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ค ำประกำศสิทธิและข้อพึงปฏิบติัของผูป่้วย 
ออกและรบัรองโดย 6 สภำวชิำชพี ประกำศ ณ วนัที ่12 สงิหำคม 2558  

เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัประโยชน์สงูสุดจำกกระบวนกำร และตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรใหค้วำมรว่มมอื
กบัผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพ แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสชักรรม ทนัตแพทยสภำ สภำ
กำยภำพบ ำบดั สภำเทคนิคกำรแพทย ์และคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศลิปะ จงึไดร้ว่มกนัออก
ประกำศรบัรองสทิธแิละขอ้พงึปฏบิตัขิองผูป่้วย ประกำศ ณ วนัที ่12 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2558 ไว้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูป่้วยทุกคนมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐำนทีจ่ะไดร้บักำรรกัษำพยำบำลและกำรดแูลดำ้นสุขภำพตำมมำตรฐำน
วชิำชพีจำกผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพโดยไมม่กีำรเลอืกปฏบิตัติำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

2. ผูป่้วยทีข่อรบักำรรกัษำพยำบำลมสีทิธไิดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและเพยีงพอเกี่ยวกบักำรเจบ็ป่วย 
กำรตรวจ กำรรกัษำ ผลดแีละผลเสยีจำกกำรตรวจ กำรรกัษำจำกผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพ ดว้ย
ภำษำทีผู่ป่้วยสำมำรถเขำ้ใจไดง้ำ่ย เพื่อใหผู้ป่้วยสำมำรถเลอืกตดัสินใจในกำรยนิยอมหรอืไม่ยนิยอม 

ใหผู้ป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพปฏบิตัต่ิอตน เวน้แต่ในกรณฉุีกเฉิน อนัจ ำเป็นเรง่ด่วนและเป็นอนัตรำย
ต่อชวีติ 

3. ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภำวะเสีย่งอนัตรำยถงึชวีติมสีทิธไิดร้บักำรช่วยเหลอืรบีด่วนจำกผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้น
สุขภำพโดยทนัทตีำมควำมจ ำเป็นแก่กรณ ีโดยไมต่อ้งค ำนึงว่ำผูป่้วยจะรอ้งขอควำมช่วยเหลอืหรอืไม่ 

4. ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บัทรำบชื่อ สกุล และวชิำชพีของผูใ้หก้ำรรกัษำพยำบำลแก่ตน 

5. ผูป่้วยมสีทิธขิอควำมเหน็จำกผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพอื่นทีม่ไิดเ้ป็นผูใ้หก้ำรรกัษำพยำบำลแก่
ตน และมสีทิธใินกำรขอเปลีย่นผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพหรอืเปลีย่นสถำนพยำบำลได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์องสทิธกิำรรกัษำของผูป่้วยทีม่อียู่ 

6. ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บักำรปกปิดขอ้มลูของตนเอง เวน้แต่ผูป่้วยจะใหค้วำมยนิยอมหรอืเป็นกำรปฏบิตัติำม
หน้ำทีข่องผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผูป่้วยหรอืตำมกฎหมำย 

7. ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บัทรำบขอ้มลูอยำ่งครบถว้นในกำรตดัสนิใจเขำ้รว่มหรอืถอนตวัจำกกำรเป็นผูเ้ขำ้รว่ม
หรอืผูถู้กทดลองในกำรท ำวจิยัของผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพ 

8. ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บัทรำบขอ้มลูเกีย่วกบักำรรกัษำพยำบำลเฉพำะของตนทีป่รำกฏในเวชระเบยีนเมือ่
รอ้งขอตำมขัน้ตอนของสถำนพยำบำลนัน้ ทัง้นี้ขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งไมเ่ป็นกำรละเมดิสทิธหิรอืขอ้มลู
ขำ่วสำรส่วนบุคคลของผูอ้ื่น 

9. บดิำ มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อำจใชส้ทิธแิทนผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็อำยยุงัไมเ่กนิสบิแปดปี
บรบิูรณ์ ผูบ้กพรอ่งทำงกำยหรอืจติ ซึง่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธดิว้ยตนเองได้ 

ข้อพึงปฏิบติัของผูป่้วย 
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1. สอบถำมเพื่อท ำควำมเขำ้ใจขอ้มลูและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ก่อนลงนำม ใหค้วำมยนิยอม หรอืไม่
ยนิยอมรบักำรตรวจวนิิจฉยัหรอืกำรรกัษำพยำบำล 

2. ใหข้อ้มลูดำ้นสุขภำพและขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ ทำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นจรงิและ ครบถว้นแก่ผูป้ระกอบวชิำชพี
ดำ้นสุขภำพในกระบวนกำรรกัษำพยำบำล 

3. ใหค้วำมรว่มมอืและปฏบิตัติวัตำมค ำแนะน ำของผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้น สุขภำพเกีย่วกบักำร
รกัษำพยำบำล ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมไดใ้หแ้จง้ผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพทรำบ 

4. ใหค้วำมรว่มมอืและปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบัของสถำนพยำบำล 

5. ปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบวชิำชพี ผูป่้วยรำยอื่นรวมทัง้ผูท้ีม่ำเยีย่มเยยีน ดว้ยควำมสุภำพใหเ้กยีรตแิละไม่
กระท ำสิง่ทีร่บกวนผูอ้ื่น 

6. แจง้สทิธกิำรรกัษำพยำบำลพรอ้มหลกัฐำนทีต่นมใีหเ้จำ้หน้ำทีข่องสถำน พยำบำลทีเ่กี่ยวขอ้งทรำบ 

7. ผูป่้วยพงึรบัทรำบขอ้เทจ็จรงิทำงกำรแพทย ์ดงัต่อไปนี้ 

7.1 ผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพทีไ่ดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนและ จรยิธรรม ยอ่มไดร้บัควำม
คุม้ครองตำมทีก่ฎหมำยก ำ หนดและมสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรถูกกล่ำวหำโดยไมเ่ป็น
ธรรม 

7.2 กำรแพทยใ์นทีน่ี้หมำยถงึ กำรแพทยแ์ผนปัจจบุนัซึง่ไดร้บักำรพสิจูน์ทำงวทิยำศำสตร ์โดย
องคค์วำมรูใ้นขณะนัน้ว่ำมปีระโยชน์มำกกว่ำโทษส ำหรบัผูป่้วย 

7.3 กำรแพทยไ์มส่ำมำรถใหก้ำรวนิิจฉยั ป้องกนั หรอืรกัษำใหห้ำยไดทุ้กโรคหรอืทุกสภำวะ 

7.4 กำรรกัษำพยำบำลทุกชนิดมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิผลอนัไมพ่งึประสงคไ์ด ้นอกจำกนี้เหตุสุดวสิยั
อำจเกดิขึน้ไดแ้มผู้ป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพจะใชค้วำมระมดัระวงัอยำ่งเพยีงพอตำมภำวะวสิยั
และพฤตกิำรณ์ในกำรรกัษำพยำบำลนัน้ๆ แลว้ 

7.5 กำรตรวจเพื่อกำรคดักรอง วนิิจฉยั และตดิตำมกำรรกัษำโรค อำจใหผ้ลทีค่ลำดเคลื่อนไดด้ว้ย
ขอ้จ ำกดัของเทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ ทีไ่มส่ำมำรถควบคุมไดต้ำมมำตรฐำนกำร
ปฏบิตังิำน 

7.6 ผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในกำรเลอืกกระบวนกำรรกัษำพยำบำลตำม
หลกัวชิำกำรทำงกำรแพทยต์ำมควำมสำมำรถและขอ้จ ำกดั ตำมภำวะวสิยัและพฤตกิำรณ์ทีม่อียู่
รวมทัง้กำรปรกึษำหรอืส่งต่อโดยค ำนึงถงึสทิธแิละประโยชน์โดยรวมของผูป่้วย 

7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพอำจให ้ค ำแนะน ำ หรอืส่งต่อผูป่้วย
ใหไ้ดร้บักำรรกัษำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ผูป่้วยตอ้งไม่อยูใ่นสภำวะฉุกเฉินอนัจ ำเป็นเรง่ด่วน
และเป็นอนัตรำยต่อชวีติ 
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7.8 กำรปกปิดขอ้มลูดำ้นสุขภำพ และขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์ของผูป่้วยต่อผูป้ระกอบ
วชิำชพีดำ้นสุขภำพอำจส่งผลเสยีต่อกระบวนกำรรกัษำพยำบำล 

7.9 หอ้งฉุกเฉินของสถำนพยำบำล ใชส้ ำหรบัผูป่้วยฉุกเฉินอนัจ ำเป็นเรง่ด่วนและเป็นอนัตรำยต่อ
ชวีติ 

ข้อบงัคบัแพทยสภำ 
ว่ำด้วยกำรรกัษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑ (๓) (ช) แห่งพระรำชบญัญตัวิชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
คณะกรรมกำรแพทยสภำดว้ยควำมเหน็ชอบของสภำนำยกพเิศษตำมมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบญัญตัิ
วชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อนัเป็นพระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิำงประกำรทีเ่กีย่วกบักำรจ ำกดั
สทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๕๐ แห่งรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย คณะกรรมกำรแพทยสภำออก
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี้ 
  
ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่ำ “ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๔๙” 
ขอ้ ๒[๑]  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตัง้แต่สำมสบิวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  ตัง้แต่วนัใชข้อ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๔๙ 
สบืไป ใหย้กเลกิบรรดำขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี้ 

• (๑) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำด้วยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

• (๒) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๓๘ 

• (๓) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

• (๔) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. 
๒๕๔๔ 

• (๕) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

• (๖) ขอ้บงัคบัแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจรยิธรรมแห่งวชิำชพีเวชกรรม (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
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หมวด ๑ 
บทนิยำม 
 ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 

• “วชิำชพีเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ วชิำชพีทีก่ระท ำต่อมนุษยเ์กีย่วกบักำรตรวจโรคกำร
วนิิจฉยัโรค กำรบ ำบดัโรค กำรป้องกนัโรค กำรผดุงครรภ ์กำรปรบัสำยตำดว้ยเลนสส์มัผสักำร
แทงเขม็หรอืกำรฝังเขม็เพื่อบ ำบดัโรคหรอืเพื่อระงบัควำมรูส้กึและหมำยควำมรวมถงึกำรกระท ำ
ทำงศลัยกรรม กำรใชร้งัส ีกำรฉีดยำ หรอืสสำร กำรสอดใส่วตัถุใดๆ เขำ้ไปในร่ำงกำย ทัง้นี้เพื่อ
กำรคุมก ำเนิด กำรเสรมิสวย หรอืกำรบ ำรงุรำ่งกำยดว้ย 

• “โรค” หมำยควำมว่ำ ควำมเจบ็ป่วย กำรบำดเจบ็ ควำมผดิปกตขิองรำ่งกำยหรอืจติใจและ
หมำยควำมรวมถงึอำกำรทีเ่กดิจำกภำวะดงักล่ำวดว้ย 

• “ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวชิำชพีเวชกรรมจำกแพทยสภำ 

• “กำรศกึษำวจิยัและกำรทดลองในมนุษย”์ หมำยควำมว่ำกำรศกึษำวจิยั และกำรทดลองเภสชั
ผลติภณัฑ ์เครือ่งมอืแพทย ์กำรศกึษำธรรมชำตขิองโรค กำรวนิิจฉัย กำรรกัษำ กำรส่งเสรมิ
สุขภำพ และกำรป้องกนัโรคทีก่ระท ำต่อมนุษย ์รวมทัง้กำรศกึษำวจิยัจำกเวชระเบยีนและสิง่ส่ง
ตรวจต่ำงๆ จำกรำ่งกำยของมนุษยด์ว้ย 

• “คณะกรรมกำรดำ้นจรยิธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรทีส่ถำบนั องคก์รหรอืหน่วยงำน
แต่งตัง้ขึน้เพื่อท ำหน้ำทีท่บทวนพจิำรณำดำ้นจรยิธรรมของกำรศกึษำวจิยัและกำรทดลองใน
มนุษย ์เพื่อคุม้ครองสทิธ ิควำมปลอดภยัและควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองอำสำสมคัรในกำรศกึษำวจิยั
และกำรทดลองในมนุษย ์

• “แนวทำงจรยิธรรมของกำรศกึษำวจิยัและกำรทดลองในมนุษย”์ หมำยควำมว่ำ แนวทำงหรอื
หลกัเกณฑด์ำ้นจรยิธรรมเกี่ยวกบักำรศกึษำวจิยัและกำรทดลองในมนุษย ์เช่น ปฏญิญำเฮลซงิกิ
และแนวทำงฯ ทีแ่ต่ละสถำบนัก ำหนด เป็นตน้ 
 “จรรยำบรรณของนกัวจิยั” หมำยควำมว่ำ จรรยำบรรณนกัวจิยัของสภำวจิยัแห่งชำต ิ

• “โฆษณำกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ กระท ำกำรไมว่่ำโดยวธิใีดๆ ให้
ประชำชนเหน็หรอืทรำบขอ้ควำม ภำพ เครือ่งหมำย หรอืกระท ำอย่ำงใดๆ ใหบุ้คคลทัว่ไปเขำ้ใจ
ควำมหมำย เพื่อประโยชน์ของตน 

• “สถำนพยำบำล” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำนพยำบำล 
• “โฆษณำสถำนพยำบำล” หมำยควำมถงึ กระท ำกำรไม่ว่ำโดยวธิใีดๆ ใหป้ระชำชนเหน็หรอืทรำบ

ขอ้ควำม ภำพ เครือ่งหมำย หรอืกระท ำอย่ำงใดๆ ใหบุ้คคลทัว่ไปเขำ้ใจควำมหมำยเพื่อ
ประโยชน์ของสถำนพยำบำล 

• “กำรปลกูถ่ำยอวยัวะ” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่กีย่วกบักำรปลกูถ่ำย
อวยัวะ หรอืเปลีย่นอวยัวะต่อไปนี้คอื หวัใจ ปอด ตบั ตบัอ่อน ไต และอวยัวะอื่นตำมทีแ่พทย
สภำประกำศก ำหนด 
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• “ผูบ้รจิำค” หมำยควำมว่ำ บุคคลผูบ้รจิำคอวยัวะของตน เพื่อกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ 
• “กำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติ” หมำยควำมว่ำกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่กีย่วกบั

กำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติ จำกไขกระดกู กระแสโลหติหรอื โลหติจำกรก 
• “ผูบ้รจิำค” หมำยควำมว่ำ บุคคลผูบ้รจิำคเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติหรอืบรจิำคโลหติจำกรกเพื่อ

กำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติใหก้บัผูอ้ื่น 
• “ผลติภณัฑส์ุขภำพ” หมำยควำมว่ำ อำหำร ยำ วตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำท ยำเสพตดิให้

โทษทีใ่ชใ้นทำงกำรแพทย ์เครือ่งส ำอำง เครือ่งมอืแพทย ์วตัถุอนัตรำยและผลติภณัฑอ์ื่นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้สิง่อื่นใดทีม่ผีลต่อสุขภำพของผูใ้ชต้ำมทีแ่พทยสภำก ำหนด 

• “ผูป้ระกอบธุรกจิ” หมำยควำมว่ำ ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภำพและใหห้มำยควำม
รวมถงึผูแ้ทนของผูป้ระกอบธุรกจิดงักล่ำวดว้ย 

หมวด ๒ 
หลกัทัว่ไป 
ขอ้ ๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมยอ่มด ำรงตนใหส้มควรในสงัคมโดยธรรม และเคำรพต่อกฎหมำยของ
บำ้นเมอืง 
 ขอ้ ๖  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมยอ่มไม่ประพฤตหิรอืกระท ำกำรใดๆ อนัอำจเป็นเหตุใหเ้สื่อมเสยี
เกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิำชพี 
 ขอ้ ๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมยอ่มประกอบวชิำชพีดว้ยเจตนำด ีโดยไมค่ ำนึงถงึฐำนะเชือ้ชำต ิ
สญัชำต ิศำสนำ สงัคม หรอืลทัธกิำรเมอืง 
  
หมวดท่ี ๓ 
กำรโฆษณำกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
 ขอ้ ๘  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมโ่ฆษณำ ใช ้จำ้ง หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นโฆษณำกำรประกอบ
วชิำชพีเวชกรรม ควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของตน 
 ขอ้ ๙  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมโ่ฆษณำ ใช ้จำ้ง หรอืใหผู้อ้ื่นโฆษณำกำรประกอบวชิำชพีเวช
กรรม ควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของผูอ้ื่น 
 ขอ้ ๑๐  กำรโฆษณำตำมขอ้ ๘ และขอ้ ๙ อำจกระท ำไดใ้นกรณต่ีอไปนี้ 

• (๑) กำรแสดงผลงำนในวำรสำรทำงวชิำกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขหรอืในกำรประชุม
วชิำกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข 

• (๒) กำรแสดงผลงำนในหน้ำที ่หรอืในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์สำธำรณะ 
• (๓) กำรแสดงผลงำนหรอืควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรหรอืกำรคน้พบวธิกีำรและเทคนิคใหม่ๆ  ใน

กำรรกัษำโรคซึง่เป็นทีย่อมรบัทำงกำรแพทยเ์พื่อกำรศกึษำของมวลชน 
• (๔) กำรประกำศเกยีรตคิุณเป็นทำงกำรโดยสถำบนัวชิำกำร สมำคม หรอืมลูนิธ ิ 
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ขอ้ ๑๑  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมอำจแสดงขอ้ควำม เกีย่วกบักำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของตนที่
ส ำนกังำนไดเ้พยีงขอ้ควำมเฉพำะเรือ่งต่อไปนี้ 

• (๑) ชื่อ นำมสกุล และอำจมคี ำประกอบชื่อไดเ้พยีงค ำว่ำนำยแพทยห์รอืแพทยห์ญงิ อภไิธย
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ฐำนันดรศกัดิ ์ยศ และบรรดำศกัดิ ์เท่ำนัน้ 

• (๒) ชื่อปรญิญำ วุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตั ิหรอืหนงัสอืแสดงคุณวุฒอิยำ่งอื่น ซึง่ตนไดร้บัมำโดย
วธิกีำรถูกตอ้งตำมกฎเกณฑ ์ของแพทยสภำหรอืสถำบนันัน้ๆ 

• (๓) สำขำของวชิำชพีเวชกรรม 
• (๔) เวลำท ำกำร 

ขอ้ ๑๒  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมอำจแจง้ควำมกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมเฉพำะกำรแสดงทีอ่ยู ่
ทีต่ ัง้ส ำนกังำน หมำยเลขโทรศพัท ์และหรอืขอ้ควำมทีอ่นุญำตในหมวด ๓ ขอ้ ๑๑ เท่ำนัน้ 
 ขอ้ ๑๓  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรเผยแพร่หรอืตอบปัญหำทำงสื่อมวลชน ถำ้แสดงตนว่ำเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมสำมำรถแจง้สถำนทีป่ระกอบวชิำชพีเวชกรรมได ้แต่ตอ้งไมเ่ป็นกำรสื่อไปใน
ท ำนองโฆษณำโออ้วดเกนิควำมเป็นจรงิ หลอกลวง หรอืท ำใหผู้ป่้วยหลงเชื่อมำใชบ้รกิำรและในกำรแจง้
สถำนทีป่ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมป่รำกฏหมำยเลขโทรศพัทส์่วนตวัในทีเ่ดยีวกนั 
 ขอ้ ๑๔  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งระมดัระวงัตำมวสิยัทีพ่งึม ีมใิหก้ำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม 
ของตนแพรอ่อกไปในสื่อมวลชนเป็นท ำนองโฆษณำควำมรูค้วำมสำมำรถ 
  
หมวด ๔ 
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ขอ้ ๑๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งรกัษำมำตรฐำนของกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมในระดบัทีด่ี
ทีสุ่ดในสถำนกำรณ์นัน้ๆ ภำยใตค้วำมสำมำรถและขอ้จ ำกดัตำมภำวะ วสิยั และพฤตกิำรณ์ทีม่อียู่ 
 ขอ้ ๑๖  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่รยีกรอ้งสนิจำ้งรำงวลัพเิศษนอกเหนือจำกค่ำบรกิำรทีค่วร
ไดร้บั 
 ขอ้ ๑๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมจ่งูใจหรอืชกัชวนผูป่้วยใหม้ำรบับรกิำรทำงวชิำชพีเวชกรรม 
เพื่อผลประโยชน์ของตน 
 ขอ้ ๑๘  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่ห ้หรอืรบัผลประโยชน์เป็นค่ำตอบแทนเนื่องจำกกำรรบั 
หรอืส่งผูป่้วยเพื่อรบับรกิำรทำงวชิำชพีเวชกรรม หรอืเพื่อกำรอื่นใด 
 ขอ้ ๑๙  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัต่ิอผูป่้วยโดยสุภำพ 
 ขอ้ ๒๐  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัต่ิอผูป่้วยโดยปรำศจำกกำรบงัคบัขูเ่ขญ็ 
 ขอ้ ๒๑  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมห่ลอกลวงผูป่้วยใหห้ลงเขำ้ใจผดิเพื่อประโยชน์ของตน 
 ขอ้ ๒๒  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมป่ระกอบวชิำชพีโดยไมค่ ำนึงถงึควำมปลอดภยัของผูป่้วย 
 ขอ้ ๒๓  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมป่ระกอบวชิำชพีโดยไมค่ ำนึงถงึควำมสิน้เปลอืงของผูป่้วย 
 ขอ้ ๒๔  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมส่ัง่ ใช ้หรอืสนบัสนุนกำรใชย้ำต ำรบัลบั รวมทัง้ใช้อุปกรณ์
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กำรแพทยอ์นัไมเ่ปิดเผยส่วนประกอบ 
 ขอ้ ๒๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่จตนำทุจรติในกำรออกใบรบัรองแพทย์ 
 ขอ้ ๒๖  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่หค้วำมเหน็โดยไมสุ่จรติอนัเกีย่วกบัวชิำชพีเวชกรรม 
 ขอ้ ๒๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่ปิดเผยควำมลบัของผูป่้วย หรอืผูป่้วยทีเ่สยีชวีติแลว้ซึง่ตน
ทรำบมำเนื่องจำกกำรประกอบวชิำชพี เวน้แต่ไดร้บัควำมยนิยอมโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืเมือ่ตอ้ง
ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืตำมหน้ำที่ 
 ขอ้ ๒๘  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมป่ฏเิสธกำรช่วยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นระยะอนัตรำยจำกกำรเจบ็ป่วย
เมือ่ไดร้บัค ำขอรอ้ง และตนอยูใ่นฐำนะทีจ่ะช่วยได ้เวน้แต่ผูป่้วยไมอ่ยูใ่นสภำวะฉุกเฉินอนัจ ำเป็นเรง่ด่วน
และเป็นอนัตรำยต่อชวีติโดยตอ้งใหค้ ำแนะน ำทีเ่หมำะสม 
 ขอ้ ๒๙  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่ช ้หรอืสนับสนุนใหม้กีำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมหรอื
วชิำชพีใดๆ ทำงกำรแพทยห์รอืสำธำรณสุข หรอืกำรประกอบโรคศลิปะโดยผดิกฎหมำย 
  
หมวด ๕ 
กำรปฏิบติัต่อผูร่้วมวิชำชีพ 
ขอ้ ๓๐  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมพงึยกยอ่งใหเ้กยีรตเิคำรพในศกัดิศ์รซีึง่กนัและกนั 
 ขอ้ ๓๑  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมท่บัถมใหร้ำ้ยหรอืกลัน่แกลง้กนั 
 ขอ้ ๓๒  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมช่กัจงูผูป่้วยของผูอ้ื่นมำเป็นของตน 
  

หมวด ๖ 
กำรปฏบิตัต่ิอผูร้ว่มงำน 
ขอ้ ๓๓  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมพงึยกยอ่งใหเ้กยีรตแิละเคำรพในศกัดิศ์รขีองผูร้่วมงำน 
ขอ้ ๓๔  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมท่บัถมใหร้ำ้ยหรอืกลัน่แกลง้ผูร้ว่มงำน 
ขอ้ ๓๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมพงึส่งเสรมิและสนับสนุนกำรประกอบวชิำชพีของผูร้ว่มงำน 
  
หมวด ๗ 
กำรปฏิบติัตนเก่ียวกบัสถำนพยำบำล      
ขอ้ ๓๖  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล ตอ้งไมโ่ฆษณำสถำนพยำบำลหรอื
ยนิยอมใหผู้อ้ื่นโฆษณำสถำนพยำบำลทีต่นเป็นผูด้ ำเนินกำรในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

• (๑) โฆษณำสถำนพยำบำลในท ำนองโออ้วดกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม หรอืกจิกรรมอื่นของ
สถำนพยำบำลเกนิกว่ำทีเ่ป็นจรงิ 

• (๒) โฆษณำสถำนพยำบำลโดยโออ้วดกจิกรรมของสถำนพยำบำลนัน้ หรอืสรรพคุณของ
เครือ่งมอืเครือ่งใชข้องสถำนพยำบำล ไปในท ำนองจงูใจใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจผดิ โดยไมถู่กต้องตำมหลกั
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วชิำกำรทีเ่ป็นมำตรฐำนของวชิำชพีเวชกรรม หรอืท ำใหป้ระชำชนเกดิควำมคำดหวงัในสรรพคุณ
เกนิควำมเป็นจรงิ 

• (๓) โฆษณำสถำนพยำบำลทีม่ลีกัษณะเป็นกำรลำมก ไมสุ่ภำพ ส ำหรบัสำธำรณชนทัว่ไปหรอืมี
ลกัษณะเป็นกำรกระตุน้ หรอืยัว่ยกุำมำรมณ์ หรอืเป็นกำรขดัต่อศลีธรรมอนัดี 

• (๔) โฆษณำสถำนพยำบำลท ำนองว่ำจะใหส้่วนลดเป็นเงนิหรอืใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูใ้ด
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีแ่พทยสภำก ำหนด 

• (๕) โฆษณำสถำนพยำบำลว่ำมผีูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูห้นึ่งผูใ้ดมำประกอบวชิำชพีเวช
กรรมในสถำนพยำบำลนัน้โดยไมเ่ป็นควำมจรงิ  

ขอ้ ๓๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล ตอ้งไมใ่หห้รอืยอมใหม้กีำรให้
ค่ำตอบแทนเป็นเงนิ หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่ผูช้กัน ำผูไ้ปขอรบับรกิำรจำกสถำนพยำบำลนัน้ 
ขอ้ ๓๘  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล ตอ้งไมใ่หห้รอืยนิยอมใหม้กีำร
ประกอบวชิำชพีเวชกรรมหรอืวชิำชพีใดๆ ทำงกำรแพทย ์หรอืกำรสำธำรณสุข 
หรอืกำรประกอบโรคศลิปะโดยผดิกฎหมำยในสถำนพยำบำลนัน้ๆ 
ขอ้ ๓๙  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูใ้ดไปท ำกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมในสถำนพยำบำล มสีทิธทิีจ่ะ
ประกำศหรอืยนิยอมใหม้กีำรประกำศชื่อของตน ณ สถำนพยำบำลนัน้เฉพำะผูท้ีป่ฏบิตังิำนเป็นเวลำ
แน่นอน หรอืปฏบิตังิำนเป็นประจ ำเท่ำนัน้ โดยตอ้งมขีอ้ควำมระบุ วนั เวลำทีไ่ปปฏบิตังิำนประกอบชื่อ
ของตนไวใ้นประกำศนัน้ใหช้ดัเจนดว้ย 
ขอ้ ๔๐  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูใ้ดทีไ่ปท ำกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมในสถำนพยำบำล ถำ้มไิด้
เป็นผูป้ฏบิตังิำนประจ ำหรอืไปปฏบิตังิำนไมเ่ป็นเวลำทีแ่น่นอน ไม่มสีทิธทิีจ่ะใหม้กีำรประกำศชื่อของตน 
ณ สถำนพยำบำลนัน้ เวน้แต่ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมจะมกีำรท ำขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกบั
ผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำลนัน้ๆ 
  

 
หมวด ๘ 
กำรปฏิบติัตนในกรณีท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัผูป้ระกอบธรุกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ขุภำพ     
ขอ้ ๔๑  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมร่บัเงนิจำกผูป้ระกอบธุรกจิไมว่่ำกรณใีดๆ ยกเวน้กรณีรบั
ค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นทีป่รกึษำ เป็นวทิยำกรกำรบรรยำยทำงวชิำกำร เป็นผูไ้ดร้บัทุนวจิยัจำก ผู้
ประกอบธุรกจิดงักล่ำว 
 ขอ้ ๔๒  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งไมร่บัสิง่ของ กำรบรกิำร หรอืนันทนำกำรทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำสำม
พนับำทจำกผูป้ระกอบธุรกจิไมว่่ำกรณใีดๆ ยกเวน้สิง่ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่งำนดำ้นวชิำกำรทีส่่งผลถงึ
กำรบรกิำรทีย่งัประโยชน์แก่ผูป่้วย โดยใหร้บัในนำมของสถำบนัตน้สงักดั 
 ขอ้ ๔๓  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูใ้ด เมือ่รบัทุนจำกผูป้ระกอบธุรกจิในกำรไปดงูำนไปประชุม หรอื
ไปบรรยำยทำงวชิำกำรทัง้ในและต่ำงประเทศ ใหร้บัทุนไดเ้ฉพำะค่ำเดนิทำง ค่ำลงทะเบยีน ค่ำวทิยำกร 
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ค่ำอำหำร และค่ำทีพ่กั ส ำหรบัเฉพำะตนเองเท่ำนัน้ และจ ำกดัเฉพำะช่วงเวลำของกำรดงูำน กำรประชุม 
หรอืกำรบรรยำยเท่ำนัน้ 
 ขอ้ ๔๔  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูใ้ด ถำ้ตอ้งกำรแสดงตนเพื่อโฆษณำผลติภณัฑส์ุขภำพใดๆ ต่อ
สำธำรณชนจะตอ้งไมใ่ชค้ ำว่ำ นำยแพทย ์แพทยห์ญงิ ค ำอื่นใด หรอืกระท ำกำรไมว่่ำโดยวธิใีดๆ ให้
ประชำชนเหน็หรอืทรำบขอ้ควำม ภำพ เครือ่งหมำย หรอืกระท ำอย่ำงใดๆ ใหบุ้คคลทัว่ไปเขำ้ใจว่ำเป็น
แพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม 
 ขอ้ ๔๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูใ้ด เมือ่แสดงควำมเหน็ต่อสำธำรณะโดยกำรพดูกำรเขยีน หรอื
โดยวธิกีำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑส์ุขภำพใด ตอ้งแสดงโดยเปิดเผยใน
ขณะเดยีวกนันัน้ดว้ยว่ำตนมสี่วนเกีย่วขอ้งโดยไดร้บัผลประโยชน์ใดๆ จำกผูป้ระกอบธุรกจินัน้ เช่น เป็น
ทีป่รกึษำ เป็นผูร้ว่มทุน เป็นผูไ้ดร้บัทุนไปดงูำน ไปประชุมหรอืบรรยำยจำกผูป้ระกอบธุรกจินัน้ๆ 
ขอ้ ๔๖  รำชวทิยำลยั และวทิยำลยัในสงักดัแพทยสภำอำจวำงระเบยีบก ำหนดแนวปฏบิตัติำมขอ้บงัคบั
ในหมวดนี้ ส ำหรบัผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมทีเ่ป็นสมำชกิของรำชวทิยำลยัและวทิยำลยันัน้ๆ ไดเ้ท่ำที่
ไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
  
หมวด ๙ 
กำรศึกษำวิจยัและกำรทดลองในมนุษย ์
                   
ขอ้ ๔๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรศกึษำวจิยัและกำรทดลองในมนุษยต์อ้งไดร้บัควำมยนิยอม
จำกผูถู้กทดลอง และตอ้งพรอ้มทีจ่ะป้องกนัผูถู้กทดลองจำกอนัตรำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรทดลองนัน้ 
ขอ้ ๔๘  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถู้กทดลองเช่นเดยีวกบักำรปฏบิตัต่ิอผูป่้วยในกำร
ประกอบวชิำชพีเวชกรรมตำม หมวด ๔ โดยอนุโลม 
ขอ้ ๔๙  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมตอ้งรบัผดิชอบต่ออนัตรำยหรอืผลเสยีหำย เนื่องจำกกำรทดลองที่
บงัเกดิต่อผูถู้กทดลองอนัมใิช่ควำมผดิของผูถู้กทดลองเอง 
ขอ้ ๕๐  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรหรอืรว่มท ำกำรศกึษำวจิยัหรอืกำรทดลองในมนุษย ์สำมำรถ
ท ำกำรวจิยัไดเ้ฉพำะเมือ่โครงกำรศกึษำวจิยัหรอืกำรทดลองดงักล่ำว ไดร้บักำรพจิำรณำเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรดำ้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เท่ำนัน้ 
ขอ้ ๕๑  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรหรอืรว่มท ำกำรศกึษำวจิยัหรอืกำรทดลองในมนุษยจ์ะตอ้ง
ปฏบิตัติำมแนวทำงจรยิธรรมของกำรศกึษำวจิยั และกำรทดลองในมนุษยแ์ละจรรยำบรรณของนกัวจิยั 
  
หมวด ๑๐ 
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมเก่ียวกบักำรปลกูถ่ำยอวยัวะ 
ขอ้ ๕๒  กำรปลกูถ่ำยอวยัวะทีผู่บ้รจิำคประสงคจ์ะบรจิำคอวยัวะขณะทีย่งัมชีวีติ ผูป้ระกอบวชิำชพีเวช
กรรมผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะตอ้งด ำเนินกำรตำมเกณฑต่์อไปนี้ 
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• (๑) ผูบ้รจิำคตอ้งเป็นญำตโิดยสำยเลอืด หรอืคู่สมรสทีจ่ดทะเบยีนสมรสกบัผูร้บัอวยัวะมำแลว้
อยำ่งน้อยสำมปีเท่ำนัน้ ยกเวน้กรณเีป็นกำรปลกูถ่ำยอวยัวะจำกผูบ้รจิำคทีเ่ป็นผูไ้ดร้บักำร
วนิิจฉยัว่ำอยูใ่นเกณฑส์มองตำยตำมประกำศแพทยสภำ 

• (๒) ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะตอ้งท ำกำรตรวจสอบ และรวบรวม
หลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ ผูบ้รจิำคเป็นญำตโิดยสำยเลอืด หรอืเป็นคู่สมรสกบัผูร้บัอวยัวะ โดยตอ้งเกบ็
หลกัฐำนดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนผูป่้วยของผูร้บัอวยัวะ 

• (๓) ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ ตอ้งอธบิำยใหผู้บ้รจิำคเขำ้ใจถงึควำม
เสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรำยต่ำงๆ แก่ผูบ้รจิำคทัง้จำกกำรผ่ำตดั หรอืหลงักำรผ่ำตดัอวยัวะทีบ่รจิำค
ออกแลว้เมือ่ผูบ้รจิำคเขำ้ใจและเตม็ใจทีจ่ะบรจิำคแลว้ จงึลงนำมแสดงควำมยนิยอมบรจิำค
อวยัวะไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Informed consent form) 

• (๔) ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ ตอ้งท ำหลกัฐำนเป็นหนงัสอืเพื่อแสดง
ว่ำไมม่กีำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผูบ้รจิำคเป็นค่ำอวยัวะ 

• (๕) ผูบ้รจิำคตอ้งมสีุขภำพสมบรูณ์เหมำะสมทีจ่ะบรจิำคอวยัวะได้ 

ขอ้ ๕๓  กำรปลกูถ่ำยอวยัวะทีใ่ชอ้วยัวะจำกผูท้ีส่มองตำยตอ้งด ำเนินกำรตำมเกณฑต่์อไปนี้ 
๕๓.๑ ผูท้ีส่มองตำยตำมเกณฑก์ำรวนิิจฉัยของแพทยสภำเท่ำนัน้ ทีผู่ป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมจะน ำเอำ
อวยัวะไปท ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ และผูท้ีส่มองตำยดงักล่ำวตอ้งไมม่ภีำวะดงัต่อไปนี้ 

• ๕๓.๑.๑ มะเรง็ทุกชนิด ยกเวน้มะเรง็สมองชนิดปฐมภมู ิ
• ๕๓.๑.๒ ตดิเชือ้ทัว่ไป และโลหติเป็นพษิ 
• ๕๓.๑.๓ กำรทดสอบเอช ไอ ว ี(HIV) ใหผ้ลบวก 
• ๕๓.๑.๔ ผูป่้วยทีส่งสยัว่ำเป็นโรคพษิสุนขับำ้ ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคสมองอกัเสบเฉียบพลนั หรอืไขสนั

หลงัอกัเสบเฉียบพลนั หรอืปลำยประสำทอกัเสบเฉียบพลนั ทีต่ำยโดยไม่ทรำบสำเหตุแน่นอน 
• ๕๓.๑.๕ ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคววับำ้ (Creutzfuldt Jacob disease) หรอืผูป่้วยทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อมที่

ไมท่รำบสำเหตุแน่นอน 

๕๓.๒ กำรขอบรจิำคอวยัวะจำกญำตผิูเ้สยีชวีติตำมเกณฑส์มองตำยของแพทยสภำตอ้งด ำเนินกำรโดย
คณะแพทย ์หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกคณะแพทยเ์ท่ำนัน้ ส ำหรบักำรรเิริม่ขอบรจิำคคณะแพทย ์หรอื
พยำบำลทีร่บัผดิชอบดแูลผูป่้วยทีเ่สยีชวีติควรเป็นผูร้เิริม่ 
๕๓.๓ ญำตผิูต้ำยทีจ่ะบรจิำคอวยัวะตอ้งเป็นทำยำทหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูต้ำย และจะเป็นผูล้ง
นำมบรจิำคอวยัวะเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้มพียำนลงนำมรบัรองไมน้่อยกว่ำสองคน 
๕๓.๔ ญำตผิูต้ำยทีบ่รจิำคต้องท ำค ำรบัรองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำจะไมร่บัสิง่ตอบแทนเป็นค่ำอวยัวะ
โดยเดด็ขำด 
๕๓.๕ ในกรณทีีผู่ต้ำยไดแ้สดงควำมจ ำนงบรจิำคอวยัวะไวก้บัศูนยร์บับรจิำคอวยัวะ สภำกำชำดไทย และ
มบีตัรประจ ำตวัผูท้ีแ่สดงควำมจ ำนงบรจิำคอวยัวะดงักล่ำว ถำ้ไมส่ำมำรถตดิตำมหำญำตผิูต้ำยในขอ้ 
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๕๓.๓ ได ้ใหถ้อืว่ำเอกสำรแสดงควำมจ ำนงบรจิำคอวยัวะทีผู่บ้รจิำคอวยัวะใหไ้วก้บัศูนย์รบับรจิำคอวยัวะ 
สภำกำชำดไทย เป็นเอกสำรทีใ่ชแ้ทนเอกสำรในขอ้ ๕๓.๓ 
๕๓.๖ ก่อนทีจ่ะเอำอวยัวะออกจำกผูท้ีส่มองตำย ซึง่ตอ้งมกีำรชนัสตูรพลกิศพตำมกฎหมำยตอ้งแจง้ใหผู้้
ชนัสตูรพลกิศพทรำบก่อน และศลัยแพทยผ์ูผ้่ำตดัอวยัวะจำกศพตอ้งบนัทกึกำรน ำอวยัวะออกไปจำกศพ
นัน้ไวใ้นเวชระเบยีนของผูต้ำยดว้ย 
  
ขอ้ ๕๔  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ ตอ้งเป็นศลัยแพทยผ์ูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอื
หนงัสอือนุมตัจิำกแพทยสภำ 
  
ขอ้ ๕๕  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะตอ้งกระท ำกำรปลกูถ่ำยอวยัวะใน
สถำนพยำบำลของรฐัหรอืเอกชน ซึง่เป็นสมำชกิของศูนยร์บับรจิำคอวยัวะ สภำกำชำดไทย 
  
หมวด ๑๑ 
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมเก่ียวกบักำรปลกูถ่ำยเซลลต้์นก ำเนิดเมด็โลหิตจำกผูบ้ริจำค 
ขอ้ ๕๖  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

(๑) เป็นอำยุรแพทยโ์รคเลอืด หรอืกุมำรแพทยโ์รคเลอืดผูไ้ดร้บัวุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตัจิำกแพทย
สภำ หรอื 
(๒) เป็นอำยรุแพทยห์รอืกุมำรแพทยท์ีผ่่ำนกำรอบรมตำมหลกัสตูรกำรฝึกอบรมกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้
ก ำเนิดเมด็โลหติทีแ่พทยสภำรบัรอง 
ขอ้ ๕๗  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติในกรณทีีผู่บ้รจิำค และ
ผูร้บับรจิำคไมใ่ช่ญำตโิดยสำยเลอืด (Unrelated donor) นอกจำกจะตอ้งมคีุณสมบตัติำมขอ้ ๕๖ แลว้ 
จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) มปีระสบกำรณ์กำรปลกูถ่ำยไขกระดกูไมน้่อยกว่ำสองปี และ 
(๒) ไดร้บักำรรบัรองจำกคณะอนุกรรมกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิด เมด็โลหติ 
ขอ้ ๕๘  ใหม้คีณะอนุกรรมกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติประกอบดว้ย ผูแ้ทนจำกสมำคมปลกู
ถ่ำยไขกระดกูแห่งประเทศไทย ๑ คน ผูแ้ทนสมำคมโลหติวทิยำแห่งประเทศไทย ๑ คน ผูแ้ทน
ศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งชำตสิภำกำชำดไทย ๑ คน ผูแ้ทนสถำบนัทีม่ปีระสบกำรณ์ ในกำรปลกูถ่ำยไข
กระดกู สถำบนัละ ๑ คน อยำ่งน้อย ๔ คน แต่ไมเ่กนิ ๕ คน กรรมกำรแพทยสภำ ๒ คนให้
คณะอนุกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง มหีน้ำที่ 

(๑) พจิำรณำใหก้ำรรบัรองผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ตำมขอ้ ๕๗ 
(๒) เพกิถอนใหก้ำรรบัรองกรณทีีผู่ป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมขำดคุณสมบตั ิหรอืไมป่ฏบิตัติำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหมวดนี้ 
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ขอ้ ๕๙  คณะอนุกรรมกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติจะใหก้ำรรบัรองผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม 
ตำมขอ้ ๕๗ ตำมหลกัเกณฑด์งัน 

• (๑) ประกอบวชิำชพีเวชกรรมในสถำนพยำบำลทีม่จี ำนวนผูป่้วยทีป่ลกูถ่ำยไขกระดกูจำกพีน้่อง
ทีม่ ีเอชแอลเอ ตรงกนัไมน้่อยกว่ำสบิรำยต่อปี 

• (๒) ประกอบวชิำชพีเวชกรรมในสถำนพยำบำลทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

๒.๑ มแีพทยเ์ฉพำะทำงสำขำอื่นๆ ไดแ้ก่  

(๑) กุมำรเวชศำสตร ์และ/หรอือำยรุศำสตร ์ในสำขำโรคหวัใจ โรคตดิเชือ้โรคทำงเดนิอำหำร โรคไต โรค
ปอด 
(๒) ศลัยศำสตร ์
(๓) ธนำคำรเลอืด 
๒.๒ มพียำบำลประจ ำหอผูป่้วยปลกูถ่ำยไขกระดกูตลอดเวลำในอตัรำส่วน ของพยำบำลต่อผูป่้วย ไม่
น้อยกว่ำ ๑:๓ 
๒.๓ องคป์ระกอบอื่นๆ 
(๑) มหีอ้งแยกทีใ่หก้ำรรกัษำผูป่้วยเมด็โลหติขำวต ่ำ 
(๒) หออภบิำลผูป่้วยหนกั 
(๓) สำมำรถใหก้ำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร และกำรตรวจทำงภำพรงัสไีดต้ลอดยีส่บิสีช่ ัว่โมง 
(๔) สำมำรถใหโ้ลหติและส่วนประกอบของโลหติไดต้ลอดยีส่บิสีช่ ัว่โมง 
ขอ้ ๖๐  กำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดจำกไขกระดกูหรอืกระแสโลหติ ในกรณผีูบ้รจิำคและผูร้บับรจิำค
มใิช่ญำตใิหศู้นยบ์รกิำรโลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย ด ำเนินกำรจดัหำผูบ้รจิำค (Donor 
Registration) โดยกำรจดัตัง้ National Stem cell Donor Program ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของแพทยสภำ 
ขอ้ ๖๑  ในกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติ ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้
ก ำเนิดเมด็โลหติ ตอ้งด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสุขภำพผูบ้รจิำคว่ำเป็นผูม้สีุขภำพสมบูรณ์เหมำะสมทีจ่ะบรจิำคเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติได้ 
(๒) อธบิำยใหผู้บ้รจิำคเขำ้ใจถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรำยต่ำงๆ แก่ผูบ้รจิำคในระหว่ำงกำรบรจิำคและ
ภำยหลงักำรบรจิำค เมือ่ผูบ้รจิำคเขำ้ใจและเตม็ใจทีจ่ะบรจิำคแลว้ จงึลงนำมแสดงควำมยนิยอมในแบบ
ใบยนิยอมบรจิำคเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติ ซึง่แนบทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร กรณเีป็นกำร
ปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติโดยกำรใชเ้ลอืดจำกรกใหผู้บ้รจิำคหรอืสำมเีป็นผูล้งนำมแสดงควำม
ยนิยอม 
(๓) จดัใหม้กีำรท ำหลกัฐำนเป็นหนงัสอืเพื่อแสดงว่ำไมม่กีำรจำ่ยค่ำตอบแทนเป็นค่ำเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็
โลหติแก่ผูบ้รจิำค 
ขอ้ ๖๒  ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมผูท้ ำกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหติสำมำรถเกบ็เซลลต์น้
ก ำเนิดเมด็โลหติไวใ้นหอ้งปฏบิตักิำร เพื่อกำรปลกูถ่ำยในอนำคตไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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ประกำศ ณ วนัที ่๑๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สมศกัดิ ์โล่หเ์ลขำ 
นำยกแพทยสภำ 

แนะน ำ ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 

พนัธกิจ 

     พนัธกจิหลกั 3 ดำ้น คอื  
1) กำรจดักำรศกึษำเพื่อรว่มผลติแพทย ์ผลติกุมำรแพทย ์และกุมำรแพทยเ์ฉพำะทำง รวมถงึช่วย
สนบัสนุนในกำรผลติบุคลำกรทำงกำรแพทยอ์ื่นๆ แก่หน่วยงำนภำยนอกภำควชิำและภำยนอกคณะฯ   
2) ใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยท์ีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล โดยมุง่เน้นกำรดแูล รกัษำ ป้องกนั และฟ้ืนฟู แบบองค์
รวม ตัง้แต่ระดบัปฐมภูมไิปจนถงึระดบัตตยิภมูชิัน้สงู และในลกัษณะ Family center health care แก่
ประชำชนทุกระดบั  
3) ท ำกำรวจิยัทัง้แนวกวำ้งและแนวลกึทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและวงกำรแพทย ์และเผยแพรอ่งคค์วำมรู้
ทำงวชิำกำรในทุกรปูแบบแก่กุมำรแพทย ์แพทยท์ัว่ไป บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ผูป่้วยและครอบครวั 
ตลอดจนถงึมผีลต่อกำรก ำหนดนโยบำยทำงสำธำรณสุข ช่วยใหคุ้ณภำพชวีติเดก็และกำรดแูลรกัษำ
ผูป่้วยดขีึน้ รวมถงึพฒันำกำรเรยีนกำรสอนต่อไป  
นอกจำกนี้ภำควชิำเลง็เหน็ควำมส ำคญัของพนัธกจิอื่นๆ ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิกำรพฒันำในภำควชิำอยำ่ง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยเน้นควำมส ำคญัของกำรพฒันำบุคลำกรทุกระดบั กำรพฒันำทำงดำ้นระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรม และกำรท ำงำนรว่มกนัอย่ำงมคีวำมสุข  
บุคลำกรในภำควชิำไดย้ดึวฒันธรรมองคก์รตำมแนวทำงของคณะฯคอื “SIRIRAJ” (Seniority, Integrity, 
Responsibility, Innovation, Respect, Altruism และ Journey to excellence and sustainability) 
นอกจำกนี้ยงัยดึหลกัปฏบิตัติำมพระรำชปณธิำนของสมเดจ็พระมหติลำธเิบศอดุลยเดชวกิรมพระบรม
รำชชนก มกีำรปลกูฝัง ถ่ำยทอดคุณธรรม จรยิธรรมในวชิำชพี จำกรุน่สู่รุ่น ทัง้ในอำจำรย ์และบุคลำกร
อื่นในภำควชิำ โดยมอีำจำรยอ์ำวุโสเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรทุ่มเทท ำงำนเพื่อส่วนรวม กำรเป็นครแูพทย์
ทีด่ ีและกำรพฒันำตนอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ดำ้น ทัง้ดำ้นกำรบรกิำร กำรเป็นคร ูกำรวจิยั ตลอดจนถงึ
กำรบรหิำรจดักำร 

วิสยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตรเ์ป็นหนึ่งในหลำยหน่วยงำนของคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล ที่
มวีสิยัทศัน์เป็นสถำบนักำรแพทยข์องแผ่นดนิ มุง่สู่ควำมเป็นเลศิระดบัสำกล วสิยัทศัน์ของภำควชิำจงึ
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สอดคลอ้งกบัคณะฯ โดยจะเป็น “สถำบนัทำงดำ้นกุมำรเวชศำสตรข์องแผ่นดนิทีไ่ดม้ำตรฐำนระดบัสำกล 
เป็นผูน้ ำในกำรศกึษำ วจิยั และดแูลสุขภำพเดก็” 
 

 

 

 

 

แผนยทุธศำสตรภ์ำควิชำกมุำรเวชศำสตรแ์พทยศำสตร ์ 
คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 
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พนัธกิจหลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 
สำขำวิชำโรคติดเช้ือ ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 

โรคตดิเชือ้เป็นสำเหตุส ำคญัของกำรป่วยและกำรตำยของเดก็ไทย ทัง้ในเดก็ปกตแิละเดก็ทีม่โีรค

ประจ ำตวัอยูก่่อน โดยเฉพำะทีม่ภีูมคิุม้กนับกพรอ่ง โรคตดิเชือ้ทีพ่บบ่อย เช่น โรคตดิเชือ้แบคทเีรยี โรค

ตดิเชือ้ไวรสั โรคตดิเชือ้ทีพ่บไมบ่่อยแต่มคีวำมรนุแรง โรคตดิเชือ้ฉวยโอกำสทีม่คีวำมซบัซอ้นในกำร

รกัษำ โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่และโรคตดิเชือ้อุบตัซิ ้ำ ซึง่สถำนกำรณ์โรคตดิเชือ้อุบตัใิหมแ่ละอุบตัซิ ้ำมี

ควำมส ำคญัและแนวโน้มเพิม่ขึน้อยำ่งมำก จำกควำมกำ้วหน้ำทำงดำ้นชวีภำพ เทคโนโลยกีำรตดิต่อ 

สื่อสำร เป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ ำใหม้กีำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมแ่ละอุบตัซิ ้ำเป็นไปอย่ำงรวดเรว็

และกวำ้งขวำง ในอดตีทีผ่่ำนมำพบปัญหำกำรระบำดของโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมแ่ละอุบตัซิ ้ำ เช่น โรค

ทำงเดนิหำยใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) โรคไขห้วดัใหญ่สตัวปี์ก (Avian  Influenza)  โรคไขห้วดัใหญ่ 

H1N1 2009  เป็นตน้ จนในปลำยปี พ.ศ. 2562 มกีำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอื

โรคโควดิ 19 ทีม่กีำรแพรร่ะบำดในวงกวำ้ง เกดิผลกระทบรุนแรงต่อทุกภำคส่วนทัง้ระบบสำธำรณสุข 

เศรษฐกจิ ของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก จนองคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศใหเ้ป็น ภำวะฉุกเฉินดำ้น

สำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ และกระทรวงสำธำรณสุขของประเทศไทยโดยคณะกรรมกำรโรคตดิต่อ

แห่งชำตไิดป้ระกำศใหไ้วรสั COVID -19 เป็น โรคตดิต่ออนัตรำย ล ำดบัที ่14 ตำมพระรำชบญัญตัิ

โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558  กำรเกดิโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมเ่ป็นโรคใหมท่ีม่ปัีญหำในกำรวนิิจฉยัและรกัษำ 

ตลอดจนกำรป้องกนัและควบคุมโรค มอีงคค์วำมรูใ้หม ่ๆ เกดิขึน้มำก จ ำเป็นตอ้งมแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ

ดำ้นโรคตดิเชือ้ ซึง่ผ่ำนกำรฝึกใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรปฏบิตังิำน ไมว่่ำจะเป็นกำรวนิิจฉยั กำร

เลอืกใชเ้ทคนิคทำงหอ้งปฏบิตักิำรทีเ่หมำะสม  กำรรกัษำ  รวมทัง้กำรป้องกนัควบคุมกำรระบำดของโรค

ได ้กำรรำยงำนโรคตดิต่อหรอืสถำนกำรณ์กำรระบำดตำมแนวทำงของส ำนกัระบำดวทิยำ กรมควบคุม
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โรค กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนรว่มก ำหนดแนวทำง และมำตรกำรต่ำงๆ ใน

ระดบัชุมชนโรงพยำบำลจนถงึระดบัประเทศ เพื่อลดปัญหำของกำรแพรก่ระจำยของโรคระบำดนัน้ๆ  

นอกจำกปัญหำโรคตดิเชือ้ในชุมชน ปัญหำกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลทีม่เีพิม่ขึน้ในทุกโรงพยำบำล 
และปัญหำเชือ้ดือ้ยำตำ้นจลุชพีทีเ่ป็นวกิฤตรว่มกนัของประชำคมโลก นบัว่ำเป็นปัญหำหลกัส ำคญัอกี
ปัญหำหนึ่งในระบบบรกิำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของประเทศ อนัก่อใหเ้กดิควำมสญูเสยีทัง้ดำ้น 
ชวีติ สุขภำพ เศรษฐกจิเป็นจ ำนวนมหำศำล และผลกระทบดำ้นอื่น ๆ ตำมมำอกีมำก ปัจจุบนัปัญหำเชือ้
ดือ้ยำตำ้นจลุชพีเพิม่ขึน้อยำ่งมำก ไมว่่ำจะเป็นเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยำท ำใหไ้มต่อบสนองต่อกำรรกัษำดว้ย
ยำตำ้นจลุชพีทีม่อียูเ่ดมิ หรอืวณัโรคดือ้ยำทีม่ปัีญหำมำกขึน้ โดยในปีพ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข
ประกำศใหว้ณัโรคดือ้ยำหลำยขนำน ชนิดรนุแรงมำก เป็นโรคตดิต่ออนัตรำย ตำมพระรำชบญัญตัิ
โรคตดิต่อ พ.ศ.2558 เพื่อใชม้ำตรกำรทำงกฎหมำยสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกนัควบคุมวณัโรคดือ้ยำ 
หลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก แพทยโ์รคตดิเชือ้จะมบีทบำทในกำรป้องกนัและควบคุมกำรตดิเชื้อใน
โรงพยำบำล และกำรใหค้ ำแนะน ำในกำรเลอืกใชย้ำตำ้นจลุชพีทีเ่หมำะสม  ตลอดจนก ำหนดนโยบำยกำร
ใชย้ำ เพื่อป้องกนักำรใชย้ำตำ้นจลุชพีเกนิควำมจ ำเป็น  ทีท่ ำใหเ้กดิควำมสิน้เปลอืงทำงเศรษฐกจิและเกดิ
ปัญหำเชือ้ดือ้ยำทัง้ในโรงพยำบำลและในชุม 

สำขำวชิำโรคตดิเชือ้เดก็ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำลไดเ้ลง็เหน็
ควำมส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงเหล่ำนี้ จงึปรบัปรงุหลกัสตูรอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดให้
สอดคลอ้งกบัรำชวทิยำลยั มคีวำมทนัสมยัและเหมำะสม ตลอดจนสอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงในยคุ
ปัจจบุนั โดยก ำหนดพนัธกจิของกำรฝึกอบรมใหค้รอบคลุมในเรือ่งของกำรผลติกุมำรแพทยโ์รคตดิเชือ้ที่
มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้ทีท่นัยคุกบักำรเปลีย่นแปลงของสงัคม ทัง้ใน
ระดบัประเทศและนำนำชำต ิสำมำรถใหก้ำรดแูลรกัษำผูป่้วยไดอ้ยำ่งเหมำะสม ไดแ้ก่ โรคตดิเชือ้ทีพ่บ
บ่อยในเดก็รวมถงึโรคตดิเชือ้เขตรอ้น โรคตดิเชือ้ในผูป่้วยภมูคิุม้กนัผดิปกต ิโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมแ่ละ
อุบตัซิ ้ำ โรคตดิเชือ้ในโรงพยำบำล มคีวำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นจลุชวีวทิยำและภมูคิุม้กนัวทิยำ รวมถงึกำรส่ง
ตรวจทำงหอ้งปฎบิตักิำรเพื่อกำรวนิิจฉยัและรกัษำโรคตดิเชือ้ในเดก็ไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรคน้ควำ้วิจยั
โรคตดิเชือ้ในเดก็รวมถงึควำมรูร้ะบำดวทิยำคลนิิกทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ กำรป้องกนัโรค และกำรสรำ้ง
เสรมิภมูคิุม้กนัโรคดว้ยวคัซนีไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยยดึถอืผูป่้วยและครอบครวัเป็นศูนยก์ลำงบน
พืน้ฐำนของกำรดแูลแบบองคร์วม มคีวำมสำมำรถในกำรท ำงำนแบบมอือำชพี รูจ้กัคิดอยำ่งมี
วจิำรณญำณ สำมำรถปฏบิตังิำนไดด้ว้ยตนเองอย่ำงเตม็ตวัโดยไมต่อ้งมกีำรก ำกบัดแูล ตลอดจนสำมำรถ
ปฏบิตังิำนแบบสหวชิำชพีหรอืเป็นทมีได ้รวมทัง้มเีจตนำรมณ์และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ควบคู่ไปกบักำรรูจ้กัจดัสมดุลระหว่ำงสภำวะกำรท ำงำนและกำรรกัษำสุขภำพของตนเอง ทัง้นี้เพื่อให้
เดก็ไทยมสีุขภำพแขง็แรง ปลอดจำกโรคตดิเชือ้ และกุมำรแพทยโ์รคตดิเชือ้เองสำมำรถด ำเนินชวีติได้
อยำ่งมคีวำมสุขเช่นกนั และสำมำรถพฒันำไปสู่ควำมเป็นนกัวชิำกำร หรอืเป็นผูม้สี่วนรว่มในกำรก ำหนด
ทศิทำงของระบบสุขภำพในอนำคตทัง้ในประเทศและในระดบันำนำชำติ 
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ในกำรพฒันำหลกัสตูรครัง้นี้ ไดป้รบัปรงุจำกหลกัสตูรเดมิในปีพ.ศ. 2557 รวมทัง้องิเกณฑม์ำตรฐำน
ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมของแพทยสภำฉบบัปรบัปรุงใหมท่ีเ่น้นกำรบรบิำลสุขภำพทีย่ดึคนเป็น
ศูนยก์ลำง (people-centered health care) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูรกำรฝึกอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด  
อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 
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อำจำรยท่ี์ปรึกษำแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
รำยช่ือแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดและอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
ชื่อแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด ชัน้ปี อำจำรยท์ีป่รกึษำส่วนบุคคล 
พญ.ปลอบขวญั อึง้ชศูกัดิ ์ 2 อ.พญ.สุพตัรำ รุง่ไมตร ี
พญ.สุชำดำ เรอืงเลศิพงศ์ 2 อ.พญ.สุพตัรำ รุง่ไมตร ี
พญ.กวติำ ตรเีมธำ 2 อ.พญ.สุพตัรำ รุง่ไมตร ี
พญ.ทริำภรณ์ กำญจนพนัธุ์ 1 ผศ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล 
พญ.ปิยนันท ์โฆษดิำพนัธุ์ 1 ผศ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล 
นพ.ทรงภูม ิอธภิกูนก 1 ผศ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล 

หมำยเหตุ  

รศ.พญ.เกษวด ีลำภพระ เป็นอำจำรยท์ีป่รกึษำดำ้นงำนวจิยัของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทัง้สองชัน้ปี 
รศ.พญ.วนทัปรยีำ พงษ์สำมำรถ เป็นอำจำรยท์ีป่รกึษำประจ ำหลกัสตูร 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของอำจำรยท์ีป่รกึษำส่วนบุคคล 
1. เป็นทีป่รกึษำและและตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตลอด 2 ปีของกำรฝึกอบรม 
โดยใหม้กีำรนดัพดูคุยกบัแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทุก 6 เดอืน 
2. ตดิตำมผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน 360 องศำตำมวงรอบ เพื่อใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่แพทยป์ระจ ำ
บำ้นต่อยอดทุก 6 เดอืน 
3. ใหค้ ำปรกึษำช่วยเหลอืดำ้นต่ำงๆ เพื่อพฒันำแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดใหบ้รรลุผลลพัธข์องกำร
ฝึกอบรม 
4. ก ำกบัดแูลตดิตำมบนัทกึแฟ้มสะสมงำน (portfolio) และควำมกำ้วหน้ำของกำรประเมนิ EPA ของ
แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทุก 6 เดอืน 

หมำยเหตุ หำกแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดมปัีญหำสำมำรถปรกึษำอำจำรยท์ีป่รกึษำไดต้ลอดเวลำ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของอำจำรยท์ีป่รกึษำหลกัสตูร 
1. ใหค้ ำปรกึษำกำรจดัตำรำงกจิกรรมของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
2. ใหค้ ำปรกึษำในเรือ่งกำรปฏบิตังิำนทัง้ในและนอกเวลำรำชกำรของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
3. ตดิตำมและควบคุมใหต้ำรำงกจิกรรมของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรฝึกอบรม  
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ตำรำงกำรปฏิบติังำนและหน้ำท่ีของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด 

อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ  

หน้ำท่ีหลกัของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ   

1. ปฏบิตัติำมแผนกำรฝึกอบรม เพื่อพฒันำตนเองใหบ้รรลุผลลพัธข์องแผนกำรฝึกอบรมทีก่ ำหนดไวใ้น
หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดอนุสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้ สำขำวชิำโรคตดิเชือ้ ภำควชิำ
กุมำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล  
2. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งตระหนกัว่ำ กำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ ัง้ในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำร เป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมตำมหลกัสตูรฯ 
3. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งปฏบิตังิำนอยำ่งมจีรรยำบรรณ ค ำนึงถงึเรือ่งสทิธผิูป่้วยอยำ่งเครง่ครดั
และตอบสนองต่อผูป่้วยไดอ้ยำ่งดทีีสุ่ด  
4. กำรปฏบิตังิำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดยดึหลกัควำมเท่ำเทยีมโดยไม่มกีำรแบ่งแยกเพศ เชือ้ชำต ิ
ศำสนำ หรอืสทิธกิำรรกัษำ  
5. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งปฏบิตังิำนโดยหมัน่ค ำนึงถงึโอกำสเรยีนรู ้โอกำสในกำรใหค้วำมรูแ้ก่
แพทยป์ระจ ำบำ้น นกัศกึษำแพทย ์และโอกำสของกำรศกึษำวจิยั 

กำรปฏิบติังำน 

แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด on service เดอืนละ 2 คน ไดแ้ก่ แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่1  และ

แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีละ 1 คน  

แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดชัน้ปีท่ี 1  
1. กำรดแูลผูป่้วยใน  
1.1 ขึน้ปฏบิตังิำนตรวจตดิตำมผูป่้วยีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ในหอผูป่้วยอำนนัทมหดิลชัน้ 2 และ
ผูป่้วยในทีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ตัง้แต่ 7.00 น. ในวนัรำชกำร และ 8.00 ในวนัหยดุรำชกำร โดย
ตรวจดแูลผูป่้วยใหเ้สรจ็ก่อนเวลำทีต่อ้งเขำ้รว่ม activity ของภำควชิำ ยกเวน้กรณีมผีูป่้วยหนกัตอ้งไดร้บั
กำรดแูลรกัษำ 
1.2 รบัปรกึษำผูป่้วยเดก็ทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้ทัง้ในและนอกภำควชิำ ซกัประวตั ิตรวจรำ่งกำย และ
บนัทกึเวชระเบยีนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในส่วน consultation note 
1.3 เขยีน Progress note ผูป่้วยทุกรำยทีร่บัปรกึษำ โดยเฉพำะเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงอำกำร แผนกำร
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รกัษำ หรอืปัญหำทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรรกัษำ ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของอำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ทีร่บั
ปรกึษำประจ ำเดอืน 
1.4 เขยีนใบส่งต่อผูป่้วยหรอืดแูลใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นเขยีนใบส่งต่อผูป่้วยใหถู้กตอ้ง ในกรณทีี่
จ ำเป็นตอ้งส่งผูป่้วยไปรกัษำต่อทีโ่รงพยำบำลอื่นอำจตอ้งตดิต่อประสำนงำนกบัโรงพยำบำลนัน้ๆ ดว้ย
ตนเองในกรณทีีจ่ ำเป็น 
1.5 รว่มทมีกำรดแูลผูป่้วย (Ward round) กบัอำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ทีร่บัปรกึษำประจ ำเดอืน แพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 แพทยป์ระจ ำบำ้น และนกัศกึษำแพทย์ 
1.6 ท ำหตัถกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นโรคตดิเชือ้และแปลผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรต่ำงๆ 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 หรอือำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ 

2. กำรดแูลผูป่้วยนอก  
2.1 รบัปรกึษำผูป่้วยทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้จำก general pediatric OPD และ subspecialty clinic อื่นๆ 
2.2. ตรวจ OPD ส่งเสรมิสุขภำพเดก็พเิศษ ดแูลรกัษำผูป่้วยเดก็ทีต่ดิเชือ้ HIV เดก็ทีค่ลอดจำกมำรดำที่
ตดิเชือ้ HIV หรอืตบัอกัเสบบ ีสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ทุกวนัองัคำร 9.00-12.00 น.  
2.3 ตรวจ OPD โรคตดิเชือ้เดก็ สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ทุกวนัศุกร ์9.00-12.00 น. 
2.4 ตรวจ general pediatric OPD สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ 9.00-12.00 น.ทุกวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสับด ี

3. งำนวชิำกำร  
3.1 จดัท ำ portfolio โดยรวมรวมรำยงำนผูป่้วยในทีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ในเดอืนทีร่บัปรกึษำ ส่ง
ใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำ ตรวจปีละ 2 ครัง้โดยแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งส่ง portfolio กบั
คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบเมือ่ฝึกอบรมครบ 2 ปี 
3.2 ไดร้บักำรประเมนิ EPA ทุกเดอืนทีข่ ึน้ปฏบิตัหิน้ำที ่อยำ่งน้อย 4 ครัง้ต่อปี ตำม milestone ทีก่ ำหนด
ในแต่ละระดบัชัน้ปี (อำ้งองิตำมหลกัสตูร) 
3.3 ใหค้ ำปรกึษำแก่ผูป่้วย (counselling)โดยไดร้บักำรประเมนิจำกอำจำรยใ์นสำขำวชิำฯ ปีละ 1 ครัง้ 
3.4 เขำ้รว่มกจิกรรม ID-microbiology round ทุกวนัพุธ 13.00-16.00 ทีต่กึจลุชวีวทิยำ 
3.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงวชิำกำรของภำควชิำกุมำรเวชศำสตรแ์ละใหค้วำมเหน็ทำงวชิำกำรในทีป่ระชุม 
morning report, admission round, problem/interesting case, morbidity/mortality conference, 
grand round, staff lecture เป็นตน้ 
3.6 Bedside skill rotation ฝึกทกัษะกำรเกบ็สิง่ส่งตรวจและกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรจลุชวีวทิยำ
เบือ้งตน้กบันกัวชิำกำรวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ประจ ำสำขำวชิำโรคตดิเชือ้ในชว่งเป็นแพทยป์ระจ ำบำ้น
ต่อยอดชัน้ปีที ่1 เป็นเวลำอยำ่งน้อย 1 สปัดำห ์
3.7 ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นวชิำกำรสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้แก่ แพทยป์ระจ ำบำ้น นกัศกึษำ
แพทย ์และบุคลำกรทำงกำรแพทยด์ำ้นอื่นๆ ในทมีสุขภำพ 
3.8 สอนแพทยป์ระจ ำบำ้นและนกัศกึษำแพทยร์ะหว่ำงกำรดแูลผูป่้วย ดแูลใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นทีม่ำ
ปฏบิตังิำนสำขำวชิำโรคตดิเชือ้ไดท้ ำ Pre-test และ Post-test และเฉลยค ำตอบใหค้วำมรู ้รวมทัง้สอน 
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lecture ใหก้บัแพทยป์ระจ ำบำ้น 
3.9 เตรยีมประวตัผิูป่้วยและศกึษำหำควำมรูด้ว้ยตนเองในรำยทีน่่ำสนใจเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูของ
สำขำวชิำฯ(cases of the month) และใชใ้นกำรน ำเสนอกรณศีกึษำใน Interhospital conference ของ
สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย 
3.10 ทบทวนและคน้ควำ้วำรสำรทำงกำรแพทยท์ีท่นัสมยัส ำหรบัใชใ้นกจิกรรม Journal club หรอืท ำ
ขอ้สอบ PREP ID exam  ในวนัพฤหสับด ี12.00-14.00 น. โดยอภปิรำยรว่มกบัอำจำรยใ์นสำขำวชิำ 
3.11 ทบทวนแฟ้มผูป่้วย HIV ทีต่รวจในแต่ละสปัดำห ์ทุกวนัพฤหสับด ี14.00-15.00 น. เพื่อวำง
แผนกำรดแูลรกัษำผูป่้วยรว่มกบัอำจำรยแ์ละทมีสหสำขำในสำขำวชิำโรคตดิเชือ้ 
3.12 เขยีนบทควำมวชิำกำรลงวำรสำรทำงกำรแพทย ์เช่น วำรสำรของสมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็ และ
วำรสำร IDV ภำยใตก้ำรควบคุมดแูลของอำจำรยใ์นสำขำวชิำ 

3.13 ประเมนิกำรใชย้ำปฏชิวีนะของผูป่้วยใน (drug use evaluation, DUE) รว่มกบัอำจำรยใ์นสำขำวชิำ 
3.14 เขำ้รว่มประชุมวชิำกำรทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ เช่น ประชุมวชิำกำรสมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่ง
ประเทศไทยประชุมวชิำกำรสมำคมโรคเอดสแ์ห่งประเทศไทย และอื่นๆ  
3.15 ใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ 

4. งำนวจิยั 
4.1 ท ำงำนวจิยัของตนเองอยำ่งน้อย 1 เรือ่ง ภำยในระยะเวลำ 2 ปีของกำรฝึกอบรม 
4.2 เป็นแพทยผ์ูว้จิยัในงำนวจิยัของสำขำวชิำโรคตดิเชือ้  

5. งำนบรหิำร/งำนคุณภำพ/งำนป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ 
5.1 ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบัแพทยป์ระจ ำบำ้น พยำบำลและสหสำขำวชิำชพีในกำรดแูลผูป่้วย  
5.2 รบัปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำในกำรป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้/กำรระบำด ท ำ contact investigation 
และใหม้ำตรกำรภำยหลงัสมัผสัโรค โดยปฏบิตังิำนรว่มกบัพยำบำลงำนโรคตดิเชือ้ โรงพยำบำลศริริำช 
และสหสำขำวชิำชพี  
5.3 เขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์
โรคตดิเชือ้ 
5.4 เขำ้รว่มประชุม care team หอผูป่้วยอำนนัทมหดิลชัน้ 2 

6.งำนกจิกรรมเพื่อสงัคมและอื่นๆ  
เช่น กำรไปฉีดวคัซนีใหก้บัผูพ้กิำรทำงสมอง ศูนยร์บัเลีย้งเดก็ เป็นตน้ 

แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดปีท่ี 2 
1. กำรดแูลผูป่้วยใน  
1.1 เป็นหวัหน้ำทมีในกำรดูแลผูป่้วยในทีร่บัปรกึษำปัญหำโรคตดิเชือ้ภำยใตก้ำรดแูลของอำจำรยท์ี่
ปรกึษำประจ ำเดอืน 
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1.2 ขึน้ปฏบิตังิำนตรวจตดิตำมผูป่้วยีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ในหอผูป่้วยอำนนัทมหดิลชัน้ 2 
และผูป่้วยในทีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ตัง้แต่ 7.00 น. ในวนัรำชกำร และ 8.00 ในวนัหยดุรำชกำร 
โดยตรวจดแูลผูป่้วยใหเ้สรจ็ก่อนเวลำทีต่อ้งเขำ้รว่ม activity ของภำควชิำ ยกเวน้กรณมีผีูป่้วยหนกัตอ้ง
ไดร้บักำรดแูลรกัษำ 
1.3 รบัปรกึษำผูป่้วยเดก็ทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้ทัง้ในและนอกภำควชิำ ซกัประวตั ิตรวจรำ่งกำย และ
บนัทกึเวชระเบยีนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในส่วน consultation note 
1.4 เขยีน Progress note ผูป่้วยทุกรำยทีร่บัปรกึษำ โดยเฉพำะเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงอำกำร แผนกำร
รกัษำ หรอืปัญหำทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรรกัษำ ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของอำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ทีร่บั
ปรกึษำประจ ำเดอืน 
1.5 เขยีนใบส่งต่อผูป่้วยหรอืดแูลใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นเขยีนใบส่งต่อผูป่้วยใหถู้กตอ้ง ในกรณทีี่
จ ำเป็นตอ้งส่งผูป่้วยไปรกัษำต่อทีโ่รงพยำบำลอื่นอำจตอ้งตดิต่อประสำนงำนกบัโรงพยำบำลนัน้ๆ ดว้ย
ตนเองในกรณทีีจ่ ำเป็น 
1.6 รว่มทมีกำรดแูลผูป่้วย (Ward round) กบัอำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ทีร่บัปรกึษำประจ ำเดอืน แพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่1 แพทยป์ระจ ำบำ้น และนกัศกึษำแพทย์ 
1.7 ท ำหตัถกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นโรคตดิเชือ้และแปลผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรต่ำงๆ 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของอำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้ 
1.8 บรหิำรจดักำรผูป่้วยทีจ่ ำเป็นตอ้งเขำ้พกัรกัษำใน airborne infection isolation room (AIIR) หอ
ผูป่้วยอำนันทมหดิล 2  

2. กำรดแูลผูป่้วยนอก  
2.1 รบัปรกึษำผูป่้วยทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้จำก general pediatric OPD และ subspecialty clinic อื่นๆ 
2.2. ตรวจ OPD ส่งเสรมิสุขภำพเดก็พเิศษ ดแูลรกัษำผูป่้วยเดก็ทีต่ดิเชือ้ HIV เดก็ทีค่ลอดจำกมำรดำที่
ตดิเชือ้ HIV หรอืตบัอกัเสบบ ีสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ทุกวนัองัคำร 9.00-12.00 น.  
2.3 ตรวจ OPD โรคตดิเชือ้เดก็ สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ทุกวนัศุกร ์9.00-12.00 น. 
2.4 ตรวจ general pediatric OPD สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ 9.00-12.00 น.ทุกวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสับด ี

3. งำนวชิำกำร  

3.1 จดัท ำ portfolio โดยรวมรวมรำยงำนผูป่้วยในทีม่ปัีญหำทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ในเดอืนทีร่บัปรกึษำ ส่ง
ใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำ ตรวจปีละ 2 ครัง้โดยแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งส่ง portfolio กบั
คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบเมือ่ฝึกอบรมครบ 2 ปี 
3.2 ไดร้บักำรประเมนิ EPA ทุกเดอืนทีข่ ึน้ปฏบิตัหิน้ำที ่อยำ่งน้อย 4 ครัง้ต่อปี ตำม milestone ทีก่ ำหนด
ในแต่ละระดบัชัน้ปี (อำ้งองิตำมหลกัสตูร) 
3.3 ใหค้ ำปรกึษำแก่ผูป่้วย (counselling)โดยไดร้บักำรประเมนิจำกอำจำรยใ์นสำขำวชิำฯ ปีละ 1 ครัง้ 
3.4 เขำ้รว่มกจิกรรม ID-microbiology round ทุกวนัพุธ 13.00-16.00 ทีต่กึจลุชวีวทิยำ 
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3.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงวชิำกำรของภำควชิำกุมำรเวชศำสตรแ์ละใหค้วำมเหน็ทำงวชิำกำรในทีป่ระชุม 
morning report, admission round, problem/interesting case, morbidity/mortality conference, 
grand round, staff lecture เป็นตน้ 
3.6 ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นวชิำกำรสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้แก่ แพทยป์ระจ ำบำ้น นกัศกึษำ
แพทย ์และบุคลำกรทำงกำรแพทยด์ำ้นอื่นๆ ในทมีสุขภำพ 
3.7 สอนแพทยป์ระจ ำบำ้นและนกัศกึษำแพทยร์ะหว่ำงกำรดแูลผูป่้วย ดแูลใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นทีม่ำ
ปฏบิตังิำนสำขำวชิำโรคตดิเชือ้ไดท้ ำ Pre-test และ Post-test และเฉลยค ำตอบใหค้วำมรู ้รวมทัง้สอน 
lecture ใหก้บัแพทยป์ระจ ำบำ้น 
3.8 เตรยีมประวตัผิูป่้วยและศกึษำหำควำมรูด้ว้ยตนเองในรำยทีน่่ำสนใจเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูของ
สำขำวชิำฯ(cases of the month) และใชใ้นกำรน ำเสนอกรณศีกึษำใน Interhospital conference ของ
สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย 
3.9 ทบทวนและคน้ควำ้วำรสำรทำงกำรแพทยท์ีท่นัสมยัส ำหรบัใชใ้นกจิกรรม Journal club หรอืท ำ
ขอ้สอบ PREP ID exam ทุกสปัดำหใ์นวนัพฤหสับด ี12.00-14.00 น.โดยอภปิรำยร่วมกบัอำจำรยใ์น
สำขำวชิำ 
3.10 ทบทวนแฟ้มผูป่้วย HIV ทีต่รวจในแต่ละสปัดำห ์ทุกวนัพฤหสับด ี14.00-15.00 น. เพื่อวำง
แผนกำรดแูลรกัษำผูป่้วยรว่มกบัอำจำรยแ์ละทมีสหสำขำในสำขำวชิำโรคตดิเชือ้ 
3.11 เขยีนบทควำมวชิำกำรลงวำรสำรทำงกำรแพทย ์เช่น วำรสำรของสมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็ และ
วำรสำร IDV ภำยใตก้ำรควบคุมดแูลของอำจำรยใ์นสำขำวชิำ 

3.12 ประเมนิกำรใชย้ำปฏชิวีนะของผูป่้วยใน (drug use evaluation, DUE) รว่มกบัอำจำรยใ์นสำขำวชิำ 
3.13 เขำ้รว่มประชุมวชิำกำรทำงดำ้นโรคตดิเชือ้ เช่น ประชุมวชิำกำรสมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่ง
ประเทศไทยประชุมวชิำกำรสมำคมโรคเอดสแ์ห่งประเทศไทยและอื่นๆ  
3.14 ใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ 

4. งำนวจิยั 
4.1 ท ำงำนวจิยัของตนเองอยำ่งน้อย 1 เรือ่ง ภำยในระยะเวลำ 2 ปีของกำรฝึกอบรม 
4.2 เป็นแพทยผ์ูว้จิยัในงำนวจิยัของสำขำวชิำโรคตดิเชือ้  

5. งำนบรหิำร/งำนคุณภำพ/งำนป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ 
5.1 ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบัแพทยป์ระจ ำบำ้น พยำบำลและสหสำขำวชิำชพีในกำรดแูลผูป่้วย  
5.2 รบัปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำในกำรป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้/กำรระบำด ท ำ contact investigation 
และใหม้ำตรกำรภำยหลงัสมัผสัโรค โดยปฏบิตังิำนรว่มกบัพยำบำลงำนโรคตดิเชือ้ โรงพยำบำลศริริำช 
และสหสำขำวชิำชพี  
5.3 เขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์
โรคตดิเชือ้ 
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5.4 เขำ้รว่มประชุม care team หอผูป่้วยอำนนัทมหดิลชัน้ 2 
5.3 ส่งผูแ้ทนเขำ้รว่มประชุมกบักำรศกึษำหลงัปรญิญำ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์เพื่อรบัทรำบนโยบำย
เกีย่วกบักำรปฏบิตังิำน  

6.งำนกจิกรรมเพื่อสงัคมและอื่นๆ  
เช่น กำรไปฉีดวคัซนีใหก้บัผูพ้กิำรทำงสมอง ศูนยร์บัเลีย้งเดก็ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำท่ีในกำรดแูลผูป่้วยนอกเวลำรำชกำร 

แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดจะตอ้งอยูเ่วรหอ้งแพทยเ์วร ตำมตำรำงที่ภำควชิำจดัให ้

แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทีร่บัปรกึษำในแต่ละเดอืนจะอยูเ่วรทุกวนั วนัละ 2 คน ประกอบดว้ย 
1. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที่ 1 ท ำหน้ำทีเ่ป็น 1st call 
2. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 ท ำหน้ำทีเ่ป็น 2nd call  
โดยจะไดร้บัค่ำเวร 5,000 บำทต่อเดอืน  

หน้ำทีข่องเวร 1st call  
- รบัปรกึษำทำงโทรศพัทเ์กีย่วกบัผูป่้วยเดก็ทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้จำกแพทยป์ระจ ำบำ้น หรอืแพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดสำขำอื่นๆ 
- ตดัสนิใจแกปั้ญหำผูป่้วย โดยใหค้ ำแนะน ำกบัแพทยป์ระจ ำบำ้นทีด่แูลผูป่้วย หำกไมส่ำมำรถแกปั้ญหำ
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ของผูป่้วยไดใ้หป้รกึษำแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทีเ่ป็น 2nd call  
- เขำ้มำดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้ทีม่ภีำวะวกิฤต หรอืเป็นผูป่้วยโรคอุบตัใิหม ่โรคตดิต่ออนัตรำย
ดว้ยตนเอง  

หน้ำทีข่องเวร 2nd call 
- รบัปรกึษำทำงโทรศพัทเ์กีย่วกบัผูป่้วยเดก็ทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้จำกแพทยป์ระจ ำบำ้น หรอืแพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดสำขำอื่นๆ 
- ตดัสนิใจแกปั้ญหำผูป่้วย โดยใหค้ ำแนะน ำกบัแพทยป์ระจ ำบำ้นทีด่แูลผูป่้วย หำกไมส่ำมำรถแกปั้ญหำ
ของผูป่้วยไดใ้หป้รกึษำอำจำรยส์ำขำวชิำโรคตดิเชือ้ทีเ่ป็นทีป่รกึษำประจ ำเดอืน 
- เขำ้มำดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหำโรคตดิเชือ้ทีม่ภีำวะวกิฤต หรอืเป็นผูป่้วยโรคอุบตัใิหม ่โรคตดิต่ออนัตรำย
ดว้ยตนเองในกรณทีีไ่ดร้บักำรรอ้งขอจำก 1st call  

- รำยงำนผูป่้วยทีร่บัไวใ้นควำมดแูลใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำประจ ำเดอืนทรำบในวนัหยดุเสำร ์อำทติย ์และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมวิชำกำร 
ของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 

 
กิจกรรมวิชำกำรของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด ประกอบด้วย (รำยละเอียดในตำรำงท่ี 1) 
 
1. กำรประชุมวิชำกำร ได้แก่ 

- Morning report  
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- New admission report 

- Grand round 

- Problem-orientated approach / Problem case 

- Patient management 

- Interesting case 

- Morbidity and mortality conference 

- Journal club / Epidemiology 

- ID grand round 

- ID-microbiology round  

- Staff lecture 

- Fellow lecture 

- Journal club ID 

- Topic presentation 

- Fellow research presentation 

 
2. กำรประชุมวิชำกำรหรือปรึกษำผูป่้วยระหว่ำงอนุสำขำและระหว่ำงภำควิชำ ได้แก่ 

- Interdepartmental conference/Clinico-pathological conference (CPC) 

- Pediatric infectious disease interhospital conference 

 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 1 ตำรำงกำรปฏิบติังำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดอนุสำขำกมุำรเวช
ศำสตรโ์รคติดเช้ือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562-2563 

เดือน/ปี วนัท่ี กำรปฏิบติังำน 
แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดชัน้ปีท่ี 1 
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หมำยเหตุ วนัจดักจิกรรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2 กิจกรรมแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสำขำวิชำโรคติดเช้ือ ภำควิชำกมุำรเวช
ศำสตรป์ระจ ำสปัดำห ์

กรกฎำคม 2562 1 กรกฏำคม 2562 • ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด  
กรกฎำคม 2562 8-31 กรกฎำคม 2562 • งำนกำรควบคุมและป้องกนัโรคตดิเชือ้ 

 โรงพยำบำลศริริำช 
สิงหำคม 2562 16-31 สงิหำคม 2562 • ระบำดวทิยำคลนิิก (สถำนส่งเสรมิกำรวจิยั) 
กนัยำยน 2562 2-20 กนัยำยน 2562 • Bedside skill rotation ฝึกทกัษะกำรเกบ็สิง่ส่งตรวจและ 

กำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรจลุชวีวทิยำเบือ้งตน้กบันกัวชิำกำร 
วทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ 

ตลุำคม 2562 1-15 ตุลำคม 2562 
16-25 ตุลำคม 2562 
26-31 ตุลำคม 2562 

• ภำควชิำปรสติวทิยำ 
• ภำควชิำวทิยำภูมคิุม้กนั (อมิมโูนวทิยำ) 
• ภำควชิำพยำธวิทิยำคลนิิก  

พฤศจิกำยน 
2562 

1-30 พฤศจกิำยน 2562 
• Clinical epidemiology & basic biostatics & data management 

ส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดกุมำรเวชศำสตรส์ำขำโรคตดิเชือ้            

(จดัอบรมโดย สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย) 

ธนัวำคม 2562 1-31 ธนัวำคม 2562 • Clinical microbiology for infectious disease practitioners 
ภำควชิำจลุชวีวทิยำ คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล                            
(แบคทเีรยี, ไวรสั, เชือ้รำ) 

มีนำคม 2563 9-13 มนีำคม 2563 • อบรม ณ สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรส์ำธำรณสุข กระทรวงสำรธำรณ
สุข                                                                                     
(จดัอบรมโดย สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย) 

พฤษภำคม 2563 18-22 พฤษภำคม 2563 • อบรมทีค่ณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล                                                                         
(จดัอบรมโดย สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย) 

 แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดชัน้ปีท่ี 2 
กมุภำพนัธ ์2564 ระยะเวลำ 1 สปัดำห ์ • อบรมทีส่ถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรก์ำรแพทยท์หำร 
กรกฎำคม 2563-
มิถนุำยน 2564 

 • วชิำเลอืก 1-3 เดอืน อบรมวชิำเลอืกทีโ่รงพยำบำลศูนยค์นละ 1 เดอืน
และสำมำรถไปดงูำนในต่ำงประเทศได ้1 เดอืน 
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หมำยเหตุ วนัจดักจิกรรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
 

ตำรำงท่ี 3 ตำรำงเวรอำจำรยห์น่วยโรคติดเช้ือรบัปรึกษำประจ ำเดือน  
ปีกำรศึกษำ 2562 

เดือน อำจำรย ์
กรกฎำคม อ.อรศร ี
สงิหำคม อ.เกษวด ี
กนัยำยน อ.สุพตัรำ / อ.กุลกญัญำ 
ตุลำคม อ.อรศร ี

พฤศจกิำยน อ.วนทัปรยีำ 
ธนัวำคม อ.สุพตัรำ / อ.กุลกญัญำ 
มกรำคม อ.เกษวด ี
กุมภำพนัธ ์ อ.วนทัปรยีำ 
มนีำคม อ.อรศร ี
เมษำยน อ.สุพตัรำ / อ.กุลกญัญำ 
พฤษภำคม อ.เกษวด ี
มถุินำยน อ.วนทัปรยีำ 

วนั/เวลำ 08.00-09.00 09.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 
วนัจนัทร ์ Morning report General Pediatrics OPD/  

Ward round with staff 
 Fellow research time 

วนัองัคำร Grand round / Problem-
oriented approach 

คลนิิกส่งเสรมิสุขภำพเดก็พเิศษ 
HIV/HBV 

 Fellow research time 

วนัพธุ 
Morbidity and 

mortality conference / 

Problem case / 

Patient management / 

Interesting case 

 

ID Grand round   ID-microbiology round 
(14.00-15.00) 

วนัพฤหสั Lecture/  
Journal conference 

General Pediatrics OPD/ 
 Ward round with staff 

Journal club/PREP ID exam  and   
HIV chart Review  

วนัศกุร ์ New admission report Infectious Diseases OPD   Ward round with staff 
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หวัข้อกำรสอนบรรยำย Pediatric Emergency แพทยป์ระจ ำบำ้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 สำขำวิชำโรคติดเช้ือ รวมจ ำนวน 4 ชัว่โมง 

 
ล ำดบั หวัข้อเร่ือง อำจำรยผ์ูส้อน 
1 STD/STI and it’s consequence congenital infections  อ.วนทัปรยีำ 
2 Important infectious Diseases: Case base 

management  
อ.สุพตัรำ/อ.กุลกญัญำ 

3 Practical Use of antibiotics อ.เกษวด ี
4 Important vaccine preventable diseases อ.อรศร ี

 
Fellow research time and presentation (วนัจนัทรแ์ละวนัองัคำร 13.00-16.00 น.) 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดเรยีนรูก้ำรท ำวจิยัทีไ่ดร้บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนของกำรท ำวจิยั 
2. เพื่อน ำเสนอโครงรำ่งกำรวจิยัและน ำเสนอควำมกำ้วหน้ำงำนวจิยัของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดใน
ระยะทีก่ ำหนด (ปีละ 2 ครัง้) 
วธิกีำร 
1. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดใชเ้วลำประมำณ 6 ชัว่โมงต่อสปัดำห ์ในกำรก ำหนดหวัขอ้วจิยั เขยีนร่ำง
โครงร่ำงวจิยั เกบ็ขอ้มลูวจิยั และวเิครำะหข์อ้มลู ปรกึษำและน ำเสนอต่ออำจำรยผ์ูค้วบคุมวจิยั 
2. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจิยัทุก 6 เดอืน 
4. อำจำรยห์น่วยโรคตดิเชือ้เขำ้รว่มประชุมกำรน ำเสนอโครงรำ่งวจิยั พรอ้มทัง้ใหค้ ำแนะน ำแกไ้ข 
 

ID Grand Round (วนัพธุ 10.00-12.00 น.) 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อเรยีนรูผู้ป่้วยทีน่่ำสนใจ หรอืมปีระเดน็ทีเ่ป็นปัญหำตอ้งกำรควำมเหน็รว่มกนัจำกคณะอำจำรย์
ผูเ้ชีย่วชำญกุมำรแพทยโ์รคตดิเชือ้ 
วธิกีำร 
1. เป็นวธิกีำรสอนขำ้งเตยีง (bedside teaching) แพทยป์ระจ ำบำ้นและแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
น ำเสนอประวตั ิตรวจร่ำงกำย และอภปิรำยใหข้อ้มลูแก่คณะอำจำรยส์ำขำวชิำโรคตดิเชือ้ 
2. เปิดโอกำสใหอ้ำจำรยอ์ภปิรำยซกัถำม ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และรว่มกนัเสนอแนวทำงกำรดแูลผูป่้วย 
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ID-microbiology round (วนัพธุ 14.00-15.00 น.) 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกี่ยวกบั microbiology 
วธิกีำร 
1. อำจำรยพ์ริยิำภรณ์ จงตระกูล clinical microbiologist รบัผดิชอบกจิกรรม และใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบั 
microbiology, plate round ตวัอยำ่งเชือ้ทีน่่ำสนใจ 
2. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดอำยรุศำสตรส์ำขำโรคตดิเชือ้และแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดกุมำรเวชศำสตร์
สำขำโรคตดิเชือ้ น ำเสนอผูป่้วยทีน่่ำสนใจ และรว่มกนัอภปิรำย 

 
ID Journal club (วนัพฤหสับดี 12.00-14.00 น.) 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อฝึกกำรคน้ควำ้หำควำมรูใ้หมเ่กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ และน ำเวชศำสตรเ์ชงิประจกัษ์มำประยกุตใ์ชก้บั
ผูป่้วยทีด่แูลรกัษำได้ 
2. เพื่อฝึกวเิครำะหแ์ละวจิำรณ์วำรสำรทำงกำรแพทย์ 
วธิกีำร 
1. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดปีที ่1 หรอื 2 ทีไ่ดร้บัมอบหมำยเลอืกวำรสำรเรือ่งทีน่่ำสนใจ น ำเสนอ 2 
เรือ่งต่อสปัดำห์ 
2. น ำเสนอขอ้มลูทีอ่่ำนจำกวำรสำรโดยสรปุ วเิครำะห ์และวจิำรณ์วำรสำรทำงกำรแพทย ์โดยมอีำจำรย์
สำขำวชิำโรคตดิเชือ้รว่มวจิำรณ์และใหค้ ำแนะน ำ 
 

HIV chart Review (วนัพฤหสับดี 14.00-15.00 น.) 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อฝึกกำรรวบรวมขอ้มลูในกำรน ำเสนอและอภปิรำยกำรดแูลรกัษำผูป่้วยเดก็ตดิเชือ้เอชไอว ี
2. เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรวำงแผนกำรดแูลรกัษำผูป่้วยแบบสหสำขำวชิำชพี ทัง้ในดำ้นร่ำงกำย จติใจ 
กำรศกึษำ อำชพี ครอบครวั และสงัคม  
วธิกีำร 
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1. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทบทวนแฟ้มผูป่้วยเดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวทีีม่ำรบักำรรกัษำในคลนิิกส่งเสรมิ
สุขภำพเดก็พเิศษทุกวนัองัคำร น ำเสนอปัญหำของผูป่้วยและอภปิรำยแนวทำงกำรดแูลรกัษำ โดยมคีณะ
อำจำรยส์ำขำโรคตดิเชือ้และทมีนกัจติวทิยำของสำขำฯ เขำ้รว่มอภปิรำยวำงแผนกำรดแูลรกัษำหรอื
ปรกึษำสำขำวชิำอื่นๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกำรท ำงำนวิจยั ส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
 

ระเบียบกำรท ำงำนวิจยัของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด  
อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ พ.ศ. 2562 

โดย 
คณะอนุกรรมกำรกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวช

กรรม  
อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 

รำชวิทยำลยักมุำรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ในระเบยีบน้ี 
อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้  หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร

ประกอบวชิำชพีเวชกรรม อนุสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้  
วว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ หมำยถงึ  วุฒบิตัรเพื่อแสดงควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชพีเวช

กรรม อนุสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้ ออกใหโ้ดยแพทยสภำ 
อว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ หมำยถงึ  หนังสอือนุมตัเิพื่อแสดงควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชพี

เวชกรรม อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรคติดเชื้อ ออกให้โดยแพทย
สภำ 

แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด  หมำยถงึ  แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสงักดัสถำบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้น
ต่อยอด อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรคติดเชื้อ ที่แพทยสภำรบัรอง 
รวมทัง้แพทยท์ีป่ฏบิตังิำนทำงกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้และมสีทิธิ ์
ยืน่ขอสอบ เพื่อ วว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ หรอื อว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ 
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งำนวจิยั หมำยถงึ  งำนวจิยัของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทีใ่ชย้ื่นเพื่อประกอบสทิธิก์ำร
ขอสอบเพื่อ วว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ 

หวัหน้ำสถำบนั หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดสังกัดอยู่ หรือ
หวัหน้ำภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์ผู้อ ำนวยกำรกองกุมำรเวชกรรม 
หวัหน้ำแผนกกุมำรเวชศำสตร ์หรอืต ำแหน่งอื่นใดทีห่มำยถงึหวัหน้ำ
หน่วยงำนดำ้นกุมำรเวชศำสตร ์

ปีกำรศกึษำ หมำยถึง ปีกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด นับจำกวนัแรกที่เริม่เข้ำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี ซึ่ง ปัจจุบันนับจำก 1 
กรกฎำคม ถงึ 30 มถุินำยน ของปีถดัไป 

 
ขอ้ 1. แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดทุกคนต้องท ำงำนวจิยัอย่ำงน้อยคนละ 1 เรื่อง แต่ไม่อนุญำตให้แพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ในสถำบนัเดยีวกนัท ำงำนวจิยัเรือ่งเดยีวกนัในช่วงเวลำเดยีวกนั ใน
กรณีงำนวจิยันัน้เป็นโครงกำรระยะยำวแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดในรุ่นถดัไปที่ไม่ ได้อยู่ซ้อนช่วงเวลำ
สำมำรถด ำเนินกำรเรื่องนัน้ต่อได ้นอกจำกนัน้ในกรณีทีอ่ำจำรยผ์ูค้วบคุมมำกกว่ำ 1 สถำบนัเหน็ชอบให้
ท ำงำนวิจยัเรื่องเดียวกัน อฝส. กุมำรฯ โรคติดเชื้ออนุญำตให้แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดต่ำงสถำบนั
ท ำกำรศึกษำในเรื่องเดยีวกนัได้ แต่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดแต่ละคนต้องน ำเสนอโครงร่ำงงำนวจิยั 
(research proposal) ต่อที่ประชุมอำจำรย์ในสถำบันที่ตนเองฝึกอบรมเช่นเดียวกับผู้อื่น และแพทย์
ประจ ำบำ้นต่อยอดแต่ละคนสำมำรถน ำเสนอและแปลผลขอ้มลูได ้เฉพำะในสถำบนัทีต่นเองท ำกำรศกึษำ
เท่ำนัน้ 
 
ขอ้ 2. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดผูท้ ำงำนวจิยั เลอืกเรือ่งทีจ่ะท ำงำนวจิยัและไดแ้นวทำงกำรศกึษำคน้คว้ำ
ที่แน่นอนแล้ว ให้ปรกึษำขอควำมเหน็ชอบจำกอำจำรยท์ี่ปรกึษำในด้ำนหวัขอ้เรื่อง แนวทำงกำรศกึษำ
วจิยั และเลอืกอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั รวมทัง้น ำเสนอแผนกำรวจิยัต่อทีป่ระชุมอำจำรยต์ำมทีส่ถำบนั
ฝึกอบรมก ำหนด เพื่อควำมเหน็ชอบ เมือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบแลว้จงึจะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
 
ข้อ 3. แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดต้องด ำเนินกำรจดัท ำโครงร่ำงงำนวิจยั ( research proposal) ภำยใต้
ค ำแนะน ำของอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั และขออนุมตัทิ ำกำรวจิยัจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัใน
คน (ethics committee หรอื institutional review board) ของสถำบนันัน้ โดยตอ้งด ำเนินกำรวจิยัภำยใต้
ขอ้ก ำหนดดำ้นจรยิธรรมกำรวจิยั (good clinical research practice, GCP) อยำ่งเครง่ครดั 
 
ขอ้ 4. เมื่อโครงร่ำงงำนวจิยัไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัในคนแลว้ ใหแ้พทยป์ระจ ำ
บำ้นต่อยอดเริม่ด ำเนินงำนวจิยัภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั 
กรอบเวลำกำรด ำเนินงำนวจิยั (24 เดอืนของกำรฝึกอบรม) 
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สถำบนัฝึกอบรมเป็นผู้ก ำหนดกรอบเวลำในกำรด ำเนินงำนวจิยัของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด โดยระบุ
รำยละเอยีดของงำนและก ำหนดเวลำในกำรส่งงำนตลอดปีกำรศกึษำทัง้ 2 ปี ตวัอยำ่งกรอบเวลำ 
        เดอืนที ่  ประเภทกจิกรรม 
  3  จดัเตรยีมค ำถำมวจิยัและตดิต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำ 
  6  จดัท ำโครงรำ่งงำนวจิยั 
  7  พจิำรณำโครงรำ่งงำนวจิยั 
  8  ขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยั 
    ขอทุนสนบัสนุนงำนวจิยัจำกแหล่งทุนทัง้ภำยในและนอกสถำบนั 
    (ถำ้ตอ้งกำร) 
  9  เริม่เกบ็ขอ้มลู 
  15  น ำเสนอควำมคบืหน้ำงำนวจิยั 
  19  วเิครำะหข์อ้มลูและสรปุผลงำนวจิยั 
  20  จดัท ำรำยงำนวจิยัฉบบัรำ่งใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำปรบัแกไ้ข 

21 ส่งรำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถำบนั เพื่อส่งต่อไปยงัรำชวทิยำลยั 
กุมำรแห่งประเทศไทย ให้ท ำกำรประเมินผล  ส ำหรับประกอบ
คุณสมบตักิำรเขำ้สอบเพื่อวุฒบิตัรภำคปฏบิตัขิ ัน้สุดทำ้ย 

 
ขอ้ 5. อำจำรยผ์ู้ควบคุมงำนวจิยั เป็นอำจำรยป์ระจ ำ (เต็มเวลำ) ของหน่วยโรคตดิเชื้อ สงักดัภำควชิำ
กุมำรเวชศำสตร ์หรอืสถำบนัทีแ่พทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดรบักำรฝึกอบรม และไดร้บั วว. กุมำรฯ โรคตดิ
เชือ้ หรอื อว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ หรอืเทยีบเท่ำ  
 
ขอ้ 6. ในกรณีทีอ่ำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยัไม่ไดส้งักดัทีส่ถำบนั หรอืภำควชิำทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด
รบักำรฝึกอบรม หวัหน้ำสถำบนัจะต้องมจีดหมำยขออนุมตัผิู้บงัคบับญัชำของอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั
ท่ำนนัน้ พรอ้มทัง้ออกจดหมำยเชญิไปยงัผูค้วบคุมงำนวจิยัท่ำนนัน้ดว้ย 
 
ขอ้ 7. คณะอนุกรรมกำรประเมนิงำนวจิยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่ำน ที ่อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ 
รบัรอง คอื ผู้ควบคุมงำนวจิยั 1 ท่ำน และผู้ประเมนิงำนวจิยัอกี 2 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ใน 2 ท่ำนนี้ 
ตอ้งอยูน่อกสถำบนัทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดนัน้ฝึกอบรมอยู่ 
 
ข้อ 8. ผู้ประเมนิงำนวจิยั ต้องได้ วว. กุมำรฯ โรคติดเชื้อ หรอื อว. กุมำรฯ โรคติดเชื้อ หรอืวุฒอิื่นที่
เทยีบเท่ำ วว. กุมำรฯ โรคติดเชื้อ และรบัประเมนิงำนวจิยัทัง้หมดไม่เกิน 3 ฉบบัในแต่ละปี (นับรวม
งำนวจิยัทีผู่ป้ระเมนิควบคุมดว้ย) 
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ขอ้ 9. ผูค้วบคุมงำนวจิยั มหีน้ำทีท่ำบทำมผูป้ระเมนิงำนวจิยั ทัง้ในและนอกสถำบนั ทัง้นี้ควรทำบทำมให้
เสรจ็สิ้น และส่งแบบตอบรบัเป็นผู้ประเมนิงำนวจิยั ให้เลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชื้อ ถ้ำหำกผู้
ประเมนิงำนวจิยัไมไ่ดท้ำบทำมหรอืไมแ่จง้ อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้จะก ำหนดผูป้ระเมนิทีเ่หมำะสมให้ 
 
ขอ้ 10. ในกรณีทีคุ่ณสมบตัขิองผูค้วบคุมงำนวจิยั ไม่เป็นไปตำมขอ้ 5 หรอืผูป้ระเมนิงำนวจิยั ไม่เป็นไป
ตำมขอ้ 7 และ 8 ใหห้วัหน้ำสถำบนัท ำเรื่องเสนอผ่ำนเลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ เพื่อน ำเขำ้ที่
ประชุม อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ เพื่อพจิำรณำอนุมตัเิป็นรำยๆ ไป 
 
ขอ้ 11. ประเภทของงำนวจิยั แบ่งออกเป็น 

11.1 กำรวจิยัทำงคลนิิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, 
systematic review with or without meta-analysis เป็นตน้ 

11.2 กำรวจิยัดำ้น basic sciences หรอืดำ้นโรคตดิเชือ้ เช่น microbiology 
11.3 กำรวจิยัดำ้นโรคตดิเชือ้ในโรงพยำบำล ยำปฏชิวีนะ หรอืวคัซนี 
11.4 กำรวจิยัดำ้นระบำดวทิยำโรคตดิเชือ้ 

 
ขอ้ 12. แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดจะตอ้งแจง้ 

• ชื่อ นำมสกุล ของประจ ำบำ้นต่อยอดผูท้ ำงำนวจิยั 
• ชื่อเรือ่งงำนวจิยั ภำษำไทย 
• ชื่อเรือ่งงำนวจิยั ภำษำองักฤษ 
• ชื่ออำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั 
• ชื่อผูป้ระเมนิงำนวจิยั 2 ท่ำน 
ใหเ้ลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ ทรำบโดยผ่ำนหวัหน้ำสถำบนั ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 

ของปีกำรศกึษำทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดจะยื่นสมคัรสอบ วว. อนุสำขำกุมำรฯ โรคตดิเชือ้ 
 หำกมกีำรเปลีย่นแปลงใดๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่องงำนวจิยั อำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั หรอืผูป้ระเมนิ

งำนวจิยั หลงัจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกอฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้แลว้ แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดจะต้องยื่นค ำ
รอ้งต่อหวัหน้ำสถำบนัทีร่บักำรฝึกอบรม โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั เพื่อขอ
อนุมตักิำรเปลีย่นแปลง ส่งใหเ้ลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ น ำเขำ้ทีป่ระชุมอฝส. กุมำรฯ โรคตดิ
เชือ้พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป ในกรณีงำนวจิยัทีไ่ม่เป็นไปตำมโครงร่ำงฯ เนื่องจำกมเีหตุขดัขอ้งระหว่ำงกำร
ท ำวจิยั ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ ให้อภปิรำยปัญหำที่เกดิ และวธิกีำรแก้ไข ทัง้นี้โดยได้รบัอนุมตัิ
จำกหวัหน้ำสถำบนั และอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั 

 
ขอ้ 13. รำยงำนผลงำนวจิยัเพื่อประกอบกำรสอบวุฒบิตัร อนุสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้ สำมำรถ
จดัท ำเป็น 2 รปูแบบ อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
 13.1 วทิยำนิพนธ ์ฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
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13.2 บทควำมภำษำองักฤษที่ได้รบักำรตพีมิพ์แล้ว หรอืมจีดหมำยตอบรบักำรตีพมิพ์ (peer-
reviewed journal) ซึง่ปรำกฎในฐำนขอ้มลูระดบัสำกล เช่น PubMed, Scopus เป็นตน้ พรอ้มกบั
ใบประเมนิงำนวจิยัของอำจำรยผ์ูค้วบคุมทีแ่สดงว่ำงำนวจิยัไดผ้่ำนกำรประเมนิ 

  
ขอ้ 14. กำรส่งรำยงำนผลงำนวจิยัแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดและกำรประเมนิ ใหเ้ป็นไปตำมรปูแบบของ
รำยงำน ดงัต่อไปนี้ 
 14.1 วทิยำนิพนธ ์ฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
  1.) ส่งรำยงำนวจิยัฉบบัรำ่งทีไ่ดร้บักำรตรวจแกไ้ขจำกอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั จ ำนวน 
3 ฉบบัพรอ้มใบค ำแสดงจรรยำบรรณในงำนวจิยัให้หวัหน้ำสถำบนัที่ฝึกอบรม ภำยในวนัที่ 15 มนีำคม 
ของปีทีจ่ะสอบ เพื่อส่งไปผูป้ระเมนิงำนวจิยั 
  2.) กำรเรยีงล ำดบัชื่อผู้ประเมนิงำนวจิยั ใหเ้รยีงดงันี้  ล ำดบัที ่1 เป็นประธำนผูป้ระเมนิ
งำนวจิยั ซึง่หมำยถงึผู้ประเมนิในสถำบนัและไม่ใช่อำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั ในกรณีทีม่ผีูป้ระเมนินอก
สถำบนั 2 ท่ำน ใหผู้ป้ระเมนิทีอ่ำวุโสกว่ำ เป็นประธำน ล ำดบัที ่2 เป็นผูค้วบคุมงำนวจิยั และล ำดบัที ่3 
เป็นผูป้ระเมนินอกสถำบนั 
  3.) ในกรณทีีผู่ป้ระเมนิใหม้กีำรแกไ้ขและจะพจิำรณำใหมห่ลงักำรแกไ้ข ใหแ้พทยป์ระจ ำ
บำ้นต่อยอดด ำเนินกำรแก้ไข พรอ้มกบัส ำเนำใบประเมนิใหเ้ลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ ทรำบ
โดยเรว็ จำกนัน้แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดตดิต่อกบัผู้ประเมนิเพื่อขอรบัใบประเมนิผลครัง้ใหม่ ให้แล้ ว
เสรจ็ภำยในวนัที ่30 เมษำยน ของปีทีส่อบ 
  4.) ในกรณีทีผู่ป้ระเมนิใหผ้่ำนโดยแก้ไขตำมค ำแนะน ำ และไม่ขอพจิำรณำซ ้ำหลงัแก้ไข 
ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยั ในกำรควบคุมดแูลใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดแกไ้ขรำยงำน
ใหเ้รยีบรอ้ย 
  5.) กำรตดัสนิให้งำนวจิยัผ่ำน ให้มมีตเิป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่ควำมเหน็ของผู้ประเมนิ
ขดัแย้งกัน ให้อำจำรย์ผู้ควบคุมงำนวิจยัประสำนหำข้อยุติที่ยอมรบัได้ทุกฝ่ำย ถ้ำอำจำรย์ผู้ควบคุม
งำนวจิยัไมส่ำมำรถประสำนควำมเหน็ไดเ้ป็นเอกฉนัท ์ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก (2 ใน 3) เป็นเกณฑต์ดัสนิ 
  6.) แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งส่งรำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีแ่กไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และ
พมิพต์ำมรปูแบบทีก่ ำหนด จ ำนวน 3 ชุด พรอ้มทัง้ส่งไฟลบ์นัทกึขอ้มลูแบบ electronic ทีม่รีำยงำนวจิยั
ฉบบัสมบรูณ์บนัทกึในรปูแบบ PDF ใหแ้ก่หวัหน้ำสถำบนั เพื่อส่งมอบใหแ้ก่เลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรค
ตดิเชื้อ ภำยในวนัที่ 31 พฤษภำคม ของปีที่สอบ โดยในชุดรำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์ที่ส่งต้องระบุ ชื่อ
เรือ่ง ชื่อแพทยผ์ูท้ ำ ตดิทีส่นัปก ซึง่อำจจะเขยีนหรอืพมิพส์ตกิเกอรต์ดิกไ็ด้ 
 14.2 บทควำมภำษำองักฤษทีไ่ดร้บักำรตพีมิพแ์ลว้ หรอืมจีดหมำยตอบรบักำรตพีมิพ ์ในวำรสำร
ทำงกำรแพทยท์ีม่ผีูท้บทวน 
  1.) ใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดเป็นผูน้ิพนธช์ื่อแรก 
  2.) ใหส้่ง reprint พรอ้มทัง้ไฟลบ์นัทกึขอ้มลูแบบ electronic ซึง่บนัทกึบทควำมที่ตพีมิพ์
ในรูปแบบ PDF หรอืหนังสอืตอบรบักำรตีพิมพ์จำกบรรณำธิกำรของวำรสำร ( letter of acceptance) 
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พรอ้มกบัใบประเมนิงำนวจิยัของอำจำรยผ์ูค้วบคุมงำนวจิยัทีแ่สดงว่ำงำนวจิยัไดผ้่ำนกำรประเมนิและใบ
ค ำแสดงจรรยำบรรณในงำนวจิยัใหห้วัหน้ำสถำบนัทีฝึ่กอบรม เพื่อส่งใหแ้ก่เลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรค
ตดิเชือ้ ภำยในวนัที ่30 เมษำยน ของปีทีส่อบ 
  3.) ในกรณีที่ไม่ได้ส่ง reprint ภำยในวนัที่ 30 เมษำยน ของปีที่สอบ ขอให้ส่งต้นฉบบั
สุดทำ้ยทีแ่ก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ที่ส่งทำงวำรสำรฯ เพื่อรอตพีมิพพ์รอ้มส่งไฟลบ์นัทกึขอ้มลูแบบ electronic 
ซึง่บนัทกึบทควำมต้นฉบบัแก่เลขำนุกำร อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ ภำยในวนัที ่31 พฤษภำคม ของปีที่
สอบ 
  
ขอ้ 15. เมื่อแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดท ำงำนวจิยัเสรจ็สิ้นแลว้ ใหน้ ำเสนอผลงำนวจิยัของตนในรูปแบบ
ปำกเปล่ำ (oral presentation) หรอืแบบโปสเตอร ์(poster presentation) ในงำนประชุมใหญ่ของสมำคม
โรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดและ
ทมีวจิยัสำมำรถน ำผลงำนไปน ำเสนอในงำนประชุมวชิำกำรระดบัชำตหิรอืระดบันำนำชำตซิ ้ำได้ 
 
ข้อ 16. ผู้สมคัรสอบสมทบเพื่อ วว. กุมำรฯ โรคติดเชื้อ หรือ อว. กุมำรฯ โรคติดเชื้อ ต้องปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดในสถำบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
 
ขอ้ 17. ผูส้มคัรสอบเพื่อ อว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ ซึง่ไดวุ้ฒบิตัรผูเ้ชีย่วชำญอนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรค
ตดิเชือ้ จำกต่ำงประเทศทีเ่ทยีบเท่ำ วว. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ ใหส้่งผลงำนทำงวชิำกำรทีต่พีมิพเ์ผยแพร่
แลว้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง แทนรำยงำนวจิยัได ้โดยเสนอให ้อฝส. กุมำรฯ โรคตดิเชือ้ พจิำรณำภำยในวนัที ่
15 มนีำคม ของปีกำรศกึษำนัน้ 
 
ขอ้ 18. งำนวจิยันี้เป็นสทิธขิองสถำบนัทีฝึ่กอบรม แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสำมำรถน ำผลงำนวจิยันี้ไป
เป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำในระดบัสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกอำจำรย์ผู้
ควบคุมงำนวจิยัและหวัหน้ำสถำบนัแลว้เท่ำนัน้ 
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Entrustable Professional Activities (EPA) 
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Portfolio 

 

 
 
 

แฟ้มบนัทึก 
ประสบกำรณ์และผลงำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 

 
 

เพ่ือวฒิุบตัร 
แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 
 
 
 

คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญ 

ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม อนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 
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สำรบญัแฟ้มสะสมผลงำน 
 

       
ตำรำงกำรปฏบิตังิำน  
หลกัฐำนใบประเมนิและผลกำรปฏบิตังิำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 

I. บนัทกึรำยงำนผูป่้วยทีน่่ำสนใจในเดอืนทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดรบัปรกึษำ 

II. แบบประเมนิ 360 องศำ 

III. กจิกรรมทำงวชิำชพีทีแ่พทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสำมำรถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง                                  

โดยไม่มกีำรก ำกบัดแูล (Entrustable Professional Activities; EPA)  

IV. แบบประเมนิกำรใหค้ ำปรกึษำ 

V. ตำรำงกำรสอนแพทยป์ระจ ำบำ้นทีม่ำปฏบิตังิำนในหน่วยโรคตดิเชือ้ 

VI. ใบบนัทกึประสบกำรณ์กำรดูแลผูส้มัผสัโรค 

VII. ใบบนัทกึประสบกำรณ์กำรท ำวจิยัและรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 

VIII. ใบบนัทกึประสบกำรณ์เขยีนบทควำมวชิำกำร 

IX. ตำรำงและใบประเมนิกำรสอบ Oral 

X. ใบประเมนิกำรสอบ MCQ และ CRQ  

XI. ใบประเมนิหลกัสตูร  

เอกสำรอื่น ๆ  
I. กจิกรรมวชิำกำรนอกหลกัสูตร 

II. กจิกรรมประชุม Interhospital conferences  

III. กจิกรรมนอกหลกัสตูรดำ้นอื่น 
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กำรให้ค ำปรึกษำ 
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กำรประเมินผล 

 สำขำวชิำโรคตดิเชือ้ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์โรงพยำบำลศริริำช ด ำเนินกำรวดัและประเมนิผล 
แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรเรยีนรูท้ีพ่งึประสงคต์ำมสมรรถนะหลกั 7 ประกำร 
ครอบคลุม ทัง้ดำ้นควำมรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ

กำรวดัและประเมนิผลระหว่ำงกำรฝึกอบรม  

1) กำรประเมนิ 360 องศำ เป็นกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนในระหว่ำงกำรฝึกอบรมโดยอำจำรย ์
แพทยป์ระจ ำบำ้น พยำบำล นกัศกึษำแพทย ์ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิและ 
พฒันำกำรเรยีนรู ้โดยมกีำรประเมนิทุก 6 เดอืน  

2) กำรประเมนิ EPA แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่ำบรรลุผลกำรเรยีนรูท้พีงึประสงค์
ตำม milestone ทีก่ ำหนด (ตำมหลกัสตูร) จงึไดร้บัอนุญำตใหเ้ลื่อนชัน้ปี  

3) กำรประเมนิแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ประเมนิโดยอำจำรยท์ีป่รกึษำปีละ 1 ครัง้ โดยมกีำร
บนัทกึควำมกำ้วหน้ำของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและแจง้ผลพรอ้มให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด  

4) กำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำเสนอและวจิำรณ์ผูป่้วยใน Pediatric infectious 
disease interhospital conference แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดน ำเสนอและวจิำรณ์ผูป่้วยอยำ่ง
น้อย อยำ่งละ1 รำยใน Pediatric infectious disease interhospital conference ทีจ่ดัโดย
สมำคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทยโดยมคีณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ อนุสำขำ
กุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้ และอำจำรยกุ์มำรแพทยโ์รคตดิเชือ้ในเดก็รว่มกนัประเมนิเพื่อให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด  

5) กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูโ้ดยกำรสมัภำษณ์ (Formative evaluation) เมือ่สิน้สุดกำรฝึกอบรมชัน้
ปีที ่1 โดยคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ อนุสำขำกุมำรเวชศำสตรโ์รคตดิเชือ้  

6) กำรประเมนิผลโดยกำรสอบ MCQ และ CRQ เมือ่สิน้สุดกำรฝึกอบรมชัน้ปีที ่2 
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เกณฑก์ำรเล่ือนชัน้ปี ส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำกมุำรเวชศำสตรโ์รคติดเช้ือ 
สำขำวิชำโรคติดเช้ือ ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 

  
 สำขำวชิำโรคตดิเชือ้ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล ก ำหนดให้
พจิำรณำผลกำรประเมนิของแพทยป์ระจ ำบำ้นปีละครัง้ โดยมเีกณฑด์งันี้ เป็นท่ีพอใจ คำบเส้น หรือ ไม่
เป็นท่ีพอใจ เพื่อเลื่อนระดบัชัน้เป็นแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที่ 2 และส่งสอบขัน้สุดทำ้ยเพื่อ
วุฒบิตัร โดยจะมกีำรแจง้ผลสอบเป็นรำยบุคคลภำยใน 1 เดอืนหลงักำรสอบ หำกมขีอ้สงสยัในผลกำร
สอบสำมำรถตดิต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำได้ 
หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำเล่ือนชัน้ปีหรือเพ่ือส่งสอบวฒิุบตัร 
กำรประเมนิ เกณฑผ์่ำน 

ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 
กำรประเมนิ 360 องศำ ผ่ำน (60%) ผ่ำน (70%) 
กำรประเมนิ EPA ตำมเกณฑปี์ 1 ตำมเกณฑปี์ 2 
กำรประเมนิ Portfolio ครบถว้น ครบถว้น 
กำรประเมนิ Counselling ผ่ำน ผ่ำน 
กำรน ำเสนอและอภปิรำยผูป่้วย ผ่ำน ผ่ำน 
กำรประเมนิงำนวจิยั ผ่ำน ผ่ำน 
กำรสอบสมัภำษณ์ ผ่ำน ผ่ำน 
กำรสอบ MCQ, CRQ - ตำมเกณฑ ์อฝส. 
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แบบประเมินเพ่ือพิจำรณำกำรเล่ือนชัน้ปีหรือเพ่ือส่งสอบวฒิุบตัร  
แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด สำขำวิชำโรคติดเช้ือ  

ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 
 
ช่ือ-สกลุ……………………………………………………… ชัน้ปี…………………………….. 

 
หวัข้อกำรประเมิน ผำ่น  ไม่ผ่ำน  

- กำรประเมนิ 360 องศำ   

- กำรประเมนิ EPA   

- กำรประเมนิ portfolio   

- กำรสอบ counselling   

- กำรน ำเสนอและอภปิรำยผูป่้วย   

- กำรท ำวจิยั (research)   

- Formative evaluation (oral exam)    

 
ผลกำรประเมินโดยรวม   ☐ เป็นทีพ่อใจ       ☐ คำบเสน้        ☐ ไมเ่ป็นทีพ่อใจ  

                                                                                                

                                                                                                  อำจำรยผ์ูป้ระเมนิ  

      

                                                                                    (รศ.พญ.วนทัปรยีำ พงษ์สำมำรถ) 

                                                                                                   ประธำนหลกัสตูรฯ   
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กำรอทุธรณ์ผลกำรสอบแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดกมุำรเวชศำสตร ์
คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 

 
 

แบบค ำร้องขอตรวจสอบผลกำรสอบ 
   ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์ คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
                                                                       เขยีนที ่.................................................... 
                                                                         วนัที ่.......เดอืน.............. พ.ศ................. 
เรียน   หวัหน้ำสำขำวชิำ …………………………………………………………………………….. 
           ดว้ยขำ้พเจำ้  นพ. / พญ..............................................นำมสกุล ............................................. 
แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดชัน้ปีที.่....... เลขทีใ่บประกอบวชิำชพีเวชกรรม................โทรศพัท ์.................. 
มคีวำมประสงคข์อตรวจสอบผลกำรสอบ..............................................เมือ่วนัที.่.................................. 
สถำนทีส่อบ ............................................................. 

 
เนื่องจำก (ระบุเหตุผล) .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
                                           
                                                                                 ขอแสดงควำมนบัถอื 
 
                                                                          ..................................................... 
                                                                   ( ..................................................................)  
ผูย้ ืน่ค ำรอ้ง                                                                

เรยีน  .............................................................. 
  อนุมตั ิ แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อด ำเนินกำร 
  ไมอ่นุมตั ิ  
 

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

                 หวัหน้ำสำขำวชิำ…………………………..........
                  

      วนัที ่.............เดอืน.......................พ.ศ.................. 
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สวสัดิกำรส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นและแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
 

 1. หอ้งพกั และหอ้งท ำงำนแพทยป์ระจ ำบำ้น             อน. 3, 4 และ จฟ.5 
 2. หอ้งพกัและหอ้งท ำงำนแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด จฟ. 12 
 3. หอ้งสมดุภำควชิำ จฟ.10 
 4. หอ้งพกัขณะอยูเ่วรนอกเวลำรำชกำร  หอผูป่้วยทีป่ฏบิตังิำน 
 5. เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครือ่งพมิพต์ำมหอ้งพกัแพทย์ 
 6. กำรลำทุกประเภทรวมกำรลำพกัผ่อนไมเ่กนิปีกำรศกึษำละ 10 วนัท ำกำร  
 7. ทุนสนบัสนุนกำรฝึกอบรมส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นทีม่ปัีญหำ 

8.  ทุนสนับสนุนกำรอบรมวิชำกำร เช่น Intensive review in pediatrics ที่จดัโดยสมำคมกุมำร
แพทย ์(เฉพำะผูม้ ีคุณสมบตัติำมเกณฑ)์ 

 9. ทุนเขำ้รว่มประชุมวชิำกำรทีจ่ดัโดยคณะและสมำคมกุมำรแพทยแ์ละรำชวทิยำลยักุมำรฯ 
 10. Account Internet คณะฯสนบัสนุนค่ำบรกิำรรำยปีครึง่หนึ่งของค่ำใชจ้่ำยเตม็จ ำนวน 600 บำท 
 11. สวสัดกิำรดำ้นกำรรกัษำพยำบำลกรณเีจบ็ป่วย ตำมระเบยีบของคณะฯ  
  แพทยป์ระจ ำบำ้นและแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดจะไดร้บักำรตรวจสุขภำพ Chest X-ray  
  และวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่เป็นประจ ำทุกปีกำรศกึษำ 
 12. หอพกัของคณะฯ  
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สวสัดิกำรกำรรกัษำคณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำลส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
1. แพทย์ประจ ำบ้ำนประเภทต้นสังกดัอิสระ (สถำนภำพเป็นลูกจ้ำงชัว่ครำวของคณะ)         

ให้ใช้สิทธิประกนัสงัคม 
 ส ำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นท ำประกันสังคม ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียน

ผูป้ระกนัตน) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชน 
       ส ำหรบัผูท้ีเ่คยมที ำประกนัสงัคมมำแลว้ ใหก้รอกแบบฟอรม์ สปส.9-02 (แบบขอบตัรรบัรองสทิธิ

กำรรกัษำพยำบำล) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชน และแนบบตัรรบัรองสทิธกิำรรกัษำพยำบำลตวั
จริงมำด้วย (กรณีต้องกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล) หำกไม่ต้องกำรเปลี่ยนให้แนบแต่ส ำเนำบัตร
ประชำชนมำอยำ่งเดยีว 
       มขี้อสงสยัในกำรรกัษำพยำบำลเรื่องสิทธิต่ำงๆให้ติดต่อที่คุณพอพลอย โทร 02 -4197420  

(ขอ้แนะน ำกำรใชบ้รกิำรตรวจรกัษำของบุคลำกรคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำลสทิธปิระกนัสงัคม) 
 ขัน้ตอนกำรใช้บริกำร 
1. ขอให้แพทยป์ระจ ำบ้ำนท ำเวชระเบยีนผู้ป่วยโรงพยำบำลศริริำชที่แผนกเวชระเบยีน หรอืกรอก 

Online ไดท้ีห่น้ำ Website ของศริริำช 
2. สำมำรถมำรบักำรตรวจรกัษำ วนัรำชกำร เวลำ 07.00 – 21.00 น. วนัหยุดรำชกำรและวนัหยุด

นักขัตฤกษ์ เวลำ 07.00 – 12.00 น. หำกต้องกำรตรวจเฉพำะโรคให้ใช้บริกำร STAFF Center 
รำยละเอยีดดงัเอกสำรทีแ่นบ หน้ำ 75 
       กรณียงัไม่ได้รบัสิทธิประกนัสงัคม ยงัคงสำมำรถรบักำรตรวจรกัษำผ่ำนสวัสดิกำร 

STAFF Center โดยให้น ำใบสัง่ยำพรอ้มเวชระเบยีนที่บนัทกึรำยละเอยีดกำรตรวจรกัษำ ใบขอตรวจ
ต่ำง ๆ เช่น ใบตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร ใบเอก็ซเรย ์หรอืใบแจง้ค่ำตรวจรกัษำ เช่น ค่ำผ่ำตดัเลก็ ค่ำท ำ
ฟัน มำประทบัตรำสวสัดกิำรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม ที่ตกึ
ผูป่้วยนอก ชัน้ 4 หอ้ง 434 คุณดุจปรำรถนำ พศิำลสำรกจิ พยำบำลหน่วยบรกิำรสุขภำพเจำ้หน้ำที่และ
อำชวีอนำมยั โทร.02-4197392  และสำมำรถรบัยำสวสัดกิำรไดท้ีห่อ้งยำชัน้ 1 ช่อง 12 ตกึผูป่้วยนอก 
หรอืฝำกเจำ้หน้ำทีห่น่วยบรกิำรสุขภำพฯ รบัยำใหแ้ละมำเซน็ชื่อรบัยำในวนันัน้ ก่อนเวลำ 16.00 น. 

 กรณีนอกเวลำรำชกำร แจง้เจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิและหวัหน้ำพยำบำลหอ้งตรวจแพทยเ์วรฉุกเฉิน  
หอ้งตรวจโรคอุบตัเิหตุ โดยขอใชส้ทิธิป์ระกนัสงัคม หรอืสวสัดกิำรของคณะฯ 
 ระเบียบกำรใช้สิทธิสวสัดิกำร 
- กำรตรวจรกัษำเทยีบเท่ำขำ้รำชกำรและสำมำรถไดร้บัภมูคิุม้กนัตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั 
- กำรบรกิำรไม่ครอบคลุมค่ำยำเกี่ยวกบักำรเสรมิสวยหรอืกำรรกัษำภำวะมีบุตรยำก หรอืกำรรกัษำ

ทีอ่ยูใ่นระหว่ำงกำรคน้ควำ้ทดลอง 
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- กำรบรกิำรทำงทนัตกรรม บรกิำรตำมระเบยีบของขำ้รำชกำร สำมำรถถอนฟัน อุดฟัน ขดูหนิปูน
ไมค่รอบคลุมกำรครอบฟัน จดัฟัน รกัษำรำกฟัน 

2. แพทยป์ระจ ำบ้ำนท่ีมีต้นสงักดั ตอ้งใชต้น้สงักดัของตนเอง  ตำมระเบยีบกรมบญัชกีลำง  หรอื
สมคัรระบบจ่ำยตรงของคณะ ใหท้ ำเวชระเบยีนและสำมำรถไปตรวจตำมแผนกทีต่อ้งกำรปรกึษำเฉพำะ
ทำงและซื้อยำเองโดยน ำใบเสรจ็ไปเบกิต้นสงักดัของตนเอง (ใบเสรจ็สำมำรถเบกิได้ภำยใน 1 ปี นับ
จำกวนัทีต่รวจ) 

ศนูยบ์ริกำรสขุภำพแก่บคุลำกรของคณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล (Staff Center) 
 Staff Center ตอ้งกำรอ ำนวยควำมสะดวก ใหก้บับุคลำกรในกำรรบับรกิำรตรวจรกัษำ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิองคก์รแห่งควำมสุข (Happy Workplace) และดำ้นสุขภำพกำยใจแขง็แรง (Happy Body) 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเขำ้รบักำรตรวจรกัษำพยำบำลครบวงจร  
         ในระบบกำรตรวจรกัษำประเภทผูป่้วยนอก สำมำรถตดิต่อไดท้ีเ่บอร ์02-4199977 ในวนัและเวลำ
รำชกำร  
         กรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉิน ตัง้แต่เวลำ   07.00-12.00 น. 
         กรณตีดิต่อนดัหมำยล่วงหน้ำ ตัง้แต่เวลำ   13.00-15.00 น.  

 
ขัน้ตอนกำรขอรบับริกำร 

1. ผูท้ีม่คีวำมประสงคจ์ะขอรบับรกิำร ใหโ้ทรไปทีเ่บอร ์0-2419-9977  
2. แจง้รำยละเอยีด ขอ้มลูส่วนตวั คอื เลขบตัรประจ ำตวัพนกังำน SAP ID, เลข HN (ถำ้ม)ี, สทิธิก์ำร

รกัษำ  (เบกิจำ่ยตรง หรอืประกนัสงัคม) และเบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงำนหรอืเบอรม์อืถอืเพื่อตดิต่อกลบั  
3. แจง้อำกำรทีป่่วย  
4. รอกำรตดิต่อกลบัจำกเจำ้หน้ำที ่เพื่อบอกเวลำและสถำนทีท่ีบุ่คลำกรตอ้งไปพบแพทย ์ 
5. บุคลำกรไปพบแพทย ์ณ จุดทีเ่จำ้หน้ำที ่Staff Center ไดแ้จง้ไว ้โดยไมต่อ้งไปรบัแฟ้มประวตัผิูป่้วย 

โดยทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรส่งแฟ้มดงักล่ำวไปใหท้ำงหน่วยตรวจเอง  
 

* กรณีท่ีไม่สำมำรถไปตำมวนั และเวลำท่ีนัดได้ โปรดแจ้งกลบัทำง Staff Center ทนัที 
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เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ์านต์อยอด สาขาโรคติดเช้ือ  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1.  การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ์านต์อยอดสาขาโรคติดเชื้อ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มีการด าเนินการด์วย
ความยุติธรรม โปร์งใส สามารถตรวจสอบได์  
2. การคัดเลือกด าเนินการโดยคณะอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 
 3. การให์คะแนนของคณะอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ พิจารณาจากประวัติการเรียน การท างาน จดหมายรับรอง 
และคะแนนการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจ าบ์านต์อยอด สาขาโรคติดเชื้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
_________________________________________________________ 
คะแนน GPA/ เกรดกุมาร ฯ                                          20 คะแนน  
ประสบการณ์ / Portfolio/ ความสามารถพิเศษ                   20 คะแนน  
ภาษาอังกฤษ                                                            10 คะแนน  
จดหมาย Recommendation                                        20 คะแนน  
คะแนนจากการสัมภาษณ์                                              30 คะแนน  
_________________________________________________________ 
(Bonus มีต้นสังกัด 5 คะแนน)  

 


