรรมการที่เป็นผู้แทนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
1.  เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินการการจัดฝึกอบรม และเพื่อการสื่อสารข้อมูลไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2.  ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการจัดฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประเมินแผนการ

ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนสุาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
ปัจจุบันปัญหาความเจ็บป่วยของเด็กและวัยรุ่นที่เกี่ยวกับความผิดปกติของโรคระบบต่อมไร้ท่อ และ

โรคเบาหวานเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามล าดับ มีผู้ป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ เบาหวาน และความผิดปกติของเม
แทบอลิซึม ที่ต้องได้รับการดูแลทั้งผู้ป่วยนอก (ประมาณ 4,000 visits/ปี) และผู้ป่วยใน โดยสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อฯ เป็นจ านวนมากและมีความ
หลากหลาย  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชื่อมั่นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นหลักสูตร
ที่ท าให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับฝึกอบรม มีความรู้ความช านาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อมไร้ท่อและ
เบาหวานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาฉุกเฉินหรือแบบเรื้อรัง มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเป็นผู้น า และมีทักษะในการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง  
 

ความรู้ทางด้านปัญญาพิสัย 

1.  ความรู้พ้ืนฐานของระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Basic Endocrinology) ในสภาวะปกติ 

และพยาธิสภาพด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิก าเนิด (pathogenesis) พยาธิวิทยา (pathology) 

พันธุศาสตร์ และอณูพันธุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ ได้แก ่

1.1 Basic sciences of endocrine system 
  1.1.1 Fetal endocrinology 
  1.1.2 Anatomy and physiology 
  1.1.3 Peptide hormones 
  1.1.4 Steroid hormones 
  1.1.5 Hormone receptors 
  1.1.6 Signal transduction pathways 
  1.1.7 Neural regulation of endocrine system 
  1.1.8 Genetics of endocrinology 
  1.1.9 Molecular endocrinology   
  1.1.10 Hormone assays 
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1.2 Hypothalamic – pituitary gland and Hypothalamic – pituitary disorders 
  1.2.1  Anterior pituitary disorders 
    - Growth hormone deficiency  
    -   Gigantism / acromegaly 
    -   Congenital / acquired hypopituitarism 
    -   Isolated gonadotropin deficiency 
    -   Pituitary tumor 
  1.2.2 Posterior pituitary disorders 
    -   Diabetes insipidus 
    -   Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)

    -   Cerebral salt wasting 
1.3 Thyroid gland and thyroid disorders 
  1.3.1 Hypothyroidism 
    - Congenital 
    - Acquired 
    - Neonatal thyroid screening 
  1.3.2 Thyrotoxicosis 
    - Graves’ disease 
    - Neonatal thyrotoxicosis 
    - TSH – mediated hyperthyroidism 
    - Iodine – induced thyrotoxicosis 
  1.3.3 Thyroiditis 
    - Acute suppurative thyroiditis 
    - Subacute (viral) thyroiditis 
    - Chronic autoimmune thyroiditis 
  1.3.4 Goiter  
  1.3.5 Thyroid nodules 
    - Benign tumor and cysts 
    - Malignant thyroid tumors 
  1.3.6 Non – thyroidal illness 
  1.3.7 Iodine deficiency disorders (IDD)  
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1.4 Growth and pubertal disorders 
  1.4.1  Short stature / failure to thrive 
  1.4.2  Tall stature 
  1.4.3  Precocious puberty 
           - Central precocious puberty 
           - Peripheral precocious puberty 
  1.4.4 Delayed puberty 
    - Hypogonadism 
    - Constitutional delay of growth and puberty 
  1.4.5 Pubertal variants 
    - Premature thelarche 
    - Pubertal gynecomastia 
    - Premature adrenarche  
    - Menstrual irregularity 
1.5 Adrenal gland and adrenal disorders 
  1.5.1 Hypoadrenocorticism 
    - Congenital adrenal hyperplasia 
    - Congenital adrenal hypoplasia 
    - Adrenocortical unresponsiveness to ACTH 
    - Adrenoleukodystrophy 
    - Mineralocorticoid deficiency 
    - Adrenal hemorrhage 
    - Addison’s disease 
     - ACTH deficiency 
    - End organ unresponsiveness 
  1.5.2 Hyperadrenocorticism 
    - Cushing syndrome 
    - Virilizing adrenal tumor 
    - Feminizing adrenal tumor 
    - Hyperaldosteronism 
  1.5.3 Disorders of the adrenal medulla 
     - Pheochromocytoma 
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1.6 Disorders of sex development (DSD) and reproductive system 
  1.6.1 Normal sex development  
  1.6.2 Abnormalities of gonadal development 
    - Turner syndrome and its variants 
      -  47, XXX syndrome  
      -  46, XX DSD 
     -  46, XY DSD 
    -  46, XX/46, XY disorders of sex development 
    -  45, X/46, XY disorders of sex development 
     -  45, X maleness 
     -  Others (cloacal exstrophy, Müllerian duct aplasia–renal   

     agenesis–cervicothoracic somite dysplasia (MURCS) syndrome) 
  1.6.3 Abnormalities of testicular function 
    - Klinefelter syndrome (47, XXY) 
    - 47, XYY  
     -  Leydig cell aplasia / hypoplasia 
     - Testicular biosynthetic defects 
  1.6.4 Extragonadal abnormalities 
     - 5 α-Reductase deficiency 
     - Androgen insensitivity syndrome 
     - Multiple congenital abnormalities 
     - Masculinization of the female fetus 
  1.6.5 Others 
     - Undescended testis 
     - Vanishing testis syndrome 
    - Hypospadias 
    - Gonadal tumors 
  1.6.6 General principles of the management of ambiguous genitalia  

    - Evaluation & diagnosis 
    - Gender assignment / reassignment 
  1.6.7 General principles of the management of transgender 
  1.6.8 Abnormalities of ovarian function 
              - Ovarian cyst 
    - McCune Albright syndrome 
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1.7 Disorders of calcium, phosphate, vitamin D, and bone 
  1.7.1 Calcium, magnesium and phosphate homeostasis 
  1.7.2 Disorders of parathyroid hormone (PTH) secretion or action 
    - Hypoparathyroidism 
     - Pseudohypoparathyroidism 
    - Magnesium deficiency 
    - Hyperparathyroidism 
  1.7.3 Disorders of vitamin D (rickets) 
  1.7.4 Neonatal hypocalcemia 
  1.7.5 Hypercalcemia 
    - Primary hyperparathyroidism 
    - Hypervitaminosis A, hypervitaminosis D 
    - Immobilization 
    - Idiopathic infantile hypercalcemia  
    - Williams syndrome 
     - Hypercalcemia of malignancy 
  1.7.6 Hypophosphatemic states 
    - Hypophosphatemic rickets 
     - Tumor – induced hypophosphatemia 
     -  Renal tubular acidosis 
     - Fanconi syndrome 
  1.7.7 Renal osteodystrophy 
  1.7.8 Others 
    - Osteopenia of prematurity 
     - Osteogenesis imperfect 
    - Osteoporosis/osteopenia 
1.8 Carbohydrate metabolism and hypoglycemia 
  1.8.1 Pathophysiology 
    - Glucose metabolism 
    - Glycogen synthesis and degradation 
    -  Glycolysis, gluconeogenesis, and recycling of lactate and galanine

    - Fatty acid synthesis, oxidation and ketogenesis   
  1.8.2 Etiologies of hypoglycemia 
     - Hyperinsulinism 
    - Glycogen storage disorders  
    - Disorders of gluconeogenesis 
    - Drug-induced hypoglycemia 
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     -  Defects of glucose transporter 
     -  Inborn errors of metabolism involving hypoglycemia  
     -  Infants of diabetic mother 
1.9 Diabetes mellitus 
  1.9.1 Etiology, pathogenesis and therapy of type 1 and type 2 diabetes  

    Mellitus 
  1.9.2 Diagnosis and management of type 1 and type 2 diabetes mellitus 

  1.9.3 Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar coma 
  1.9.4 Other types of diabetes mellitus 
    - Neonatal diabetes mellitus 
    - Maturity onset diabetes of the young 
    - Drug-induced diabetes mellitus 
    - Syndrome associated diabetes mellitus 
    - Genetic defect of insulin action 
1.10 Obesity and metabolic syndrome 
  1.10.1 Neuroendocrine regulation of energy balance 
  1.10.2 Simple obesity with medical consequences 
  1.10.3 Obesity disorders 
    - Endocrine causes 
    - Syndromic obesity 
    - Monogenic obesity 
    - Hypothalamic obesity 
  1.10.4 Metabolic syndrome 
    - Insulin resistance syndrome 
    - Dyslipidemia 
    - Polycystic ovary syndrome 
1.11 Special topics in clinical endocrinology 
  1.11.1 Gastrointestinal peptide hormones   
  1.11.2 Multiple endocrine neoplasm 
  1.11.3 Surgery for endocrine disorders 
  1.11.4 Dermatologic manifestations of endocrine disorders   

  1.11.5 Autoimmune endocrine syndrome 
  1.11.6 Genetic endocrine disorders 
  1.11.7 Endocrine disruptors 
  1.11.8 Endocrinopathy in chronic illness and cancer survivors 
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2. ความสามารถเชิงปฏิบัติการ รู้หลักการตรวจฮอร์โมน วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางฮอร์โมนอย่าง
ถูกต้อง การท า endocrine tests และสามารถแปลผลการตรวจดังต่อไปนี้ 

 2.1  Growth hormone (GH) 
   - Exercise 
    -   Sleep 
    - Insulin-induced hypoglycemia 
   - Arginine stimulation 
   - Glucagon stimulation 
   - L-dopa 
    - Clonidine stimulation 
    - IGF-I, IGFBP-3 
 2.2  GH-releasing hormone (GHRH) stimulation 
 2.3  GH suppression test 
 2.4  Adrenocorticotropin (ACTH) stimulation 
 2.5  Thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation 
 2.6  Metyrapone test 
 2.7  Dexamethasone suppression test 
 2.8  Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) test 
 2.9  Combined test of anterior pituitary function 
 2.10 Water deprivation test 
 2.11 Human chorionic gonadotropin (hCG) stimulation test 
 2.12 Thyroid profiles 
   -   Thyroid function tests 
   -   Thyroxine binding globulin (TBG) 
   - Thyroglobulin (Tg) 
   - Thyroid auto-antibodies (thyroglobulin antibody, thyroperoxidase antibody) 

  - Thyrotopin receptor antibody (TRAb) 
   - Radionuclide scan and uptake 
   - Perchlorate discharge test 
   -  Thyroid fine needle aspiration and biopsy 
 2.13 Serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase 
 2.14 Serum parathyroid hormone (PTH) 
 2.15 Serum vitamin D metabolites 
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 2.16 Bone markers 
 2.17 24-hr/random urine for calcium, phosphate, creatinine 
 2.18 Urinary cAMP and phosphate response to PTH 
 2.19 Tests of adrenocortical function 
   - Plasma cortisol 
   - ACTH 
   - ACTH stimulation 
   - Plasma renin activity (PRA) / direct rennin 
   - Plasma aldosterone 
   - Plasma 17-OH progesterone 
   - Plasma dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) 
   - Urine steroid metabolites 
 2.20 Adrenal medulla  
    - Urine vanillyl-mandelic acid (VMA), homovanilic acid (HVA) 
   - Urinary catecholamines 
   - Plasma catecholamines 
 2.21 Gonads 
   - Plasma testosterone 
   - Plasma estradiol 
   - Plasma dihydrotestosterone 
   - Plasma androsterone/androstenedione 
   - Serum luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) 

   - β-hCG 
 2.22 Pancreas 
    - Plasma glucose 
   - Serum insulin 
   - HbA1C 
   - Serum ketones 
   - Plasma C-peptide 
   - 2-hr postprandial blood glucose 
   - Urine glucose 
    - Urine ketones 
   - Insulin auto antibody (IAA) 
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   - Islet cell antibody (ICA) 
   - Anti-glutamic decarboxylase antibody (GAD 65) 
   - Anti-tyrosine phosphatase antibody (IA2) 
   - Oral glucose tolerance test 
   - Intravenous glucose tolerance test 
   - Glucagon stimulation test 
 2.23 Inferior petrosal sinus sampling 
3. สามารถแปลผลลักษณะปกติและผิดปกติที่พบโดยการตรวจทางรังสี  
 3.1  Bone 
   - Bone age 
    -  Skeletal survey 
   - Bone densitometry 
 3.2  Neuroradiologic evaluation 
    - Plain skull X-ray 
    - Computed tomography (CT) 
    - Magnetic resonance imaging (MRI) 
 3.3  Thyroid 
   -   Scan 
   - Ultrasonography 
   - Radioactive scan/uptake 
 3.4   Adrenal gland 
   - Plain abdomen 
    - CT scan 
   - Ultrasonography 
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หน้าที่ความรับผิดชอบและการท างานของ 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 1 

 

1.งานบริการ 
 -  ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยของภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
และรับปรึกษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ จากนอกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เช่น ศัลยศาสตร์ 

 -  Round ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลในเวลาราชการ (ควรเริ่ม round ให้เสร็จทันเวลาที่จะเข้า   
activity ของภาควิชาฯ เวลา 8.00 น. ได้ทัน) และเมื่ออยู่เวรจนกว่าผู้ป่วยจะกลับบ้านหรือ หมดปัญหาทาง
ระบบต่อมไร้ท่อ  
 - ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยแก่แพทย์ประจ าบ้านที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
ตลอดจนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ความเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ ความเห็นที่
เกี่ยวข้องลงในใบ consult ในเวชระเบียน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอาการแสดง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและ แผนการรักษา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบใน
เดอืนนัน้ๆ 
 -  ท าแฟ้มประวัติผู้ป่วยของสาขาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องทุกราย บันทึกประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การแปลผลการทดสอบ สรุปการวินิจฉัย และการรักษาให้สมบูรณ์ 
 -  ท าการทดสอบการท างานของต่อมไร้ท่อต่างๆ และท าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้การ
ทดสอบดังกล่าวสมบูรณ์และปลอดภัย  (แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้องรายงานผู้ป่วยให้อาจารย์ 
เจ้าของไข้ที่สั่งท า endocrine tests ก่อนวันท าการทดสอบ 1 วันโดยต้องทบทวน cases ศึกษาข้อบ่งช้ี 
ของ endocrine tests โดยละเอียดก่อนรายงานอาจารย์) 
 -  ออกตรวจผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อทีค่ลินิกต่อมไร้ทอ่ (วันพุธ 13.00-16.00 น.) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ
ผ ู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวาน (วันพฤหัส 9.00-12.00 น.) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 -  ออกตรวจผู้ป่วยนอกตามที่ภาควิชามอบหมายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 -  อยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  
 -  บันทึก portfolio และ logbook อย่างสม่ าเสมอในแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เพื่อใช้เป็นข้อมลูสำหรบั
การส่งสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อฯ โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องบันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย การประเมิน EPA โดย
อาจารย์ และการทำหัตถการต ่างๆ และส ่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจท ุก 6 เดือน (เด ือนธ ันวาคมและ
มิถุนายน) ลงในแบบฟอร ์มท ี่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข ้อม ูลสำหรับการส่งสอบวุฒิบัตรฯ 
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2. งานว ิชาการ 
 -  ให้ค าปรกึษาทางดา้นวิชาการแก่แพทยป์ระจ าบ้าน นักเรียนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
อื่นๆ ที่ดูแลผูป่้วยรว่มกนั 
 -  ให้ค าปรึกษาแก่ แพทย์ประจ าบ้าน นักเรียนแพทย์ ที่มา elective ในสาขาฯ ในการเตรียมเสนอ 
interesting case, grand round, journal club และ chart review ของสาขาฯ  
 - เตรียมผู้ป่วยเพื่อท าการอภิปรายผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อฯ ของสาขาฯ เช่น การประชุม 
intersex conference ที่จัดเปน็ประจ าทุก 2 เดือน multidisciplinary conference, Endo Med-Ped 
conference เป็นต้น 
 -  เตรียมน าเสนอผู้ป่วยในกิจกรรม grand round, journal club, interesting case และ chart 
review ของสาขาวิชา  
 -  ร่วมอภิปรายผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อฯ ในกิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เช่น 
morning report, admission report, grand round, patient management conference เป็นต้น 
 -  เขา้รว่มประชมุและรว่มอภิปรายใน fellow conference และ interhospital pediatric 
endocrine conference ของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ทุก 2 เดอืน  
 -  น าเสนอในกจิกรรมของภาควิชาเช่น grand round ตามที่ได้รับหมายจากอาจารย์สาขา 
 

3. งานว ิจัย 
3.1  ท างานวจิัยของตนเองให้เสร็จตามก าหนดเวลา (ตอ้งมีงานวจิัยของตนเอง มีผลงานวิจัยน าเสนอ 

และมี manuscript พร้อมส่งตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่องในระยะเวลา 2 ปีของการอบรม) 
3.2  เป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ในสาขา ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.3  น าเสนอโครงร่างวิจัยให้กับกรรมการสมาคมต่อมไร้ทอ่เด็กและวัยรุ่นไทย ในขณะเป็นแพทย์

ประจ าบ้านต่อยอดปี 1 (เดือนธันวาคม)  
3.4 น าเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วให้กับกรรมการสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย ในขณะ

เป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 2 (เดือนพฤษภาคม)   
 

4. งานบริหารจัดการ 
 4.1  ประสานงานกบัพยาบาลประจ าสาขาฯ, นักโภชนาการ, พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย และ แพทย์
ประจ าบ้านของหอผู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ามาเรียน Diabetes self-management education 
(DSME)  
 4.2  ประสานงานกบัพยาบาลประจ าสาขาฯ ในการสอนผู้ปว่ย/ผู้ปกครองฉีด growth hormone  
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หน ้าที่ความร ับผิดชอบและการทำงานของ 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 2 

 
เหมือนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 1 และให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 1 ในการ

ดูแลผู้ป่วย และการเตรียมกิจกรรมวิชาการต่างๆ  
 
การปฏิบัติงาน (รวม 24 เดือน) 
 
 -  สาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ (IPD)                18 เดือน 
 -  สาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ (วิจัย/self-study)  2 เดือน 
 -  สาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันอื่นๆ                               2 เดือน (ปีที่ 2) 

-  สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ         1 เดือน (ปีที่ 1)
 -  สาขาต่อมไร้ท่อฯภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ                 1/2 เดอืน (ปีที่ 2) 
 -  สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติฯ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชฯ      1/2 เดือน (ปีที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ตารางกิจกรรมของสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เช้า บ่าย 
จันทร ์ (08.15 – 09.00 น.)  Morning conference ภาควิชาฯ 

(09.00 – 12.00 น.)  General OPD หรือ Service round 
Service round 
(12.30 – 13.300 น.) ประชุมอาจารย์       
(14.00 – 15.00น.)  ประชุมสาขา      
วันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน    

อังคาร (08.00 – 12.00 น.)  Grand round ภาควิชาฯ  
(11.00 – 12.00 น.)  Topic review สัปดาห์ที่ 1 และ 3/   
       Grand round สัปดาห์ที ่2 และ 4 

Service round   
(12.00 – 14.00 น.)  DM care team 
conference ทุก 2 เดือน     

พุธ (08.00 – 09.00 น.)  Problem case ภาควิชาฯ 
(09.30 – 12.00 น.)  Intersex conference ทุก 2 เดือน     
(10.00 – 11.00 น.)  Journal club สัปดาห์ที่ 2 และ
       Interesting case สัปดาห์ที่ 4  
(11.00 – 12.00 น.)  Chart review ทุกสัปดาห์ 

(13.00 – 16.00 น.)  Endocrine clinic  
 

พฤหัสบด ี (08.00 – 09.00 น.)  Extern conference ภาควิชาฯ 
(09.00 – 12.00 น.)  DM Clinic 

Service round 
 

ศุกร ์ (07.30 – 12.00 น.)  Endocrine tests 
(08.15 – 09.00 น.)  English admission report              
       ภาควิชาฯ 
(09.00 – 12.00 น.) General OPD หรือ Service round 

Service round 
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ตารางเวลาการท าวิจยัของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (ระยะเวลาฝึกอบรม 24 เดือน) 
 

ระยะเวลา หัวข้อการท าวิจัย 
ภายในเดือนที่ 3 (กันยายน) ไดห้ ัวขอ้วิทยานิพนธ์ 
ภายในเดือนที่ 6 (ธันวาคม) - เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอทุนวิจัย                       

  (กรณีขอทุน) 
- เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ 
  จริยธรรมการวิจัยของรพ.เพื่อขออนุมัติจาก 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

เดือนที่ 6 (ธันวาคม) น าเสนอโครงร่างวิจัยให้กับที่ประชุมกรรมการ  
สมาคมต่อมไรท้่อเด็กและวัยรุ่นไทย 

ภายในเดือนที่ 9 (มีนาคม) เริม่เก ็บข ้อมูลงานวจิัย 
เดือนที่ 10 (เมษายน)-เดือนที่ 18 (ธันวาคม) ด าเนินงานวิจัย 
เดือนที่ 19 (มกราคม) และเดือนที่ 20 (กุมภาพันธ์) รวบรวม วิเคราะห์ข ้อม ูล และสรุปผลงานวิจัย 
ภายในเดือนที่ 21 (มีนาคม) จัดท า English manuscript  

ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานและแก้ไข 
ภายในเดือนที่ 22 (เมษายน) ส่งรายงานวิจัยที่แก้ไขแล้วใหอ้าจารย์ที่ปรึกษา 

เดือนที่ 23 (พฤษภาคม)  - น าเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นต่อที่ประชุมกรรมการ
สมาคมต่อมไรท้่อเด็กและวัยรุ่นไทย 
-ส ่งรายงานวิจัยให้กรรมการตรวจวิทยาน ิพนธ์แก้ไข 

เดือนที่ 24 (มิถุนายน) ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยังราชวิทยาลัย             
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้ท าการประเมินผล
ส าหรับประกอบคุณสมบัตกิารเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
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รายนามอาจารย์สาขาวิชาฯ 
 อาจารย์ประเภทเต็มเวลา จ านวน 4 ท่าน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อายุ(ปี) คุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง  
ไพรัลยา นาควัชระ 

หัวหน้าสาขาฯ 50 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
Diplomate of the American Board of Pediatrics                                
(The University of Illinois, Chicago, Illinois, USA) 
Diplomate of the American Subboard of  
Pediatric Endocrinology                                                    
(Vanderbilt University Medical Center, Nashville, 
Tennessee, USA) 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์),  
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม), 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง  
จีรันดา สันติประภพ 

อาจารย์ 49 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Diplomate of the American Board of Pediatrics                                
(The University of Illinois, Chicago, Illinois, USA) 
Diplomate of the American Subboard of  
Pediatric Endocrinology  
(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, 
Ohio, USA) 
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์  
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

อาจารย์นายแพทย์ 
สุพิชชา ปัจจมนตรี 

อาจารย์ 39 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์   
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

อาจารย์แพทย์หญิง  
อรสุดา เลิศบรรณพงษ์ 

อาจารย์ 40 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Diplomate of the American Board of Pediatrics  
(The University of Illinois, Chicago, Illinois, USA) 
Diplomate of the American Subboard of Pediatric 
Endocrinology (Children’s Hospital of Wisconsin, Medical 
College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, USA) 
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์  
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

อาจารย์ประเภทไม่เต็มเวลา จ านวน 1 ท่าน 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ(ปี) คุณวุฒิ 

1.ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิง                                   
  สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล 

ประธานศูนย์
เบาหวานศิริราช 

61 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),                                
Certificate in Pediatric Endocrinology  
(The Children’s Hospital, Sydney, NSW, Australia) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)   
อ.ว. (กุมารต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)                               
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อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 3 ท่าน  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 
คุณวฒิุ 

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
  แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 80 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทอง)  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Certificate of Pediatric Endocrinology  
(Children’s Hospital Medical of Center Harvard Medical 
School. U.S.A.)   
Diplomate of the American Board of Pediatrics 
(Children’s Hospital Medical Center). 
Master of Science (Pediatrics)  
University of Colorado Medical Center, U.S.A 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม) 
แพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ม.มหิดล 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ        
นายแพทย์กิตติ  อังศุสิงห์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 79 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
Certificate in Pediatric Endocrinology    
(University of Pittsburgh, USA) 
Diplomate of the American Board of Pediatrics                                    
(Children’s Hospital of Pittsburgh, PA, USA) 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม) 

ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณ      
นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 78 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
Certificate in Pediatric Endocrinology  
(Brooklyn-Cuberland Medical Cenerr, NY, USA) 
Diplomate of the American Board of Pediatric 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)  
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รายนามเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาฯ 
ชื่อ-สกุล (ต าแหน่ง / หน้าที่) วุฒิการศึกษา 

1.  นางสาวพรพิมล  เกียรติศักดิ์ทวี 
    (พยาบาลประจ าสาขาฯ)    
     

Certificate in Pediatric Diabetes Education Program  
(The Children’s Hospital, Sydney, NSW, Australia)  
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 

2. นางสาวแพรววริญญ์  วีรกุลวัฒนา 
    (หัวหน้าห้องปฏิบัติการสาขาฯ)   
 ท าหน้าที่ตรวจหาความผิดปกติของยีน  
 CYP21A2, และตรวจวิเคราะห์ Zn T8  
 Ab และดูแลมาตรฐาน ISO 

 
วท.บ (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

3.   นางสาวธีรารัตน์  แม้นพยัคฆ์  
 (นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
 ท าหน้าที่ตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก 
 ด้วยเครื่อง Dual Energy X-ray 
 Absorptiometry (DXA) 

 
วท.บ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. นางสาวปาริฉัตร เนตรสกุลณี  
 (นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 ท าหน้าที่ตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือด  
 ได้แก่ growth hormone, IGF-1,  
 IGFBP-3, 17-OH progesterone  
 (17-OHP) รวมถึง Anti-GAD, IA2 

 
วท.บ   (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

5.  นางสาวยุพิน ภูจอมใจ                        
 (นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์)                                                                                    
 ท าหน้าที่ตรวจหาความผิดปกติของ               
 ยีน SRD5A2 และ androgen 
 receptor  

 
วท.บ   (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม   (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์เสถียร  
 (เจ้าหน้าที่วิจัย)   
 ท าหน้าที่ บริหารและประสานงาน 
 โครงการวิจัย  การขอทุน   
 การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 บริหารการเลื่อนนัด เตรียมใบยา  
 คลินิกต่อมไร้ท่อและเบาหวาน 

 
 
บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต ) บริหารอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

7.  นางสาวทมิตา  ถิระชนะกมล  
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (DM call center)   

 
ศศ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8. นางสาวเกตุมณี โลหะวิมล   
   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) 

 
ศศ.บ. อตุสากรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หนา้ทีข่องอาจารย์ 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้เอง ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั่วไปอาจารยห์ัวหน้าสาขาวิชาฯ จะมอบหมายให้ อาจารย์ 1 ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไปไดไ้ม่เกิน  
1 คน/ช ั้นปี และไม่เก ิน 2 คน ในเวลาเดียวกันและอาจารย์ 1 ท่านคุมงานว ิจัยของแพทย์ประจำบ ้านต่อยอด 
ไดไ้ม ่เก ิน 2 เรือ่ง/ชัน้ปี และทั้งหมดไม่เกิน 2 เรือ่งในเวลาเดียวกัน 

 
หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาทั่วไป 
1. ดูแลและเป็นที่ปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในเรื่องต่างๆ ในระหว่างการฝึกอบรม 
2. ตรวจ log book และแฟ้มบันทึกประสบการณ์และผลงาน (portfolio) ของแพทย์ประจ าบ้าน

ต่อยอด พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องการเรียน 
การปฏิบัติงาน และการดูแลผู้ป่วย ปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็น              
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ไปจนกระทั่งจบการฝึกอบรม  

 
หน ้าที่ของอาจารย ์ทีป่รึกษาการวจัิย 
ดูแลการท าวิจัยตั้งแต่ การเขียนโครงร่างการวิจัย การขอทุน (ถ้ามี) การขออนุญาติการท าวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการน าเสนองานวิจัย 
ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 3 เดือน งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกเรื่องจะต้องได้รับ
หนังสืออนุญาตให้ท าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ 
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การลาหยุด 
 -  ในกรณีลาป่วย ให้แจ้งอาจารย์ประจ าสาขาฯ ที่เปน็ attending ในเดือนนั้นๆ และแพทย์ประจ าบ้าน 
ต่อยอดปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ปฏบัิติงานร่วมกันให้ทราบ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถตดิต่อได้ 
 -  ในกรณลีากิจ ใหแ้จ้งหวัหนา้สาขาวิชาฯ อาจารยป์ระจ าสาขาฯ ที่เป็น attending ในเดอืนนัน้ๆ 
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 2 ที่ปฏบัิติงานรว่มกนัให้ทราบล่วงหนา้ พรอ้มส่งจดหมายลากิจใหหั้วหนาั
สาขาวิชาฯ เป็นหลักฐาน 
 -  การลาพักผอ่นเป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ 
สวัสดิการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

1. ห้องพักและห้องท างานแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด    จฟ. 12 
2. ห้องสมุดภาควิชา        จฟ.10 
3. ห้องพักขณะอยู่เวรนอกเวลาราชการ       หอพัก 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพท์ี่ห้องท างานแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  จฟ. 12  
5. การลาทุกประเภทรวมการลาพักผ่อนไม่เกินปีการศึกษาละ 10 วันท าการ  
6. Account Internet คณะฯสนับสนุนค่าบริการรายปีครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 600 บาท 
7. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ตามระเบียบของคณะฯ 
8. หอพักของคณะฯ  
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สวัสดิการการรักษาส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1. แพทย์ประจ าบ้านประเภทต้นสังกัดอิสระ (สถานภาพเปน็ลูกจา้งชั่วคราวของคณะ) ให้ใช้สิทธิ

ประกันสังคม  
ส าหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นท าประกันสังคม ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าหรับผู้ที่เคยท าประกันสังคมมาแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน และแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงมาด้วย 
(กรณีต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล) หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้แนบแต่ส าเนาบัตรประชาชนอย่างเดียว 
        ถ้ามีข้อสงสัยในการรักษาพยาบาลเรื่องสิทธิต่างๆ ให้ติดต่อที่คุณพอพลอย โทร 02-4197420   
ขั้นตอนการใช้บริการ 
 ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท าเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่แผนกเวชระเบียน หรือกรอก 
online ได้ที่ website ของศิริราช และสามารถมารับการตรวจรักษา วันราชการ เวลา 07.00 – 21.00 น. 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 12.00 น. หากต้องการตรวจเฉพาะโรคให้ใช้บริการ 
Staff center (รายละเอียดหน้า 25) 
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กรณียังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม  
 สามารถรับการตรวจรักษาผ่านสวัสดิการ Staff center โดยน าใบสั่งยาพร้อมเวชระเบียนที่
บันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจต่าง ๆ เช่น ใบตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใบเอ็กซเรย์ หรือใบ
แจ้งค่าตรวจรักษา เช่น ค่าผ่าตัดเล็ก ค่าท าฟัน มาประทับตราสวัสดิการโดยผ่านความเห็นชอบของ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 434 คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ 
พยาบาลหน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย โทร.02-4197392  และสามารถรับยาสวัสดิการ
ได้ที่ห้องยาชั้น 1 ช่อง 12 ตึกผู้ป่วยนอก หรือฝากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพฯ รับยาให้และมาเซ็นชื่อ
รับยาในวันนั้น ก่อนเวลา 16.00 น. 
 
กรณีนอกเวลาราชการ  
 แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าพยาบาลห้องตรวจแพทย์เวรฉุกเฉิน  ห้องตรวจโรคอุบัติเหตุ 
โดยขอใชส้ิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการของคณะฯ 
 
ระเบียบการใช้สิทธิสวัสดิการ 

- การตรวจรักษาเทียบเท่าข้าราชการและสามารถได้รับภูมิคุ้มกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- การบริการไม่ครอบคลุมค่ายาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาที่ 
 อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
- การบริการทางทันตกรรม บริการตามระเบียบของข้าราชการ สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน  
 ไม่ครอบคลมุการครอบฟัน จัดฟัน รักษารากฟัน 

 
2.  แพทย์ประจ าบ้านที่มีต้นสังกัด  

ต้องใช้ต้นสังกัดของตนเองตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  หรือสมัครระบบจ่ายตรงของคณะ ให้ท า           
เวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกที่ต้องการปรึกษาเฉพาะทางและซื้อยาเองโดยน าใบเสร็จไปเบิก           
ต้นสงักัดของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตรวจ) 
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ข้อแนะน าการใช้บริการตรวจรักษาสิทธิประกันสงัคม 
 ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

1.  ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชทะเบียน หน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหริศจันทร-์ปาวา ชั้น 2 แสดงบัตร 
ประจ าตัวบุคลากร บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช และบัตรโรงพยาบาล        
ศิริราช (กรณีเคยมีแฟ้มประวตัิแล้ว) 

2.  แจ้งความจ านงต่อพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เวชทะเบียนประกันสังคมว่าต้องการตรวจกับแพทย์               
ที่หน่วยตรวจประกันสังคม หรือตรวจกับแพทย์ที่หน่วยอ่ืนๆ 
 3.  หากต้องการตรวจกับแพทย์หน่วยตรวจประกันสังคม พยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคมจะจัด
ช่องทางพิเศษให้ตรวจอย่างเหมาะสม   หน่วยตรวจประกันสังคม มีแพทย์บริการตรวจรักษาทุกวัน ดังนี ้             
วันราชการ 07.00 – 21.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-12.00 น. 
 4.  หากต้องการตรวจกับหน่วยแพทย์นอกหน่วยตรวจประกันสังคม สามารถน าแฟ้มเวชทะเบียนไป
พบแพทย์ทางหน่วยตรวจที่ต้องการได้ และโปรดประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจนั้นๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้อย่างเหมาะสม ภายหลังการตรวจ กรุณาน าแฟม้เวชทะเบียนและใบสั่งยารวมทั้งใบส่งตรวจต่างๆ 
กลับมายังหน่วยตรวจประกันสังคมเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและบันทึกขอ้มมูลตามระเบียบ 
 5.  การรับยา 
     -  รับใบแจ้งราคายาที่ห้องการเงิน ตึกผู้ป่วยนอกช้ัน 1 
     -  รับยาที่หอ้งยา 102 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 
กรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน 
    ติดต่อหน่วยประกันสังคม หรือหน่วยตรวจฉุกเฉิน เพื่อแจ้งขอใช้สิทธิประกันสังคม 
กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุ
    1. ใช้บริการตรวจรักษาที่หน่วยตรวจอุบัติเหตุ ตึกอุบัติเหตุชั้น 1 
    2. แจ้งเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลประจ าหน่วยตรวจอุบัติเหตุขอใช้สิทธิประกันสังคม 
กรณีที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ 
    ต้องเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่าน้ัน 
    1. แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อขอใช้สิทธิประกันสังคม และแจ้งมายังพยาบาลหน่วย
ตรวจประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราชทันที (ภายใน 72 ชั่วโมง) ที่หมายเลขโทรศัพท ์02-419 8788, 02-419 
8301 เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หรือรับรองค่ารักษาพยาบาล 
    2. กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินทา่นสามารถเข้ารบัการตรวจรกัษาที่โรงพยาบาลอื่นได้โดยไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
    3. การตรวจรักษากรณีเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่จ ากัดจ านวน  
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ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล (Staff Center) 
  Staff Center ต้องการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจรในระบบการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยนอก สามารถติดต่อ
ได้ที่เบอร์ 02-4199977 ในวนัและเวลาราชการ (8.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.) กรณีต้องการตรวจโรค
เฉพาะทางที่ OPD สามารถติดต่อได้ ในเวลา 8.00-10.30น. เพื่อเจ้าหน้าที่ของ Staff Center จะประสานงาน
เรื่องการนัดหมายการตรวจให้ 

ขั้นตอนการขอรับบริการ 
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการให้โทรไปที่เบอร์ 02-419-9977  
2. แจ้งรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว คือ เลขบัตรประจ าตัวพนักงาน SAP ID, เลข HN (ถ้ามี), สิทธิ์การ

 รักษา (เบิกจ่ายตรง หรือประกันสังคม) และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานหรือเบอร์มือถือเพ่ือติดต่อกลับ  
3. แจ้งอาการที่ป่วย  
4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อบอกเวลาและสถานทีท่ี่บุคลากรต้องไปพบแพทย์  
5. บุคลากรไปพบแพทย์ ณ จุดทีเ่จ้าหน้าที่ Staff Center ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องไปรับแฟ้มประวัติ

 ผู้ป่วย โดยทางเจา้หน้าที่จะท าการส่งแฟ้มดังกล่าวไปให้ทางหน่วยตรวจเอง  
 กรณีที่ไม่สามารถไปตามวัน และเวลาที่นัดได้ โปรดแจ้งกลับทาง Staff Center ทันที 

 


