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คํานํา 

 

 การดูแลรักษาผูปวยเด็กและวัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัมในประเทศไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอตอจํานวน

ผูปวยท้ังประเทศ เนื่องจากกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมยังมีความขาดแคลนอยางมาก ในขณะท่ีอุบัติการณและความ

ชุกของโรคขอและรูมาติสซ่ัมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหผูปวยเด็กและวัยรุนหลายรายเกิดความพิการ ทุพพลภาพ และ

เสียชีวิตจากการไดรับการวินิจฉัยลาชาหรือขาดความชํานาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคในกลุมนี้ นอกจากนั้น

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสวนใหญยังขาดกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมซ่ึงมีความจําเปนในการดูแลผูปวยกลุมนี้ซ่ึงมี

ความซับซอนอยางมาก การถายทอดความรูใหกับกุมารแพทยท่ัวไปเพ่ือการวินิจฉัย ดูแลรักษาหรือสงตอไปยังกุมารแพทย

โรคขอและรูมาติสซ่ัมยังไมท่ัวถึงเพียงพอ ดังนั้นการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรู

มาติสซ่ัมมีเปาหมายเพ่ือผลิตกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางครบถวน และมี

การดําเนินงานเปนไปตามหลักสูตรฝกอบรมตามกําหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย (รวกท.) คูมือนี้เปน

สวนหนึ่งท่ีชวยใหการฝกอบรมและการปฏิบัติงานเปนไปไดตามวัตถุประสงคตลอดการฝกอบรมโดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติม

ใน website ของภาควิชาฯ   

 คณาจารย และบุคลากรของสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร      

ศิริราชพยาบาล ขอตอนรับและอํานวยพรใหแพทยประจําบานตอยอดประสบความสําเร็จในการฝกอบรมเปนกุมารแพทย

โรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีดีตอไป  

 

 

                                                                   ดวยความปรารถนาดี 

           

คณาจารยสาขากุมารเวชศาสตรสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
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บทนํา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนภาควิชากุมารเวชศาสตรแหงแรกของประเทศ

ไทย ท่ีมีอายุยาวนานกวา 75 ป กอตั้งข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ 2488 ดําเนินการใหบริการดูแลรักษาผูปวยเด็ก และพัฒนางาน

ดานตาง ๆ ข้ึนเปนลําดับ มีนโยบายเพ่ือดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพเด็กไทย พัฒนาองคความรูใหม ถายทอดองคความรู 

เพ่ือมุงสูความเปนเลิศท้ังทางดานการบริการทางการแพทย ดานการศึกษา และการวิจัย ดวยมาตรฐานในระดับสากล 

ภายใตปรัชญาภายใตปรัชญา “ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ” ตาม

พระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาของการแพทยไทย การปฏิบัติงาน

เนนการเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง อีกท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพจากรุนสูรุน ภาควิชามีอาจารยเปน

แบบอยางท่ีดีในการทุมเททํางานเพ่ือสวนรวม การเปนครูแพทยท่ีดี และการพัฒนาตนอยางตอเนื่องในทุกดาน ท้ังดาน 

การเปนครู การวิจัย วิชาการ และการบริการ  

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดกอตั้งเปนครั้งแรก

ในป พ.ศ. 2544 โดย รศ.นพ.ธัชวีร อรรคฉายศรี ซ่ึงถือไดวาเปนการกอตั้งสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ในภาควิชากุมาร

เวชศาสตรแหงแรกของประเทศไทย โดยขณะนั้นใชชื่อสาขาวิชาวา สาขาวิชาโรครูหมาติกเด็ก อยางไรก็ตามในเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ.2546 สาขาวิชาไดปดลงชั่วคราว เนื่องจากไมมีอาจารยประจําสาขา จนกระท่ังในป พ.ศ 2554 สาขาวิชา

โรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกอตั้งใหมอีกครั้งจนถึงปจจุบัน และ

ไดเปดการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภายใตการรับรองของราช

วิทยาลัยกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย (รวกท.) ตั้งแต พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน 

 

วิสัยทัศนของสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

“สถาบันของแผนดินท่ีไดมาตรฐานระดับสากล เปนผูนําในดานการศึกษา และการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุนโรคขอและรู

มาติสซ่ัม” 

 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

สาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล         

จัดหลักสูตรท่ีมุงเนนการฝกอบรมกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค โดยเนนการเรียนการ

สอนท่ีตอยอดเชิงลึกท้ังปฏิบัติในสถานการณจริงในระดับตติยภูมิชั้นสูง และกิจกรรมวิชาการ ภายใตการกํากับของอาจารย

อยางใกลชิด และจัดการประเมินท่ีครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ ตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
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ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในกาประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนระยะเวลา 2 ปแลว ผูสําเร็จการฝกเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะตองมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ

หรือผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปนตามผลลัพธของ

แผนการฝกอบรมท่ีพึงประสงค 9 ประการตามท่ีรวกท. และสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมกําหนด ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตาม

พันธกิจและเปาหมายการฝกอบรม ดังนี้ 
 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics)    

1.1. มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย  

1.2. มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ  

1.3. มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  

1.4. เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึงบริบทของ          

เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี รักษาความลับ    

และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย  

1.5. ซ่ือสัตยสุจริตตอตอนเองและวิชาชีพ  

1.6. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ  

 

2. การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

2.1. สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงการรับรูของคูสื่อสาร สื่อสารดวย

ภาษาพูดทาทางไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม/เขียน/นําเสนอขอมูลดวยวาจา อภิปรายในท่ีประชุม 

เขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2. มีทักษะในการสื่อสารและรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา ผูปกครอง 

และผูเลี้ยงดู 

2.3. สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ รวมท้ังสรางความสัมพันธระหวางทีมท่ีดูแลรักษาผูปวยไดเหมาะสม 

2.4. สามารถชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา และ  

การยินยอมจากผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม 

2.5. สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืนๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

2.6. ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 
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3. ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ (Scientific knowledge of 

pediatrics and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1) 

3.1. มีความรูความเขาใจดานกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

3.2. มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรคลินิก ความรูพ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา 

วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย ในสวนท่ีเก่ียวกับกุมารเวชศาสตร

โรคขอและรูมาติสซ่ัม 

3.3. สามารถคิดวิเคราะห คนควาหาความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษา 

ตลอดจนวางแผนในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
 

4. การบริบาลผูปวย (Patient care)  

4.1. ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัม (Patient assessment and management) 

4.2. ซักประวัติและตรวจรางกายเด็กโดยเฉพาะระบบขอ กลามเนื้อและกระดูกอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถ

ตั้งสมมติฐานและสงตรวจทางหอง ปฏิบัติการไดอยางมีเหตุผล ประหยัด คุมคา สามารถวิเคราะหผลตรวจและหา

สาเหตุของปญหาของผูปวย 

4.3. ใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ ประกอบการวินิจฉัยและรักษาไดอยางเหมาะสม 

4.4. สามารถใหการรักษาแบบประคับประคอง และบริบาลผูปวยระยะสุดทายใหสอดคลองกับการดําเนินโรค    

ความตองการของผูปวยและครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.5. บริบาลสุขภาพเด็กองครวม แบบสหวิชาชีพ โดยเนนผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

4.6. บันทึกเวชระเบียนเปนระบบถูกตอง และตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 

4.7. รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญและสงตอผูปวยใหไดรับการรักษาอยางเหมาะสม 

4.8. ใหการดูแลแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม  

4.9. สามารถใหการรักษาผูปวยในกรณีฉุกเฉินไดอยางถูกตองและทันทวงที 

4.10 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน  (Technical and    

       procedural skills) 

4.11 สามารถอธิบายขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจหรือทําหัตถการไดอยางถูกตอสามารถอธิบาย  

       ข้ันตอนสนการตรวจหรือทําหัตถการ ตลอดจนสามารถกระทําเองไดอยางถูกตอง 

4.12 สามารถเตรียมผูปวยและดูแลผูปวยหลังการตรวจวินิจฉัยหรือทําหัตถการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

5. ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) 

5.1. สามารถประเมิน วิเคราะห วางแผนดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุน โดยมีครอบครัว

เปนศูนยกลาง และคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ 

5.2. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถใหความรู คําแนะนํา และกระตุน     

ใหครอบครัว ชุมชนและสังคมมีสวนในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

5.3. ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็กเปนสําคัญ 
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5.4. ใหการดูแลรักษาและใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสาธารณสุขไทยและ

การสงตอ 

 

6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional development) 

6.1. สามารถพัฒนาและกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดานความรู 

ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพใหมีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม  

6.2. สามารถคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และมีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของ

หลักการดานระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตรเชิงประจักษ 

6.3. มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร       

เชิงประจักษ 

6.4. ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมในการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม  

6.5. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง สราง

องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และสามารถบริหารจัดการความรู (knowledge management) 

ไดอยางเหมาะสม 
 

7. ภาวะผูนํา (Leadership)  

7.1. มีความสามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีดูแลรักษาผูปวย ตลอดจนการบริการสุขภาพในชุมชน     

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.2. ทํางานรวมกับผูรวมงานและสหวิชาชีพไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงาน และสมาชิกกลุม  

7.3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

7.4. แสดงถึงความเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ี

ไดอยางเต็มความสามารถ 
 

8. การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก และการนําเสนอ (Clinical teaching skills and presentation skills) 

8.1. มีความสามารถในการสอนทางคลินิก เชน สอนขางเตียง  การใหคําปรึกษาเบื้องตนใหกับแพทยประจําบานกุมาร

เวชศาสตรเม่ือผานการทํางานท่ีสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

8.2. ความสามารถในการนําเสนอความรูเก่ียวกับโรคขอและรูมาติสซ่ัมในกิจกรรมวิชาการ ของภาควิชาฯ 
    

9. การดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมแบบสหสาขา (Multidisciplinary team)  

9.1. มีทักษะในการวางแผนการดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  

9.2. มีความสามารถในการดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  และมีการติดตอสื่อสารกันอยาง

เหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูปวย  
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หลักสูตรการฝกอบรม 

ช่ือหลักสูตร (Program Title) 

(ภาษาไทย) หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

(ภาษาอังกฤษ) Siriraj Fellowship Training in Pediatric Rheumatology 

 

ช่ือประกาศนียบัตร 

(ภาษาไทย)  ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

(ภาษาอังกฤษ)     Certificate of Fellowship in Pediatric Rheumatology 

ช่ือยอ 

(ภาษาไทย)         ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

(ภาษาอังกฤษ)     Cert. in Pediatric Rheumatology 
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แผนการฝกอบรม 

ขอบเขตของการฝกอบรม  

 จัดประสบการณเรียนรูในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวยเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชวงอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 

18 ป โดยตองบรรลุผลลัพธของแผนการฝกอบรม 9 ประการตามท่ีรวกท. และสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมกําหนด  

การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงานระดับตติภูมิชั้นสูง (practice-based learning) และกิจกรรม

วิชาการ เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยเด็กและวัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

นอกจากนี้สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมไดจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการของแพทยประจําบาน

ตอยอด 

 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม  

 ระยะเวลาฝกอบรม 2 ป โดยหนึ่งระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 50 สัปดาห รวมระยะ 

เวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังนี้อนุญาตใหลาพักรอนรวมกับลา        

ทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ       

ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมท้ังสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห 

จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ  
  

เปาหมายการฝกการอบรมจําแนกตามช้ันป 

   สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมไดระบุกรอบการฝกอบรมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นป และมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ใหการดูแลรักษาผูปวยใน ผูปวยนอก ผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา ผูปวย

ฉุกเฉินและผูปวยวิกฤต ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย และวิชาบังคับเลือกกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมนอก

สถาบัน และวิชาเลือกอิสระ โดยแพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกฝกอบรมไดเปนระยะเวลา 2-4 สัปดาห โดยวิชา

เลือกตองสอดคลองกับความตองการของแพทยประจําบานตอยอด โดยมุงเนนไปตามศักยภาพของสถาบันฝกอบรมและ

ตามหลักสูตร เชน รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู ศัลยกรรมออรโธปดิกส นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีสอน

แพทยประจําบานภายใตการดูแลของอาจารย รวมถึงการทําวิจัย ไดแก การตั้งคําถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

การเขียนแบบเสนอโครงการ เขียนขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยและขอทุน การนําเสนอแบบเสนอโครงการ และการเก็บ

ขอมูล ภายใตการดูแลของอาจารย 

   แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ใหการดูแลรักษาผูปวยใน ผูปวยนอก ผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา ผูปวย

ฉุกเฉินและผูปวยวิกฤต ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย โดยแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ตองมีความรู

ความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีโรคซับซอนข้ึน นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีสอนแพทยประจํา

บาน แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ภายใตการดูแลของอาจารย และวิชาบังคับอายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมใน

หรือนอกสถาบัน และวิชาเลือกอิสระฝกอบรมเปนระยะเวลา 2-4 สัปดาห โดยวิชาเลือกตองสอดคลองกับความตองการ

ของแพทยประจําบานตอยอด โดยมุงเนนไปตามศักยภาพของสถาบันฝกอบรมและตามหลักสูตร เชน รังสีวิทยา เวช

ศาสตรฟนฟู ศัลยกรรมออรโธปดิกส แพทยประจําบานตอยอดสามารถอบรมดูงาน (elective) ในสถาบันตางประเทศใน
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วิชาเลือกอิสระได รวมถึงการทําวิจัย ไดแก การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอโครงการ และการเขียน 

manuscript  

  

การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม 

          เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม มีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผล

การเรียนรูท่ีพึงประสงค  ท้ัง 9 ประการตามรวกท. และสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมกําหนด (ตารางท่ี 1) การจัดการ

ฝกอบรมเนนแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบาน

ตอยอดไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้น ๆ (self-reflection) 

สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวย

ไดอยางดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการ

ระหวางความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานตอยอด โดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล 

(supervision) การประเมินคา (appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback)  

 รูปแบบการจัดการฝกอบรมมีหลายรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณการเรียนรู    

ท่ีหลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ดังนี้  

  

การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  

 เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงาน

บริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย 

เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย (ภาคผนวกท่ี 1) การทําหัตถการ การใหเหตุผลและการตัดสินใจ

ทางคลินิก การบันทึกรายงานผูปวย การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรยีนรูของแพทยประจําบานตอยอด 

(trainee-centered) มีการบูรณาการความรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ท้ังนี้จัดใหปฏิบัติงานในสวน

ของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก และสาขาวิชาเฉพาะอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ คือ  
 

 1) ผูปวยใน 

 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลรักษาและใหคําปรึกษาผูปวยใน ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรู

และทักษะการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย โดยมอบหมาย

ใหแพทยประจําบานตอยอดรับผิดชอบดูแลผูปวยใน รวมท้ังใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจําบานประจําหอผูปวยและสห

สาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเวลาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

 2) ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยนอก 

 จัดใหประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและผูปวยนอก ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรูและทักษะ

การดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก โดยใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจําบาน ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารย 
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          3) ผูปวยรับปรึกษาตางภาควิชา 

 จัดใหประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรูและทักษะ

การดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก โดยใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจําบาน แพทยประจํา

บานตอยอด และอาจารยตางภาควิชาฯ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

  

การเรียนรูในหองเรียน  

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยการเรียนรูมีดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมวิขาการสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม กิจกรรมวิชาการโรคขอและรูมาติสซ่ัมภายในสาขาวิชาโรค

ข อ แ ล ะรู ม าติ ส ซ่ั ม  เช น  topic review, grand round, file patients review, journal club, MSK 

radiology review (ตารางท่ี  2) และกิจกรรมวิชาการภาควิชาฯ problem case, morning report, 

morbidity & mortality conference, new admission conference, problem-orientated 

approach, pediatrics in review, patient care management, couselling round แ ล ะ  core 

pediatric lectures (ตารางท่ี 3)  

2) การประชุมวิชาการโรคขอและรูมาติสซ่ัมภายนอกภาควิชาฯ เชน การประชุมประจําปของสมาคมโรคขอ 

แ ล ะ รู ม า ติ ส ซ่ั ม , pediatric interhospital conference, renal biopsy conference, pediatric 

radiology/surgical conference, clinico-Pathological conference (CPC) และ interdepartmental 

conference 

3) การสอนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต การบริหารจัดการ การสอนทางคลินิก การดูแลตนเองของ

แพทย (safety camp) การสอนความปลอดภัยของผูปวย (patient safety), จริยธรรมทางการแพทย และ

กฎหมายทางการแพทยและนิติ เวชศาสตร (medical ethics workshop), Pediatric advanced life 

support และ Neonatal advanced life support โดยการศึกษา     หลังปริญญาของคณะฯ และสมาคม

โรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4) การสอนความรูพ้ืนฐานดานอิมมูโนวิทยา (Basic immunology course) โดยภาควิชาอิมมูโนวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

5) การสอนการทําวิจัย โดยภาควิชากุมารเวชศาสตรศิริราชพยาบาล และสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย 

ประกอบดวย อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและไดประกาศนียบัตรรับรองมีอายุ 3 ป, ระบาดวิทยาคลินิก 

(Clinical epidemiology), พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย, การสืบคนขอมูลทางการแพทย 

(Medical data searching), how to create research questions, study design, proposal writing 

และ thesis writing โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีใชในงานวิจัย เชน EndNote และ SPSS เปนตน นอกจากนี้ทาง

คณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยในแพทยประจําบานตอยอด ทางหนวยระบาดวิทยาคลินิก สถาน

สงเสริมงานวิจัย ไดจัดเตรียมนักสถิติวิจัย เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอด สามารถขอรับคําปรึกษางานวิจัย

ไดโดยไมมีคาใชจาย รวมถึงสามารถขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยไดตามหลักเกณฑของคณะฯ 
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การเรียนรูแบบอ่ืนๆ เชน การฝกอบรมทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมท้ังมีประสบการณของ

การเปนทีมบริบาลผูปวย (patient care team) การประเมินความคุมคาของการใชยา (rational drug use) และ

เทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) การอบรม

พ้ืนฐานการ counselling และ palliative care การอบรมเชิงปฏิบัติการ MSK uktrasound workshop และการศึกษา

ดูงานตางสถาบัน โดยสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณในการฝกทักษะ

หัตถการท่ีจําเปน โดยมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2) 

 

การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ  

 1) การคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 

   2) การประเมินบทความทางวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใชวิจารณญาณในการยอมรับ

ผลการศึกษาวิจัยตางๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evicence-based medicine)  

   3) การตัดสินใจในขอมูลตางๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย (decision making)  
 

 การวิจัยทางการแพทย 

   เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย ทางคลินิกหรือทาง

สังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย โดยกําหนดใหแพทยประจําบาน

ตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวก    

ท่ี 3) เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร

เวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม (อฝส.กุมารฯโรคขอและรูมาติสซ่ัม) ของรวกท. พิจารณาสําหรับการทํางานวิจัย เพ่ือการ

รับรองประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  
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ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

5.1 พฤติกรรม เจตคติ คุณธรรม  

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  

- เปนแบบอยาง   

- อภิปรายตัวอยางผูปวย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  

- การสอนขางเตียง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

5.2 การตดิตอสื่อสารและการ  

สรางสมัพันธภาพ  

- เปนแบบอยาง  

- อภิปรายตัวอยางผูปวย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- การสอนขางเตียง  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ/การนําเสนอ/สัมมนา/

กิจกรรมวิชาการ  

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

 

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคขอ

และรมูาตสิซั่ม และศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- สอนขางเตียง  

- การบรรยาย  

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

5.4 การบรบิาลผูปวย  - การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- สอนขางเตียง  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ 

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

 

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริม

สุขภาพ  

- การบรรยาย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และหอผูปวยนอก)  

- การจัดกิจกรรมวิชาการ เชน file patients 

reviews และกิจกรรมวิชาการของภาควิชา 

เชน patient management conference  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  
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ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง  

- การทําวิจัย  

- กิจกรรม Journal club  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การบรรยาย  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

- ผลงานวิจัย  

5.7 ภาวะผูนํา - การบริหารจัดการดูแลผูปวย (หอผูปวยใน

และหอผูปวยนอก)  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.8 การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก 

และการนําเสนอ 

- เปนแบบอยาง  

- การสอนทักษะการสอนทางคลินิก 

- การจัดกิจกรรมวิชาการ เชน เชน topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review และ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 

 

5.9 การดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซั่ม

แบบสหสาขา 

- เปนแบบอยาง 

- การเขารวมการประชุมระหวางสาขา เชน 

multidisciplinary team conference, 

Dermatorheumatology chart reviews, 

SLE care team  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 

การศึกษาดูงาน (Elective)  

 ประจําบานตอยอดสามารถเลือกการศึกษาดูงานฝกอบรมได โดยฝกอบรมเปนระยะเวลา 2-4 สัปดาหในแตละ

วิชาข้ึนกับเนื้อหาและการเปดรับของสถาบันฝกอบรมนัน้ๆ เปนระยะเวลา 4 เดือน โดยท้ังนี้มีวิชาบังคับเลือก คือ กุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมสถาบันอ่ืน และอายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม โดยวิชาเลือกเสรีตองสอดคลองกับความ

ตองการของแพทยประจําบานตอยอดโดยมุงเนนไปตามศักยภาพของแตละสถาบันฝกอบรมและตามหลักสูตรของสถาบัน

ฝกอบรมนั้น เชน รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู ศัลยกรรมออรโธปดิกส นอกจากนั้นประจําบานตอยอดสามารถเลือก

การศึกษาดูงานฝกอบรมท่ีตางประเทศได โดยมีข้ันตอนดังนี้  
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  ข้ันตอนการขอศึกษาดูงานภายนอกภาควิชาและการศึกษาดูงานตางประเทศ 

- สาขาวิชาทําหนังสือเรียนรองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายการศึกษาหลังปริญญา โดยระบุแพทยประจําบาน  

ตอยอด ชวงเวลาฝกอบรมดูงาน สถาบัน ถาควิชา หรือสาขา ท่ีจะไปอบรมดูงาน 

- การศึกษาหลังปริญญาภาควิชากุมารเวชศาสตร จะทําหนังสือขออนุมัติสงแพทยประจําบานตอยอด     

ดูงานไปยังฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

- ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ทําหนังสือสงไปยังหนวยงานท่ีแพทย

ประจําบานตอยอดตองการไปศึกษาดูงานและรอการตอบกลับจากสถานบันท่ีจะไปศึกษาดูงาน 

- ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะออกหนังสือสงตัวใหแพทยประจําบาน

ตอยอดเพ่ือใชในการฝกอบรมดูงาน 

 

  โดยแพทยประจําบานตอยอดตองทําสงเอกสารการลาลวงหนา 1 เดือน และสามารถศึกษาข้ันตอนการ   

ดูงานตางประเทศไดท่ี website ของฝายวิเทศนสัมพันธ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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แนวทางการปฎิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด 

 

กิจกรรมวิชาการของสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

  File patient review   ทุกวันจันทร เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่ีสํานักงานสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตึกเจาฟา

มหาจักรี ชั้น 10 

         วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดเรียนรูเก่ียวกับลักษณะทางคลินิกของโรค การดูแลรักษารวมท้ัง

การดําเนินโรคในระยะยาวผูปวยเด็กและวัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถวางแผนการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีจะมาตรวจติดตามใน

คลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีคลินิก 

              วิธีการ 

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ติดตอขอแฟมผูปวยท่ีมีนัดตรวจท่ีคลินิกโรคขอ

และรูมาติสซ่ัมในสัปดาหนั้นในวันศุกร เพ่ือเตรียมวางแผนการรักษารวมกับอาจารยในวันจันทรเชา 

 

 Pediatric rheumatology academic sessions ทุกวันจันทร เวลา 13.00-16.00 น. ท่ีสํานักงานสาขา

โรคขอและรูมาติสซ่ัม ตึกเจาฟามหาจักรี ชั้น 10 

  วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดฝกทักษะการสอนแพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรค

ขอและรูมาติสซ่ัมภายใตการดูแลของอาจารย  

              วิธีการ 

- แพทยประจําบานตอยอดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนแพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาภายใตการดูแลของอาจารย ดังนี้ 

สัปดาหท่ี 1 ดูแลแพทยประจําบานทําขอสอบ pretest rheumatology  

สัปดาหท่ี 2 ดูแลและใหคําแนะนําแพทยประจําบานศึกษา VDO musculoskeletal (MSK) 

examination/ pGALS screening  

สัปดาหท่ี 3 ดูแลและใหคําแนะนําแพทยประจําบานศึกษาความรู เตรียมการนําเสนอ topic review 

ของแพ ทยป ระจํ าบ าน จาก  SELEC (Siriraj E-learning and Education Community) และ

website pmmonline.org 

สัปดาหท่ี 4 เฉลยขอสอบ posttest rheumatology แพทยประจําบาน 
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 Grand round rheumatology วันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น. ผูปวยท่ีปรึกษาจากหอผูปวยท่ีมีปญหา

โรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีซับซอน 

          วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีโอกาสเรียนรูทักษะการนําเสนอขอมูลผูปวยและการสรุปประเด็น 

    ปญหาเพ่ือนําไปอภิปราย การวินิจฉัยแยกโรค สรุปการวินิจฉัย การวางแผนการสืบคนเพ่ิมเติมและให   

    การดูแลรักษาผูปวย รวมกับคณาจารยในสาขาวิชาและแพทยประจําหอผูปวยโดยเฉพาะผูปวยท่ีโรคมี 

    ความซับซอน 

 วิธีการ  

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมนําเสนอขอมูลผูปวยโดยการสรุปประวัติ การ

ตรวจรางกายท่ัวไป การตรวจรางกายระบบขอ กลามเนื้ อ และกระดูก ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเบื้องตน สรุปประเด็นปญหา การวินิจฉัยแยกโรคท่ีเปนไปได และรวมอภิปรายกับ

คณาจารย  

 MSK radiology review วันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น. หองอานภาพรังสี ภาควิชารังสีวิทยา 

          วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการอานภาพรังสี ultrasound, CT, MRI ใน

ผูปวยเด็กและวัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัมรวมกับคณาจารยภาควิชารังสีวิทยา   

    วิธีการ  

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมนําเสนอขอมูลผูปวยโดยสรุป การวินิจฉัยแยก

โรคท่ีเปนไปได และรวมอภิปรายการอานภาพรังสีกับคณาจารย ภาควิชารังสีวิทยา 
 

 Topic review/ book club  วันพุธ เวลา 13.00–14.30 น. ท่ีสํานักงานสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตึกเจา

ฟามหาจักรี ชั้น 10 

                    วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดเรียนรู basic science และโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีพบบอย  

 วิธีการ  

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมเลือกและเปนผูนําเสนอจากหัวขอท่ีกําหนดไว  

 

      Journal club  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00–12.00 น. ท่ีสํานักงานสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม   

              วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดอานวารสารทางการแพทยเก่ียวกับโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
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 วิธีการ  

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมเลือกและเปนผูนําเสนอวารสารทางการแพทย   

ท่ีนาสนใจ และนําอภิปราย 

             Renal biopsy pathology conference  ทุกวันศุกร เวลา 11.00–12.00 น. ท่ีภาควิชาพยาธิวิทยา  

              วัตถุประสงค  

- เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดเรียนรูการอานผลพยาธิวิทยาไต 

 วิธีการ  

- แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมเลือกเขารวมการประชุมอภิปรายผลการอานผล

พยาธิวิทยาไตและวางแผนการรักษารวมกับสาขาวิชาโรคไต 

 

การปฏิบัติงานบนหอผูปวยใน ผูปวยนอก และ One day service 

 

การปฏิบัติงานดูแลผูปวยท่ีรับปรึกษาปญหาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

         แพทยประจําบานตอยอดประเมินปญหาจากประวัติ การตรวจรางกายท่ัวไป การตรวจรางกายระบบขอ กลามเนื้อ 

และกระดูก และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน จากนั้นใหการวินิจฉัยเบื้องตน วางแผนการสืบคนเพ่ิมเติมและให

การดูแลรักษาผูปวยเบื้องตน ควรศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเองรวมกับอภิปรายปญหา และฝกฝนการทําหัตถการเม่ือมีโอกาส 

เชน  การเจาะขอภายใตการควบคุมของอาจารย   
 

การปฏิบัติงานดูแลผูปวยท่ีมารับสารชีวภาพ (Biologic agents) ท่ี one day service  

     แพทยประจําบานตอยอดประเมินสภาวะผูปวยเบื้องตนเม่ือผูปวยเขารับการใหสารชีวภาพท่ี one day service 

จฟ.7 และอภิปรายปญหาวางแผนการดูแลรักษาและการนัดหมายรวมกับอาจารย 
 

การปฏิบัติงานท่ีคลินิก 

1. ปฏิบัติงานท่ีคลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม ทุกวันอังคาร ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. ท่ีคลินิก 7 จฟ.1 ภายใต   

   การดูแลของอาจารยสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

2. ปฏิบัติงานท่ีคลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม  ฉีดยาเขาขอ  ทุกวันอังคาร ตั้งแตเวลา 13.00 -14.00 น. ท่ี จฟ.7     

   ภายใตการดูแลของอาจารยสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

3. ปฏิบัติงานท่ีคลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม ฉีดยาเขาขอภายใตการดมยาสลบ ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 และ 4 ตั้งแต 

   เวลา 10.30 -12.00 น.  หองเคมีบําบัด ท่ีตึกอานันทมหิดล ชั้น 6 ภายใตการดูแลของอาจารยสาขาโรคขอ   

   และรูมาติสซ่ัม 

4. ปฏิบัติงานท่ีคลินิกรวมโรคผิวหนังและโรค ทุกวันพฤหัสแรก ทุก 3 เดือน ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น. ท่ีหอง 

    สอนแสดงนศพ. จฟ.1 ภายใตการดูแลของอาจารยสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม และสาขาวิชาผิวหนัง โดยจะมี    

    การนัดประชุมระหวางสาขาเพ่ือวางแผยการรักษารวมกันลวงหนาวันออกตรวจประมาณ 1 สัปดาห 
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5. ปฏิบัติงานท่ีคลินิก SLE ในชวงเดือน OPD/research วันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น. ท่ีหองสอน 

    แสดงนศพ. คลินิกโรคไต  
              

การออกตรวจผูปวยนอก (OPD general pediatrics) 

แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมออกตรวจผูปวยนอกระหวางเวลา 9.00-12.00 น. สัปดาหละ 1 

ครั้ง     

 

การออกตรวจท่ีแผนกฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาล 

แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมออกตรวจแผนกฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาล เวลา  12.00-

18.00 น. ตามท่ีคณะฯ กําหนด 
 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

        แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมอยูเวรแบบรับปรึกษา แบบ on call ภายใตการควบคุมของ

อาจารย  และอยูเวร Code P 8.00-16.30 น. ปละ 1-2 ครั้ง โดยไดคาตอบแทนจากคณะฯ  5,000 บาทตอเดือน
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ตารางท่ี 2 ตารางการกิจกรรมวิชาการปฏิบัติงานแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

 

วัน/เวลา 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น.  

 

13.00 -16.00 น. 

จันทร 
Academic 

conference ภาควิชา 

Rheumatology file patient review /  

 Ward  round 

Pediatric rheumatology academic sessions  

(teaching pediatric residents) 

Wk 1: Pretest rheumatology 

Wk 2: MSK examination/ pGALS screening 

Wk 3: SELEC, pmmonline.org 

Wk 4: เฉลย Posttest rheumatology  

อังคาร 
Academic 

conference ภาควิชา 

 

Rheumatology clinic (คลินิก 7 จฟ.1) 

 

Joint injection clinic (จฟ.7)/ 

Grand round rheumatology/ MSK radiology review  

พุธ 
Academic 

conference ภาควิชา OPD  general pediatrics 
Topic review/ book club 

Ward round 

พฤหัสบด ี
Academic 

conference ภาควิชา 

Biologic agents infusion clinic  

(one day service) 

Journal club 

Wk 2,4 : Joint injection clinic under sedation (อน. 6) 

Ward round 

Wk 1: Joint Dermato-Rheumatology clinic (ทุก 3 เดือน) 

SLE Clinic (เดือน OPD/research)  

(หองสอนนศพ.ป 5 คลินิกโรคไต) 

ศุกร 
Academic 

conference ภาควิชา 

Renal biopsy pathology conference/ 

Preparing rheumatology file patient review  

Ward round 

                 General pediatrics core lecture  

(14.00-15.00 น) 
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 ตารางท่ี 3 ตารางกิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา จัดข้ึนโดยภาควิชาหรือเปนสหสาขาวิชารวมกับภาควิชาอ่ืน ดําเนินการโดยมีแพทยประจําบานเปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับแพทยประจําบานตอยอดและ

อาจารยซึ่งมีหนาที่ใหการแนะนําหรืออภิปรายรวมโดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม
 

เวลา
 

สัปดาหที่
 

สถานที่
 

วันจันทร 

• Morning conference 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค ตูจินดา 

วันอังคาร 

• Grand round 8.00 - 9.00 น. 1 และ 2 ของเดือน หองประสงค ตูจินดา  

• Radiopediatric conference 
• Surgicopediatric conference 

8.00 - 9.00 น. 3 ของเดือน (สลับกัน) หองประสงค ตูจินดา 

• Problem-oriented approach 8.00 - 9.00 น. 4 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

• Firm round 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

วันพุธ 

• Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3  ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

• Interesting case 8.00 - 9.00 น. 5  ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

• Morbidity & Mortality conference  8.00 - 9.00 น. 2  ของเดือน หองประสงค   ตูจินดา 

• Patient management conference 8.00 - 9.00 น. 4  ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา  

• Newborn conference 13.00 - 15.00 น. 2 และ 4 ของเดือน หองบรรยาย 3/1 ตึกจฟ.12 
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วันพฤหัสบดี 

• Lecture  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองบรรยาย 3/1 ตึกจฟ.12 

• Palliative care  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองประสงค  ตูจินดา 

• Counseling conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองประสงค  ตูจินดา 

• Pediatric in review 8.00 - 9.00 น ตามประกาศ หองประสงค  ตูจินดา 

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

• Allergy topic review 12.00 -13.00 น. 4  ของเดือน หองอรุณ เนตรศิริ 

วันศุกร  

• New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค  ตูจินดา 

• Lecture 15.00 - 16.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค  ตูจินดา 
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ตารางที่ 4 ตารางการปฎิบัตงิานของแพทยประจําบานตอยอด 

 

 แพทยประจําบานตอยอด ปที ่1 แพทยประจําบานตอยอด ปที่ 2 

กรกฏาคม IPD/OPD IPD/OPD 

สิงหาคม IPD/OPD IPD/OPD 

กันยายน IPD/OPD Elective (Adult rheumatology) 

ตุลาคม OPD/Research IPD/OPD 

พฤศจิกายน IPD/OPD IPD/OPD 

ธันวาคม IPD/OPD OPD/Research 

มกราคม Elective (Pediatric rheumatoogy) IPD/OPD 

กุมภาพันธ IPD/OPD IPD/OPD 

มีนาคม IPD/OPD Elective 

เมษายน IPD/OPD IPD/OPD 

พฤษภาคม Elective IPD/OPD 

มิถุนายน IPD/OPD OPD/Research 
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จํานวนปของการฝกอบรม  

 การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับ (ตารางท่ี 4) เปดการฝกอบรม

วันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา   

 

การวัดและประเมินผล 

   สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบาน

ตอยอดใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 9 ประการ ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานความรู 

ทักษะ และเจตคติ ในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยการประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักการและมี

มาตรฐานอันดี (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5 วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ   360o Portfolio & Self 

assessment  

Research / 

Publication 

Long 

case 
CRQ MCQ 

Oral 

exam 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ

จริยธรรมทางวิชาชีพ 
+++ 

+++ 

 
+ ++ 0 0 0 

2. การติดตอสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ 

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

3. ความรูพ้ืนฐาน + + + ++ +++ +++ +++ 

4. การบริบาลผูปวย + + 0 +++ +++ ++ +++ 
5. ระบบสุขภาพและการสราง
เสรมิสุขภาพ 

+++ +++ 0 0 0 0 0 

6. การพัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

7. ภาวะผูนํา ++ ++ 0 0 0 0 0 

8. การพัฒนาทักษะการสอนทาง

คลินิกและการนําเสนอ 
++ 

 

+++ 
0 0 0 0 0 

9. การดูแลผูปวยโรคขอและ       

รูมาตสิซั่มแบบสหสาขา 
++ 

+++ 
0 0 0 0 0 

หมายเหตุ: 0 = ไมไดใชวิธีการประเมินขนิดดังกลาว + = ใชวิธกีารประเมินขนิดดังกลาวบาง ++ = ใชวธิีการประเมินขนิดดังกลาวปานกลาง  

+++ = ใชวิธีการประเมินขนิดดังกลาวมาก 
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การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละชั้นป เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอดหรือเพ่ือการ

เลื่อนระดับ ดังนี้  

1. การสอบ long case  

เปนการประเมินความรูและทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เพ่ือวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาคนไข 

นอกจากนี้ยังไดประเมินทักษะทางดานการสื่อสาร การใหคําแนะนํากับผูปวยและญาติผูปวย โดยจะสอบในชวง  

ครึ่งปหลังของแพทยประจําบานตอยอดในชั้นปท่ี 1 และ 2 หากสอบไมผานในครั้งแรก อาจารยสาขาวิชาโรคขอ

และรูมาติสซ่ัมฝกอบรมมีหนาท่ีสอนและใหคําแนะนําและทําการจัดสอบใหใหมจนกวาจะสอบผานใหไดภายใน

เวลา 3 เดือน นับจากการสอบครั้งแรก  

 

2. การประเมิน 360  องศา  

เปนการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย ผูรวมงาน เชน พยาบาล แพทย 

ประจําบาน เปนตน ตามกรอบของรวกท. ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูหรือการ

เลื่อนชั้นป เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแตละชวงอยางตอเนื่องตลอดป ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนแบบ 

rubric score ซ่ึงมี rating scale 1-9 โดยมีหัวขอการประเมินโดยรวมดังนี้ คะแนน 1-3: ต่ํากวาความคาดหวัง 

คะแนน 4-6: บรรลุความคาดหวัง คะแนน 7-9: สูงกวาความคาดหวัง แพทยประจําบานตอยอดจะไดรับการ

ประเมินระหวางปฏิบัติงาน และฝายการศึกษาหลังปริญญาจะรวบรวมขอมูลเพ่ือใหขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา

ปอนกลับตอแพทยประจําบาน 2 ครั้งตอป อยางเปนทางการ และมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เก็บในแฟม

ประวัติของแพทยประจําบานตอยอด  

  

3. การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ  

เปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแพทย

ประจําบานตอยอดในการใหบริบาลเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัม คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดกําหนดกรอบของ   

EPA (Entrustable Professional Acitivities) ท่ีแพทยประจําบานตอยอดจะตองสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดย

ไมตองมีการกํากับดูแล เม่ือจบการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  

ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตาม 

EPA และตาม milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับชั้นป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพ่ือ

การพัฒนาตนเอง ท้ังนี้แพทยประจําบานจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการ

เรียนรูท่ีพึงประสงค ตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 4) จึงจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับชั้น

ของการฝกอบรม โดยสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ไดกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดรับประเมิน ดังนี ้

ประเมินทักษะทางคลินิก (MiniCex) ประเมินการอภิปรายผูปวยในความดูแล (Case-based discussion,Cbd) 

และประเมินการฝกปฏิบัติหัตถการ (Direct observation of procedure skills, DOPS) 
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4. การบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกท่ี 5 )  

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึ่ งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือการประเมินการปฏิบัติงาน

จริงๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ีปฏิบัติ รวบรวม

หลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนด 

ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ปละ 1 ครั้ง เพ่ือรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการ

วางแผนเพ่ือพัฒนา  

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมไดกําหนดแบบประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานใหสอดคลองกับกรอบของ

รวกท. และดําเนินการอยางเปนระบบ มีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนไวเปนลาย

ลักษณอักษรและการแจงผลพรอมใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดอยางทันกาล จําเพาะ สรางสรรค 

และเปนธรรม เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับทราบและปรับปรุงแกไขอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเก็บ

หลักฐานการประเมินไวเพ่ือแสดงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ของรวกท. เม่ือมีการตรวจสอบและประเมิน

สถาบัน และเม่ือพิจารณาผลการสอบข้ันสุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรฯ และตองปรากฏหลักฐานการประเมินอยูใน

ทะเบียนประวัติของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนดวย 
 

5. การประเมินท่ีไดจาก “รายงานปญหาของแพทยประจําบานตอยอด”  

ซ่ึงไดจากรายงานท่ีมีหลักฐานจากผูเก่ียวของ อาจถูกนํามาประกอบการพิจารณาเปนเฉพาะกรณี 
 

โดยหลักเกณฑในการประเมินผลระหวางช้ันป ใชองคประกอบ 3 ดาน ดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 6) 

1. ดานความรู โดยดูจากผลการสอบ long case   

2. ดานทักษะทางคลินิก/ทักษะหัตถการ โดยดูจากการประเมิน EPA และแฟมสะสมผลงาน 

3. ดานจริยธรรมวิชาชีพ โดยดูจากผลการประเมิน 360 องศา และการประเมินท่ีไดจาก “รายงานปญหา

ของแพทยประจําบานตอยอด” 
 

ไมเปนท่ีพอใจ หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีไมผานเกณฑดานท่ี 1-3 ไมวาดานใดดานหนึ่ง จะใหปฏิบัติงาน

ซํ้าในชั้นปนั้นหรือเสนอตอรวกท. เพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี โดยทางสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม

จะพิจารณา และนําผลการประเมินเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชาฯ 

รวมพิจารณาตัดสินตอไป      

คาบเสน หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการประเมินดานท่ี 1-3 ดานใดดานหนึ่งอยูในระดับคาบเสน 

จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจ จึงจะสามารถเลื่อนระดับชั้น

เปนปท่ี 2 ได แตถาผลการปฏิบัติงานและผลประเมินยังไมเปนท่ีพอใจ จะตองใหปฏิบัติงานซํ้าในปดังกลาว  

เปนท่ีพอใจ (ผานเกณฑ) หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีผานเกณฑท้ัง 3 ดาน จะสามารถเลื่อนชั้นปท่ีสูงข้ึน

ตอไป หรือไดรับอนุมติเพ่ือเขาสอบข้ันสุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรได 
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ตารางท่ี 6 หลักเกณฑในการประเมินผลระหวางช้ันป 
 

เกณฑดาน เปนท่ีพอใจ  คาบเสน ไมเปนท่ีพอใจ  

1. ความรู ผลการสอบ long case 

ผานเกณฑ รอยละ 60 

ผลการสอบ long case 

ผานเกณฑ รอยละ 50 

ผลการสอบ long case       

ไมผานผานเกณฑ รอยละ 50 

2. ทักษะทางคลินิก/

ทักษะหัตถการ 

ผลการประเมิน EPA  

ผานตาม milestone  

ผลการประเมิน EPA     

บางดานไมเปนไปตาม 

milestone ท่ีกําหนดไว 

ผลการประเมิน EPA ทุกดาน 

ไมเปนไปตาม milestone      

ท่ีกําหนดไว  

3. จริยธรรมวิชาชีพ คะแนน 360 องศา บรรลุ

หรือสูงกวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมและความ

รับผิดชอบดี ไมมีขอ

รองเรียนในการดูแล

ผูปวย 

มีคะแนน 360 องศา       

ต่ํากวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

ไมรับผิดชอบ มีขอรอง 

เรียน ในการดูแลผูปวย มี

ปญหาในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน แตมีการปรับปรุง

พฤติกรรมหลังจากไดรับคํา

ตักเตือน 

คะแนน 360 องศา            

ต่ํากวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  

ไมรับผิดชอบ มีขอรองเรียน

ในการดูแลผูปวย ไมสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ   

ไมปรับปรุงพฤติกรรม

หลังจากไดรับคําตักเตือน 

 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ใหหัวหนาสาขาวิชาจะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบาน     

ตอยอดเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกป) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพ่ือ

ประกาศนียบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมา

ติสซ่ัมของ รวกท.  
 

ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

ตามโครงการฝกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม ดังนี้ 

1) ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักท่ีรวกท.รับรอง 

  2)  ไดรับการฝกอบรมในสถาบันหลักสวนหนึ่งและสถาบันฝกอบรมสมทบ ซ่ึงไดแก สถาบัน

ฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากรวกท. ใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝกอบรมแพทย     

ประจําบานตอยอดในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยการฝกอบรมท่ีสถาบันฝกอบรมสมทบ

ตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 2 เดือน ตลอดหลักสูตร  

 3)   ไดรับการฝกอบรมในสถาบันรวมฝกอบรม ซ่ึงไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต 2 แหงข้ึนไปท่ี

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด และไดรับอนุมัติจากรวกท. ใหเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณ จากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา   

1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  
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ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือประกาศนียบัตรฯ   

  รวกท. ไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบประกาศนียบัตรฯ และใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม เปนผูดําเนินการในการสอบเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขากุมาร    

เวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้  

           1) การจัดสอบภาคปฏิบัติแบบ oral examination 

     เพ่ือประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดานความรูและทักษะในการซักประวัติ เพ่ือวินิจฉัยโรค

และดูแลรักษาคนไข นอกจากนี้ยังไดประเมินทักษะทางดานการสื่อสาร การใหคําแนะนํากับผูปวยและญาติผูปวย  

                      ผูมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติแบบ oral examination ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 

24 เดือน ผานการสอบ long case การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA การประเมินการทํา

วิทยานิพนธ และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  

  2) การประเมินผลงานวิจัย        

             ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย ซ่ึงผูเขาสอบ

ประกาศนียบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เพ่ือพิจารณา โดยผานการรับรองของ

หัวหนาสาขาวิชาแลวในการพิจารณางานวิจัย คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใน

การพิจารณา   

  3) แฟมสะสมผลงาน ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมินแฟม 

สะสมผลงานตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด 

  4) การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู การแกปญหา และการประยุกต ไดแก  

4.1  ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแก วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

(basic medical sciences or correlated clinical sciences)  แ ล ะ วิ ช า ท า งค ลิ นิ ก  (clinical subjects)       

เพ่ือประเมินความรูทางพ้ืนฐานทางคลินิก 

ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนแบบปรนัย (MCQ) ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 

24 เดือน ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธ การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA     

การสอบ long case และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  

4.2  ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพ่ือประเมินความรู

ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ 

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนแบบ CRQ ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน 

ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธ การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA การสอบ      

long case และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  
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เกณฑการรับรองการสอบผานเพ่ือประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

  1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 

  2. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ long case 

  3. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

  4. ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA  

  5. ผานการประเมินงานวิจัย  

  6. สอบขอเขียนผานท้ัง MCQ และ CRQ  

  7. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ oral examination 
   

       ท้ังนี้ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
  

อาจารยผูใหการฝกอบรม 

    ปจจุบันสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 2 คน ทําให

สามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมและใหการดูแลอยางใกลชิด โดยหัวหนาสาขาวิชาเปน     

ผูกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกแพทยประจําบานตอยอด โดยอาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทหนาท่ีดูแลภาพรวมของ

การฝกอบรม ประสบการณการเรียนรู ใหคําปรึกษาดานการเรียน พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ 

ความเปนอยู การปรับตัว สิ่งท่ีตองการชวยเหลือหรือสนับสนุน ใหคําแนะนํา งานการศึกษาหลังปริญญาของ

ภาควิชาฯ ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 360 องศาลงในแบบประเมินแพทยประจําบาน

ตอยอดโดยอาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลปอนกลับผลการประเมิน 360 องศา portfolio และ 

EPA โดยพบแพทยประจําบานตอยอดอยางเปนทางการอยางนอยทุก 6 เดือน และทําบันทึกรายงานแก          

ฝายการศึกษาหลังปริญญา กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดาน

การฝกอบรม การปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืนๆ อาจารยท่ีปรึกษา   

มีหนาท่ีประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 
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รายช่ืออาจารยประจําสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช 

   หัวหนาสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

   คุณวุฒิ     พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (กุมารเวชศาสตร) 

                 Cert. of Clinical Fellowship in Pediatric Rheumatology (CANADA) 

 

2. อาจารย แพทยหญิงเมนาท สุขารมณ 

   คุณวุฒิ     พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

                 ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
          

กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดานการฝกอบรม    

การปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืนๆ สาขาวิชามีแนวทางปฏิบัติในการ

ดูแลแพทยประจําบานตอยอด ดังนี้  
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แนวทางปฏิบัติในการดูแลแพทยประจําบานตอยอด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

  อาจารยทุกทาน 

รวมกันดูแลแพทยประจําบานตอยอด 

 

อาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชา 

  พบแพทยประจําบานตอยอดที่เปนทางการ  

2 คร้ัง/ป พบปญหา 

หัวหนาแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบาน 

ทํางานรวมกันรายงานปญหา 

กรณีฉุกเฉิน 

          -  แจงโดยตรงที ่

          -  อาจารยในสาขาวชิา 

          -  หัวหนาสาขาวิชา 

หรือบันทึกเหตุการณ  ปดผนึกสงที่ เจาหนาที่การศึกษา      

จฟ.10  ภายใน 72 ชม. โดยจะดําเนินการสงมอบตอหัวหนา

สาขาและรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญาทันทีที่

ไดรับขอมูล 

กรณีไมฉุกเฉิน 

บันทึกเหตุการณในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ    

ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10 

สงหัวหนาสาขา 

และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

ทุกวันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 
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ปญหาความรู ทักษะ ขอมูลจาก อาจารย attending, อาจารยใน

ภาควิชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการสอบ 

กรณีเจ็บปวยทางกาย* ปญหาการปฏิบัติงาน 

สงตรวจกับแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมปรึกษา

กับทีมวาสามารถปฏิบัติงานตอไดหรือไม 

กรณีเจ็บปวย 

ทางกาย* 

กรณีมีปญหา 

ดานจิตสังคม

และบุคลิกภาพ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป และ

รองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญาและทีม

การศึกษาหลังปริญญา พิจารณาเสนอที่ประชุมภาค 

ปฏิบัติงานได ตองรายงานการ

เจ็บปวยทุกเดือนตออาจารยใน

สาขาวิชาที่ รับผิดชอบ  และ

หัวหนาสาขาวิชา 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติงานได 

ทีมใหการชวยเหลือข้ันตน 

ตั้งทีมประเมิน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชาและ    

รองหั วหน าภาควิช า  แพทย ผู เชี่ ย วช าญ ,        

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชา

นั้นๆ พิจารณาเสนอที่ประชุมภาควิชา 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

เพิ่มพูนวิธกีารเรียนรู 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

อาจารยสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 

 

ใหปฏิบัติงานเพิ่มเติม, 

ซ้ําชั้น, ใหออก 

*ติดตอผานเจาหนาที่การศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร 99977 
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แบบประเมินแพทยประจําบานตอยอด 

ประจําปการฝกอบรม …………………… 

ชื่อแพทยประจําบานตอยอด…………………………..……… ปท่ี ……. สาขา ………………………........... 

ระยะเวลาท่ีประเมิน……………...... Ward …......…….....................… 

ประเมินโดย………………………......................................................  

โปรดใชตัวเลขตามมาตราสวนประเมินคาดังนี้   

ความสามารถท่ีประเมิน 
ต่ํากวาความ

คาดหวัง 
บรรลคุวามคาดหวัง 

สูงกวาความ

คาดหวัง 

ประเมิน

ไมได 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชพี 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

2. ทักษะในการติดตอสือ่สารและการสรางสัมพันธภาพ 
    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย  
(Patient assessment & management)    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและ
รักษา   
(Technical and procedural skills) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

5. ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง  
(continuous professional development) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

6. ทักษะในการเปนผูนํา  การทํางานรวมกับผูอื่นและการ
รับปรึกษา  
(Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3 
 
 

4       5       6 
 

7       8       9 
 

 

คําอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตร 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
          

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต 
ไมรับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ี  รับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ีดี รับผิดชอบดีมากทุกดาน 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย 
ไมเหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย  
คอนขางดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย 
ดีมาก 

 
2. ทักษะในการติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัว ไมดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดีมาก 

ไมใครอธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติ ใชภาษา
ท่ีเขาใจยาก หรือไมถูกตอง 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติบาง  ใชภาษาท่ี
เขาใจได 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติทุกราย     
ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และถูกตอง 

 
3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย (Patient assessment & management) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ทักษะในการดูแลผูปวยไมดี ท้ังดานเก็บขอมูล  
ตัดสินใจ และใสใจตอส่ิงท่ีผูปวยหรือญาติกังวล ทักษะในการดูแลผูปวยดี ทักษะในการดูแลผูปวยดีมากทุกดาน 

ไมมีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติม และไมสนใจ 
นําผลท่ีไดมาชวยการวินิจฉัยและวางแผนการ
รักษา 

มีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติมแตเหตุผล 
ไมเหมาะสม สนใจนําผลมาใช 

เลือกส่ังตรวจวิเคราะหอยางมีเหตุผล ประหยัด  
ไดประโยชนสูง นําผลท่ีไดมาใชประโยชนไดดีมาก 

ไมสนใจบันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบสงตัว
ผูปวย 

บันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบสงตัวผูปวย  
รวมกันเกินครึ่ง 

บันทึกเวชระเบียนไดดีทันเวลาเปนสวนใหญ  
ตอบจดหมายสงตัวทุกฉบับในเวลาท่ีสมควร 
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4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (Technical and procedural skills) 

 
ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมสามารถบอกขอบงชี้ในการเลือกทําหัตถการ 
ตางๆ และไมบอกขอดี ขอเสีย และคาใชจายให
ญาติทราบ 

บอกขอบงชี้ไดเฉพาะหัตถการทีท่ําบอยๆ บอก
ขอดีขอเสียใหญาติรับทราบบางแตไมครบถวน 

บอกขอบงชี้ในการทําหัตการไดถกูตองและ
เหมาะสม บอกขอดีขอเสียใหญาติทราบจน
ครบถวน และตรวจทานวาญาติเขาใจตามที่
อธิบายจริง 

เลือกใชเคร่ืองมือ ในการทําหัตถการไมถูกตอง 
ความสามารถในการทําหัตถการไมดี ถูกตองตํ่า
กวา 50% 

เลือกใชเคร่ืองมือถกูตองเปนสวนใหญ 
ความสามารถในการทําดีทําถูกตอง 50-80 % 

เลือกใชเคร่ืองมือถกูตองทั้งหมด ความสามารถ
ในการทําดี ถูกตองเกิน 80% 

ไมสามารถกูชีวิตผูปวยทั้งเด็ก และ Neonate กูชีวิตเด็กและ Neonate ได กูชีวิตเด็ก และ Neonate ไดดีมาก 

 
5. ทักษะในการพฒันาความรูความสามารถทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง (Continuous professional development) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 
ไมใครสนใจใฝรูเพิ่มเติม ไมสนใจเขารวม
ประชุมวิชาการ 

สนใจใฝรู หรือเขารวมประชุมวิชาการเม่ือมีผู
กระตุน 

สนใจใฝรูเพิ่มเติมและขวนขวายเขาประชุม
วิชาการดวยตนเอง ไมตองใหใครกระตุน 

ความสามารถในการคนควาเพิ่มเติม ตํ่า สามารถคนควาเพิ่มเติมได สามารถคนควาเพิ่มเติมไดดีทั้งทางวารสาร 
และ ทาง I.T. 

ไมสามารถวิจารณขอดี ขอดอย ของบทความที่
ตีพิมพในวารสาร 

พอวิจารณบทความที่ตีพิมพในวารสารไดบาง สามารถบอกขอดี หรือขอบกพรองของ
บทความที่ตีพิมพในวารสารได 

ไมใชเวชศาสตรหลักฐาน (Evidence-based 
medicine) ในการดูแลรักษาผูปวย 

ใชเวชศาสตรหลักฐานในการดูแลรักษาผูปวย
บางบางคร้ัง 

ใชเวชศาสตรหลักฐานประกอบการรักษาผูปวย
เปนสวนใหญ 

 
6. ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไมดี มีปญหาเกอืบทกุที ่ มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นบางที ่ ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีทกุหนวยงาน 
ไมสนใจนักศึกษาแพทย ไมสอนแพทยรุนนอง สนใจนักศึกษาแพทย บาง สอนบาง แตไมมาก

นัก 
สนใจใหเวลากับนักศึกษาแพทย สอน และเปน
แพทยพีเ่ลี้ยงนักศึกษาที่ดี 

ไมรูความสามารถของตนเอง ไมปรึกษาผูอาวุโส 
หรือปรึกษาทกุเร่ือง 

รูความสามารถตนเองขอคําปรึกษาบาง แตไม
ถูกจังหวะ 

รูความสามารถตนเอง ตัดสินใจได ขอคํา 
ปรึกษาในชวงที่ถกูตอง 

ใชวัสดุครุภัณฑ หรืออุปกรณตางๆ อยางไม
ประหยัด ส้ินเปลืองโดยไมจําเปน 

ใชวัสดุครุภัณฑประหยัด ดูแลใชอุปกรณตาง ๆ อยางคุมคา ชวยดูแล
ประหยัดคาใชจายใหสวนรวม 

 

คําแนะนําเพ่ิมเติม   …………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………… 

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................
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การสรุปประเมิน 360 องศา 

แบบประเมินแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตร 

ประจําปการศึกษา .………………… 

ครั้งท่ี 1 เดือน ก.ค.-ธ.ค.        ครั้งท่ี 2 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 

สาขา ................................................................................................ 

แพทยประจําบานตอยอด ช่ือ................................................................ ช้ันป…………………..  

1. พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ 

 อาจารย แพทยประจําบาน 

กค.-ธค. มค.-มิย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. พฤตนิิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

        

2. ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสราง

สัมพันธภาพ 
        

3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย          

4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัย

และรักษา  
        

5. ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง  
        

6. ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืน

และการรับปรึกษา  
        

หมายเหตุ : คะแนนท่ีนอยกวาระดับ 3 แสดงถึงต่ํากวาเกณฑ      
 

2. สถิติการเขารวมกิจกรรมวิชาการในชวงเวลาท่ีผานมา (เกณฑข้ันต่ํา 40%) 

เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เขารวมกิจกรรม (%)             
 

3.  สถิติการออก OPD  

เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จํานวนเฉลี่ยผูปวยท่ีตรวจ             

การออกตรวจตรงเวลา (%)             
 

4. Occurrence report    ไมมี      มี  

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

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

ผลการประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยสาขา 

 ครั้งท่ี 1 เดือน กค. - ธค.   ครั้งท่ี 2 เดือน มค. - มิย. 

สาขาวิชา      

แพทยประจําบานตอยอด                                       ช้ันป   

1. พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ    

ปญหาท่ีพบ   ไมมี    มี 

คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําแนะนําท่ีอาจารยให   ไมมี   มี 

คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สถิติการเขารวมกิจกรรมวิชาการในชวงเวลาท่ีผานมา 

ปญหาท่ีพบ   ไมมี    มี 

คือ ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

คําแนะนําท่ีอาจารยให   ไมมี   มี 

คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สถิติการออกตรวจท่ี OPD 

ปญหาท่ีพบ   ไมมี    มี 

คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําแนะนําท่ีอาจารยให   ไมมี   มี 

คือ ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

4. รายงานพฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ (Occurrence report) 

ปญหาท่ีพบ   ไมมี    มี 

คือ ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….... 

คําแนะนําท่ีอาจารยให   ไมมี   มี 

คือ ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

5. ความสัมพันธกับผูรวมงาน เชน อาจารย แพทยประจําบาน นศพ. พยาบาล   

ปญหาท่ีพบ   ไมมี    มี 

คือ ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

คําแนะนําท่ีอาจารยให   ไมมี   มี 

คือ ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
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6. คําแนะนํา คําชมเชย หรือความคิดเห็นท่ีใหแกแพทยประจําบานตอยอด 

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

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

7. อารมณจิตใจและการปรับตัว 

    ความสุข (ใหคะแนนโดยแพทยประจําบานตอยอด)  

 

  

     การปรับตัว (ใหคะแนนโดยอาจารยสาขาวิชาฯ) 

 

 

 

ปญหา ..........................................................................................................................................................            

คําแนะนําท่ีให...............................................................................................................................................    

8. ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบหรือท่ีแพทยประจําบานตอยอดปรึกษา และคําแนะนําท่ีให 

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

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

9. ส่ิงท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองการใหชวยเหลือหรือสนับสนุน. 

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

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

10. ขอเสนอแนะท่ีอาจารยตองการใหภาควิชาฯ สนับสนุนแพทยประจําบานตอยอดเพ่ิมเติม. 

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

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

11. ปญหาโดยรวมของแพทยประจําบานตอยอดทุกสาขาในภาควิชาฯ 

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

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

อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................ 

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

 

                                                              ลงชื่อ............................................................................ 

        อาจารยสาขาวิชา............................................ 

               วันท่ี................................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยท่ีสุด มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยท่ีสุด มากท่ีสุด 
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สวัสดิการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

 1. หองพักและหองทํางานแพทยประจําบานตอยอด จฟ. 12 

 2. หองสมุดภาควิชา จฟ.10 

 3. หองพักขณะอยูเวรนอกเวลาราชการ  

 4. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพตามหองพักแพทย 

 5. การลาทุกประเภทรวมการลาพักผอนไมเกินปการศึกษาละ 10 วันทําการ  

 6. ทุนสนับสนุนการฝกอบรมสําหรับแพทยประจําบานตอยอดท่ีมีปญหา 

 7. ทุนสนับสนุนการอบรมวิชาการ  

 8. ทุนเขารวมการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการและการดูงานตางประเทศ 

 9. Account Internet คณะฯ สนับสนุนคาบริการรายปครึ่งหนึ่งของคาใชจายเต็มจํานวน 600 บาท 

 10. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย ตามระเบียบของคณะฯ 

 11. หอพักของคณะฯ  

 

สวัสดิการการรักษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

1. แพทยประจําบานประเภทตนสังกัดอิสระ (สถานภาพเปนลูกจางช่ัวคราวของคณะ)                    

ใหใชสิทธิประกันสังคม 

 สําหรับผูท่ีไมเคยยื่นทําประกันสังคม ใหกรอกแบบฟอรม สปส.1-03 (แบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน) พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชน 

       สําหรับผูท่ีเคยมีทําประกันสังคมมาแลว ใหกรอกแบบฟอรม สปส.9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาล) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และแนบบัตรรับรองสทิธิการรักษาพยาบาลตัวจริงมาดวย 

(กรณีตองการเปลี่ยนสถานพยาบาล) หากไมตองการเปลี่ยนใหแนบแตสําเนาบัตรประชาชนมาอยางเดียว 

      มีขอสงสัยในการรักษาพยาบาลเรื่องสิทธิตางๆใหติดตอท่ีคุณพอพลอย โทร 02-4197420  (ขอแนะนําการ

ใชบริการตรวจรักษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลสิทธิประกันสังคม) 

 

   ข้ันตอนการใชบริการ 

1. ขอใหแพทยประจําบานทําเวชระเบียนผูปวยโรงพยาบาลศิริราชท่ีแผนกเวชระเบียน หรือกรอก Online  

ไดท่ีหนา Website ของศิริราช 

2. สามารถมารับการตรวจรักษา วันราชการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

เวลา 07.00 – 12.00 น. หากตองการตรวจเฉพาะโรคใหใชบริการ STAFF Center รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ 

หนา 75 
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 กรณียังไมไดรับสิทธิประกันสังคม ยังคงสามารถรับการตรวจรักษาผานสวัสดิการ STAFF Center โดยให

นําใบสั่งยาพรอมเวชระเบียนท่ีบันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจตาง ๆ เชน ใบตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ใบเอ็กซเรย หรือใบแจงคาตรวจรักษา เชน คาผาตัดเล็ก คาทําฟน มาประทับตราสวัสดิการโดย

ผานความเห็นชอบของภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม ท่ีตึกผูปวยนอก ชั้น 4 หอง 434 คุณดุจปรารถนา 

พิศาลสารกิจ พยาบาลหนวยบริการสุขภาพเจาหนาท่ีและอาชีวอนามัย โทร.02-4197392  และสามารถรับยา

สวัสดิการไดท่ีหองยาชั้น 1 ชอง 12 ตึกผูปวยนอก หรือฝากเจาหนาท่ีหนวยบริการสุขภาพฯ รับยาใหและมาเซ็นชื่อ

รับยาในวันนั้น กอนเวลา 16.00 น. 

 กรณีนอกเวลาราชการ แจงเจาหนาท่ีการเงินและหัวหนาพยาบาลหองตรวจแพทยเวรฉุกเฉิน หองตรวจ

โรคอุบัติเหตุ โดยขอใชสิทธิ์ประกันสังคม หรือสวัสดิการของคณะฯ 

 ระเบียบการใชสิทธิสวัสดิการ 

  การตรวจรักษาเทียบเทาขาราชการและสามารถไดรับภูมิคุมกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง การบริการ

ไมครอบคลุมคายาเก่ียวกับการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาท่ีอยูในระหวางการคนควา

ทดลอง 

 การบริการทางทันตกรรม บริการตามระเบียบของขาราชการ สามารถถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน          

ไมครอบคลุมการครอบฟน จัดฟน รักษารากฟน 

 

2. แพทยประจําบานท่ีมีตนสังกัด ตองใชตนสังกัดของตนเอง  ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  หรือสมัครระบบ

จายตรงของคณะ ใหทําเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกท่ีตองการปรึกษาเฉพาะทางและซ้ือยาเองโดย

นําใบเสร็จไปเบิกตนสังกัดของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกไดภายใน 1 ป นับจากวันท่ีตรวจ) 
 

ศูนยบริการสุขภาพแกบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Staff Center) 

    Staff Center ตองการอํานวยความสะดวก ใหกับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และดานสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body) เพ่ืออํานวย

ความสะดวก ในการเขารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร  

       ในระบบการตรวจรักษาประเภทผูปวยนอก สามารถติดตอไดท่ีเบอร 02-4199977 ในวันและเวลาราชการ  

             กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ตั้งแตเวลา 07.00-12.00 น. 

             กรณีติดตอนัดหมายลวงหนา ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น.  
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ข้ันตอนการขอรับบริการ 

1. ผูท่ีมีความประสงคจะขอรับบริการ ใหโทรไปท่ีเบอร 0-2419-9977  

2. แจงรายละเอียด ขอมูลสวนตัว คือ เลขบัตรประจําตัวพนักงาน SAP ID, เลข HN (ถามี), สิทธิ์การรักษา  

(เบิกจายตรง หรือประกันสังคม) และเบอรโทรศัพทหนวยงานหรือเบอรมือถือเพ่ือติดตอกลับ  

3. แจงอาการท่ีปวย  

4. รอการติดตอกลับจากเจาหนาท่ี เพ่ือบอกเวลาและสถานท่ีท่ีบุคลากรตองไปพบแพทย  

5. บุคลากรไปพบแพทย ณ จุดท่ีเจาหนาท่ี Staff Center ไดแจงไว โดยไมตองไปรับแฟมประวัติผูปวย โดยทาง

เจาหนาท่ีจะทําการสงแฟมดังกลาวไปใหทางหนวยตรวจเอง  

 

* กรณีท่ีไมสามารถไปตามวัน และเวลาท่ีนัดได โปรดแจงกลับทาง Staff Center ทันที 
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ระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูตองการอุทธรณเขียนคํารองท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ตึกเจาฟามหาจักรี  

ช้ัน 10 ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันประกาศผลการสอบแตละครั้ง 

จนท. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองเบ้ืองตน ประทับตราลงวันท่ีรบั เสนอหัวหนาสาขาวิชาฯ 

 พิจารณาสั่งการลงนามอนุมัต/ิไมอนุมัต ิ

กรรมการผูรับมอบหมายดําเนินการทวนสอบความถูกตองของผลการสอบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต          

ไดรับคํารอง และแจงกลับหัวหนาสาขาวิชาฯ  

ผูยื่นคํารองตองมาตามวัน-เวลาท่ีนัดหมาย ระหวางการตรวจสอบ หามกระทําการใดๆ กับเอกสารท่ีให

ตรวจสอบ หากผูยื่นคาํรองไมมาตามนัด ถือวาสละสิทธ์ิในการอุทธรณและไมสามารถยื่นขออุทธรณ           

ผลการสอบไดอีก 

งานการศึกษาภาควิชาฯ เชิญผูยื่นคํารองมารับทราบผลการตรวจสอบกับหัวหนาสาขาวิชาฯ หรือผูแทน 

 

หากผูยื่นคํารองไมยอมรับผลการตรวจสอบสามารถขออุทธรณผลการตัดสินตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลยัมหิดลวาดวยวินับ พ.ศ.2553 หมวด 3 
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ข้ันตอนการอุทธรณผลการสอบแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 
แบบคํารองขอตรวจสอบผลการสอบ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
เขียนท่ี ..................................................................... 
วันท่ี ................เดือน..................... .พ.ศ............... 
 
เรียน   หัวหนาสาขาวิชา ……………………………………………… 
          ดวยขาพเจา  นพ. / พญ.............................................................แพทยประจําบานตอยอดชัน้ปท่ี................  
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม............................โทรศัพท.....................มีความประสงคขอตรวจสอบผลการสอบ
...............................................เม่ือวันท่ี......................................................สถานท่ีสอบ ............................................. 

เนื่องจาก (ระบุเหตุผล).................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
                                                                              

     ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                    …………..................................................                                                                                                                    
          (.................................................)  

                                         ผูยื่นคํารอง                                                                

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

  อนุมัติ  แจงผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ 
  ไมอนุมัติ   

             
หัวหนาสาขาวิชา …………...................................................... 
                    (                                                  ) 

วันท่ี .............เดือน....................................พ.ศ............... 
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ภาคผนวกท่ี 1 

เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2562) 

 

ความรูพ้ืนฐานทางดานโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

1. Structure and function of joints bones, and connective tissue structures 

2. The biologic significance and clinical application of indices of inflammation 

3. Pathogenesis of inflammation 

4. Histopathology of joint and vessel inflammation 

5. Innate and adaptive immunity 

6. Immunogenetics of childhood rheumatic diseases 

7. Pharmacology and fundamentals of drug management 

8. Pain mechanisms and management 
 

โรคท่ีสําคัญและเกี่ยวของในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

1. Classification of chronic arthritis 

1.1.   Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA) 

1.2.   Polyarticular JIA RF negative 

1.3.   Polyarticular JIA RF positive 

1.4.   Systemic JIA 

1.5.   Enthesitis-related arthritis 

1.6.   Psoriatic arthritis 

1.7.   Undifferentiated arthritis 

1.8.   Arthropathies in inflammatory bowel disease 
 

2. Systemic connective tissue diseases 

2.1.   Systemic lupus erythematosus  

2.2.   Idiopathic nflammatory myopathies   

2.3.   Mixed connective tissue disease 

2.4.   Scleroderma  

2.5.   Overlap syndrome 

 

2.6.   Antiphospholipid syndrome 
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2.7.   Raynaud’s phenomenon 

2.8.   SjÖgren syndrome 

2.9.   Neonatal lupus erythematous  
 

3. Systemic vasculitis 

3.1.   Takayasu disease  

3.2.   Polyarteritis nodosa  

3.3.   Kawasaki disease  

3.4.   IgA vasculitis (Henoch-SchÖnlein purpura)  

3.5.   Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis) 

3.6.   Microscopic polyangiitis 

3.7.   Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss vasculitis) 

3.8.   Hypersensitivity vasculitis  

3.9.   Urticarial vasculitis 

3.10. Behçet’s disease 

3.11. Primary angiitis of central nervous system 

3.12. Secondary vasculitis (infection, malignancy, drug, connective tissue disease) 
 

4. Arthritis related to infection  

4.1.   Septic arthritis  

4.2.   Osteomyelitis 

4.3.   Acute rheumatic fever/post streptococcal reactive arthritis 

4.4.   Reactive arthritis  

4.5.   Viral arthritis 

4.6.   Tuberculous arthritis 
 

5. Mechanical pain / non–inflammatory musculoskeletal pain conditions 

5.1.   Patellofemoral syndrome 

5.2.   Growing pains 

5.3.   Benign hypermobility syndrome 

5.4.   Avascular necrosis  

5.5.   Osgood-Schlatter disease 
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5.6.   Sinding-Larsen-Johansson disease 

5.7.   Slipped capital femoral epiphysis 

5.8.   Legg-Calvé-Perthes disease 

5.9.   Spondylolysis/spondylolisthesis 

5.10. Kyphosis/Scoliosis 

5.11. Osteochondritis Dissecans 

5.12. Traumatic arthritis 

5.13. Fibromyalgia 

5.14. Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome 

5.15. Perniosis (Chilblains) 

5.16. Erythromelalgia 
 

6. Miscellaneous 

6.1.     Macrophage activation syndrome 

6.2.     Autoinflammatory syndromes  

6.3.   Immunodeficiency and rheumatic diseases  

6.4.   Ocular inflammation and rheumatic diseases  

6.5.   Gastrointestinal disorder in rheumatic diseases  

6.6.   Malignancy and rheumatic diseases 

6.7.   Metabolic conditions and rheumatic diseases 

6.8.   Nutrition and rheumatic diseases 

6.9.   Immunization in rheumatic diseases 
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ภาคผนวกท่ี 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

 

1. หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  

1.1.  Arthrocentesis  

1.2.  Intra-articular steroid injection 

1.3.  Nailfold capillary examination 

 

2. การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

2.1.  Autoantibodies eg.   ANA, ANCA, anti-dsDNA, ENA, myositis specific antibodies, 

rheumatoid  

 factor, anti-citrullinated protein antibody, complement, HLA-B27  

2.2.  Imaging eg. plain radiography, computed tomography, magnetic resonance imaging,   

 magnetic resonance angiogram, ultrasonography, angiography 

2.3.  Histopathology eg. renal biopsy, skin biopsy, muscle biopsy    

2.4.  Synovial fluid analysis 
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ภาคผนวกท่ี 3 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด 

อนสุาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  พ.ศ. 2562 

   

1. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง ในกรณีงานวิจัยนั้นเปนโครงการ

ระยะยาวแพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการเรื่องนั้นตอได 

นอกจากนั้นในกรณี ท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ อนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาใน

เรื่องเดียวกันได  

2. แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง 

แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผูควบคุมงานวิจัย อาจนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารย

ตามท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัย

ตอไปได  

3. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม

งานวิจัย และขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ 

institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดานจริยธรรม

การวิจัย (good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด  

4. เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบาน    

ตอยอดเริ่มดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย  

5. กรอบเวลาการดําเนินการวิจัย 24 เดือนแรกของการฝกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1  

 - เดือน ตค. นําเสนอโครงรางงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการฝกอบรมฯ   

5.2 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2 

 - เดือน พย. นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการ

ฝกอบรมฯ  

 - เดือน มีค. นําเสนอผลงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการฝกอบรมฯ  

 - เดือน มิย. สงวิทยานิพนธหรือตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ 

6. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบัน        

ท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม ไดรับ วว. อว. หรือ ประกาศนียบัตร กุมารเวชศาสตรโรคขอ

และรูมาติสซ่ัม มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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7. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ไดแก ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทานและ

ผูประเมินงานวิจัยอีก 1 ทานท่ีอยูนอกสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดนั้นฝกอบรมอยู 

8. รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

สามารถจัดทําเปน 2 รูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้   

8.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย 

8.2 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย  
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ภาคผนวกท่ี 4 

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

โดยไมมีการกํากับดูแล 

(Entrustable Professional Activities; EPA) 

 

เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมควรจะตองมีความรู

ความสามารถในเรื่องตอไปนี้ 

 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Manage children with rheumatologic 

diseases in acute conditions) 

 

EPA 2  การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  rheumatologic 

diseases in chronic conditions)  

 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม (Demonstrate 

competence in performing the essential procedures in pediatric rheumatology) 
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สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีพึงประสงคของหลักสูตรสําหรับแตละ EPA 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค 

EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

++ ++ ++ 

2. การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ 

3. ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอ

และรูมาติสซ่ัม 

++ ++ ++ 

4. การบริบาลผูปวย ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ++ ++ + 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

++ ++ ++ 

7. ภาวะผูนํา ++ ++ + 
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ระดับความสามารถของแตละ EPA ท่ีแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับช้ันปพึงมี (Milestone) 

EPA Milestone level 

Level 1 (F1) Level 2 (F2) 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน 

(Manage children with rheumatologic diseases in acute 

conditions) 

L2-3 L4-5 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage 

children with  rheumatologic diseases in chronic conditions) 

L2-3 L4-5 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

L2-3 L4-5 

 L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

 L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

 L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

 L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

 L5 = สามารถปฏิบัติงานไดและสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 
 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดฉับพลัน (Manage children with rheumatologic 

diseases in acute conditions 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Manage children with 

rheumatologic diseases in acute conditions) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2 ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการตรวจในระบบขอ 

กลามเนื้อ และกระดูก  

2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา  

2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การตรวจพิเศษตางๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หาก

จําเปน) บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความ
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

ปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ

ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6 ใหการดูแลรักษาแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลาง  

2.7 บันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกหรือรายงานการใหคําปรึกษาผูปวยอยางเปนระบบ

ถูกตอง  

2.8 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 

2.9 สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการ

บริบาลผูปวย 

2.10 มีพฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

2.11 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน

และสมาชิกกลุม 

บริบท  

สถานท่ี: คลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน หอผูปวยวิกฤต แผนก

ฉุกเฉิน  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (เชน 

macrophage activation syndrome, pulmonary renal syndrome, septic 

arthritis, seizure in SLE, febrile in rheumatologic disease) (ภาคผนวกท่ี 1) 

ขอจํากัด: ผูปวยตองไมอยูในภาวะช็อกหรือมีสัญญาณชีพไมคงท่ี  

3. สมรรถนะหลัก

ทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

           การบริบาลผูปวย 

           ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

           การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

           ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4.2  ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4.4  พฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5  ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.6  ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตุระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  

 

7. วันหมดอายุ    

ผลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 2  การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  rheumatologic 

diseases in chronic conditions) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  

rheumatologic diseases in chronic conditions) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1    มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2    ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการตรวจในระบบขอ  

   กลามเนื้อ และกระดูก  

2.3    วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 

2.4    รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ   

   การตรวจพิเศษตางๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ         

   ผูปวย วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หากจําเปน)    

   บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ   

   พิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

2.5    ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ 

   ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6    ใหการดูแลรักษาแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน 

        ศูนยกลาง  

2.7    บันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกหรือรายงานการใหคําปรึกษาผูปวยอยางเปนระบบ 

   ถูกตอง  

2.8    มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 

2.9    สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาล   

   ผูปวย 

2.10   มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ     

    แหงวิชาชีพ 

2.11   ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน 

    และสมาชิกกลุม 

บริบท  

สถานท่ี: คลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน  
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (เชน  

juvenile idiopathic arthritis, systemic lupus erythematosus, juvenile 

dermatomyositis, systemic scleroderma, systemic vasculitis) (ภาคผนวกท่ี 1)  

3. สมรรถนะหลัก

ทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

           การบริบาลผูปวย 

           ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

           การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

           ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1     ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4.2     ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

4.3     ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4.4     พฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5     ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.6     ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตุระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  

 

7. วันหมดอายุผล

การรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 3  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

(Demonstrate competence in performing the essential procedures in pediatric 

rheumatology) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติส

ซ่ัม (Demonstrate competence in performing the essential procedures 

in pediatric rheumatology) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1  การทําหัตถการโดยมีระดับทักษะตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2  

2.2  สามารถสื่อสารกับผูปวยและ/หรือผูปกครองเพ่ือขอความยินยอมในการทําหัตถการ    

      ตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงภายหลังการทําหัตถการหากมีภาวะแทรกซอน 

บริบท  

สถานท่ี: หอผูปวยนอก หอผูปวยใน 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 18 ปท่ีเปนโรคหรือมีภาวะผิดปกติทางโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

ตัวอยางหัตถการ (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Arthrocentesis 

2. Intraarticular steroid injection 

3. สมรรถนะหลัก

ทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

          การบริบาลผูปวย 

          ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

          การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

          ภาวะผูนํา 

 

 



   

53 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

4.1  ความรูพ้ืนฐานเรื่องหัตถการท่ีทํา การเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการ ข้ันตอน 

      การทําหัตถการ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอน การ  

      ดูแลรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอน ตลอดจนความรูเก่ียวกับการแปลผลการตรวจ   

4.2  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการ 

      ท่ีจําเปน (Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตางๆในการตรวจ 

      วินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน  

4.3  ทักษะการสื่อสาร ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

      เด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม   

      (consent and assent) ตลอดจนการใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและ 

      ผูปกครองอยางเหมาะสม 

4.4   พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5   การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน  

       รูจักวางแผนและแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู รวมท้ังพัฒนาตนเองอยาง 

       ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1   การสอบทักษะการทําหัตถการโดยอาจารยอยางนอย 1 ครั้ง 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี (หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเม่ือสําเร็จการ

ฝกอบรมตามภาพผนวกท่ี 2) 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผล

การรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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ภาคผนวกท่ี 5 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงาน

จริงๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ีปฏิบัติ 

รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะท่ี

กําหนดในหลักสูตร ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตออาจารยท่ีปรึกษา ปละ 1 ครั้ง  เพ่ือรับการ

ประเมิน ใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด และฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา และ

เซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio 

การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช Portfolio มีดังนี้ 

อนุกรรมการฝกอบรมฯ (อฝส.) กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช Portfolio เปนเครื่องมือในการประเมินการ

เรียนรูท่ีพึงประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสารและการสรางภาวะ

ผูนํา อาจารยทีปรึกษาของสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจะประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตยอด

เพ่ือการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio   
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แฟมสะสมงาน (portfolio) 
 

สําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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แฟมสะสมงาน (portfolio) 
สําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

โรคท่ีสําคัญและเกี่ยวของในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม             

1. Classification of chronic arthritis             

Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA)             

Polyarticular JIA RF negative             

Polyarticular JIA RF positive             

Systemic JIA             

Enthesitis-related arthritis             

Psoriatic arthritis             

Undifferentiated arthritis             

Arthropathies in inflammatory bowel disease             

2. Systemic connective tissue diseases             

Systemic lupus erythematosus              

Idiopathic nflammatory myopathies               

Mixed connective tissue disease             

Scleroderma              

Overlap syndrome             

Antiphospholipid syndrome             

Raynaud’s phenomenon             

SjÖgren syndrome             

Neonatal lupus erythematous              

3. Systemic vasculitis             

Takayasu disease              

Polyarteritis nodosa              

Kawasaki disease              

IgA vasculitis (Henoch-SchÖnlein purpura)              

Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis)             
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เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Microscopic polyangiitis        

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss vasculitis)            

Hypersensitivity vasculitis       

Urticarial vasculitis       

Behçet’s disease       

Primary angiitis of central nervous system       

Secondary vasculitis (infection, malignancy, drug, connective tissue disease)       

4. Arthritis related to infection      

Septic arthritis              

Osteomyelitis             

Acute rheumatic fever/post streptococcal reactive arthritis             

Reactive arthritis 0             

Viral arthritis             

Tuberculous arthritis             

5. Mechanical pain / non–inflammatory musculoskeletal pain conditions             

Patellofemoral syndrome             

Growing pains             

Benign hypermobility syndrome             

Avascular necrosis             

Osgood-Schlatter disease             

Sinding-Larsen-Johansson disease             

Slipped capital femoral epiphysis             

Legg-Calvé-Perthes disease             

Spondylolysis/spondylolisthesis             

Kyphosis/Scoliosis             

Osteochondritis Dissecans             

Traumatic arthritis             

Fibromyalgia             
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เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เคยเห็น รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome             

Perniosis (Chilblains)       

Erythromelalgia       

6. Miscellaneous       

Macrophage activation syndrome       

Autoinflammatory syndromes        

Immunodeficiency and rheumatic diseases        

Ocular inflammation and rheumatic diseases        

Gastrointestinal disorder in rheumatic diseases        

Malignancy and rheumatic diseases       

Metabolic conditions and rheumatic diseases       

Nutrition and rheumatic diseases       

Immunization in rheumatic diseases       
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หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เคยเห็น รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Arthrocentesis       

Upper extremity joint             

Shoulder             

Elbow             

Wrist             

Metacarpophalangeal             

Interphalangeal             

Lower extremity joint             

Hip             

Knee             

Ankle             

Subtalar             

Metatarsophalangeal             

Interphalangeal             

Intra-articular steroid injection             

Upper extremity joint             

Shoulder             

Elbow             

Wrist             

Metacarpophalangeal             

Interphalangeal       

Lower extremity joint       

Hip       

Knee       

Ankle       

Subtalar       

Metatarsophalangeal       

Interphalangeal       
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การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เคยเห็น รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Nailfold capillary examination       

Biologic/Immunosuppressive drug administration       

Pulse methylprednisolone       

Pulse cyclophosphamide       

Tocilizumab       

Etanercept       

Infliximab       

Rituximab       

Synovial fluid analysis       

Autoantibodies interpretation             

ANA             

ANCA             

Anti-dsDNA             

ENA             

Myositis specific antibodies             

Rheumatoid  factor             

Anti-citrullinated protein antibody             

Complement             

HLA-B27              

Imaging interpretation 

Plain radiography             

Computed tomography             

Magnetic resonance imaging             

Magnetic resonance angiogram             

Ultrasonography             

Angiography             
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การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เคยเห็น รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Histopathology interpretation 

Renal biopsy             

Skin biopsy              

Muscle biopsy                
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอดี 

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากผูปวย 
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ประสบการณในการสอน 

การทํา Topic review 

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

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

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

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

 

Case discussion  

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

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

 

Journal club 

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

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

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

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

 

Grand round presentation 

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

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

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

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

 

Multidisciplinary team meeting 

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวกท่ี 6
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กลไกการดูแลแพทยประจําบานตอยอด 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลแพทยประจําบานตอยอด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

  
 

อาจารยสาขาวิชาฯและอาจารยทุกทาน 

รวมกันดูแลแพทยประจําบานตอยอด 

 

อาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชา 

  พบแพทยประจําบานตอยอดเปนทางการ  

2 คร้ัง/ป พบปญหา 

หัวหนาแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบาน 

ทํางานรวมกัน รายงานปญหาทีพ่บ 

กรณีฉุกเฉิน 

          -  แจงโดยตรงที ่

          -  อาจารยในสาขาวชิา 

          -  หัวหนาสาขาวิชา 

หรือบันทึกเหตุการณ  ปดผนึกสงที่ เจาหนาที่การศึกษา      

จฟ.10  ภายใน 72 ชม. โดยจะดําเนินการสงมอบตอหัวหนา

สาขาและรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญาทันที   

ที่ไดรับขอมูล 

กรณีไมฉุกเฉิน 

  บันทึกเหตุการณในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ  

        ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10  

สงหัวหนาสาขา 

และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

ทุกวันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 
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ปญหาความรู ทักษะ ขอมูลจาก อาจารย attending, อาจารย

ในภาควิชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการสอบ 

กรณีเจ็บปวยทางกาย* ปญหาการปฏิบัติงาน 

สงตรวจกับแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมปรึกษา

กับทีมวาสามารถปฏิบัติงานตอไดหรือไม 
กรณีเจ็บปวย 

ทางกาย* 

กรณีมีปญหา 

ดานจิตสังคม

และบุคลิกภาพ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป และ

รองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา และทีม

การศึกษาหลังปริญญา พิจารณาเสนอที่ประชุมภาค 

ปฏิบัติงานได ตองรายงานการ

เจ็บปวยทุกเดือนตออาจารยใน

สาขาวิชาที่ รับผิดชอบ  และ

หัวหนาสาขาวิชา 

ไมสามารถปฏิบัตงิานได 
ทีมใหการชวยเหลือข้ันตน 

ตั้งทีมประเมิน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชาและ  

รองหัวหน าภาควิชา แพทยผู เชี่ ยวชาญ , 

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชา

นั้นๆ พิจารณาเสนอที่ประชุมภาควิชา 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

เพิ่มพูนวิธีการเรียนรู 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 

 

ใหปฏิบัติงานเพิ่มเติม,  

ซ้ําชั้น, ใหออก 

*ติดตอผานเจาหนาที่การศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร 99977 
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ภาคผนวกท่ี 7   

อาจารยประจําสาขาและอาจารยท่ีปรึกษา 

 

อาจารยประจําสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช 

   หัวหนาสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

   คุณวุฒิ     พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (กุมารเวชศาสตร) 

       Cert. of Clinical Fellowship in Pediatric Rheumatology (CANADA) 

 

2. อาจารย แพทยหญิงเมนาท สุขารมณ 

   คุณวุฒิ       พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

         ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

          

อาจารยท่ีปรึกษา 

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกแพทยประจําบานตอยอด โดยอาจารยท่ีปรึกษา     

มีบทบาทหนาท่ีดูแลภาพรวมของการฝกอบรม ประสบการณการเรียนรู ใหคําปรึกษาดานการเรียน พฤตินิสัยใน

การทํางานและความรับผิดชอบ ความเปนอยู การปรับตัว สิ่งท่ีตองการชวยเหลือหรือสนับสนุน ใหคําแนะนํา    

งานการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 360 องศาลงใน

แบบประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลปอนกลับผลการประเมิน 

360 องศา portfolio และ EPA โดยพบแพทยประจําบานตอยอดอยางเปนทางการอยางนอยทุก 6 เดือน และทํา

บันทึกรายงานแกฝายการศึกษาหลังปริญญา  

กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดานการฝกอบรม การ

ปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืนๆ อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีประสานงาน

กับคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 
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ภาคผนวกท่ี 8 

เกณฑคุณสมบัติของสถาบันทีจะรับผูเขาฝกอบรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

  

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา

บานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชากุมาร      

เวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะ และตองระบุสถานภาพของ

สถาบันฝกอบรม  

1. เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม  

 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

 สถาบันท่ีจะพิจารณาเปนสถานท่ีสําหรับใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดควรเปนโรงพยาบาลท่ีมี

การจัดระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณ จํานวนผูปวยท้ังในและนอกพอเหมาะแกการศึกษา ไมนอยหรือมาก

จนเกินกวากําลังเจาหนาท่ี สถานท่ี และอุปกรณ และมีแพทยผูทรงคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาตาง ๆ ท่ีจะ

ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอยางเพียงพอและตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปท่ีระบุไวในขอบังคับแพทยสภา

วาดวยการเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตาง ๆ   

พ.ศ. 2552 และตองเปนสถาบันท่ีมีประสบการณการจัดการเรียนการสอน การศึกษาในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามเกณฑของแพทยสภา  

 1.2 หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  

 สถาบันฝกอบรมตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้  

  (ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมตองมีการใหบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและ

ประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม ซ่ีงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ีมี

ความรูความชํานาญเปนผูควบคุม  

•  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจทาง

เซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวย

กลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจํา

บานตอยอดทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการ

คนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้นตองไมนอยกวารอยละ 10 

ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และ

การตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจ

เก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 

 ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ีบงชี้

ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ

แพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ  

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจไดเปนประจําดาน

โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน รวมท้ังตองมีการใหบริการทางดานธนาคาร

เลือดท่ีจําเปนสาํหรับการฝกอบรม  
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  (ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ี

จําเปนสําหรับการฝกอบรมได  

  (ค) หองสมุดทางแพทย สถาบันฝกอบรมตองมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย 

วารสารการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสาร สําหรับใหแพทยประจํา

บานตอยอดใชไดสะดวก  

  (ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว        

ซ่ึงบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และ

ประมวลสถิติท่ีมีประสิทธภาพ  

  (จ) สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทาง

วิชาการท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับ

ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย  

  (ฉ) ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม  

 1.3 หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม  

 สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกท่ีสาคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร 

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน  

 1.4 กิจกรรมวิชาการ  

 สถาบันฝกอบรมจะตองมีกิจกรรมวิชาการตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในสาขาท่ี

ฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน 

morbidity mortality conference, clinicopathological conference 

 นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนอิมมูโนวิทยา และควร

สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร  

 

2. เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม  

    ลักษณะเฉพาะของสถาบันฝกอบรม  

    2.1 มีการแยกสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

    2.2 มีหนวยงานท่ีเก่ียวกับการตรวจรักษาผูปวยเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัม ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดฝกปฏิบัติงานไดตลอดเวลา  

    2.3 จํานวนเตียงของแผนกกุมารเวชศาสตรอยางนอย 50 เตียง (ไมรวมทารกแรกเกิดปกติและ      

กุมารศัลยศาสตร)  

    2.4 ตองรับผูปวยทางกุมารเวชศาสตรไวรักษาอยางนอยปละ 700 ราย โดยมีผูปวยประเภทตาง ๆ ดังนี้  

  ทารกแรกเกิดและทารกเกิดกอนกําหนด    โรคระบบการหายใจ  

  โรคติดเชื้อ       โรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม  

  โรคทางโภชนาการ      โรคระบบประสาทและกลามเนื้อ  

  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด     โรคระบบทางเดินปสสาวะ  

  โรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา    โรคภูมิแพ  
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  โรคระบบทางเดินอาหาร      และโรคอ่ืน ๆ  

    2.5 ตองรับบริการทารกแรกเกิดปกติอยางนอย 1,000 รายตอป  

    2.6 มีแผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตรรวมท้ังหองฉุกเฉินและมีจํานวนผูปวยนอกอยางนอย 10,000 

รายตอป  

    2.7 มีหอผูปวยวิกฤตเด็ก และหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด (PICU & NICU) (อาจรวมกับหอผูปวย ICU 

แตมีการจัดแบงการดูแลแยกจากกันชัดเจน หรืออาจรวมกับหอผูปวย NICU) โดยมีจํานวนเตียงผูปวยภาวะวิกฤต

เด็กและทารกแรกเกิดวิกฤต ไมนอยกวารอยละ 10 

    2.8 ตองมีอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา สาขากุมารเวชศาสตรอนุสาขาทารกแรกเกิด โรคระบบ

การหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และ สาขาอ่ืน อีก 4 สาขาดังนี้ โลหิตวิทยา ระบบประสาทและกลามเนื้อ  

โรคระบบทางเดินปสสาวะ และโรคติดเชื้อ  

    2.9 ถาสถาบันฝกอบรมใด ไมมีหนวยงานบางประเภทของตัวเองดังกลาวขางตน จะตองมีหนวยงาน

ของสถาบันสมทบอ่ืนท่ียินดีใหบริการ และสามารถใชไดอยางสมํ่าเสมอ  

    2.10 คุณสมบัติผู ท่ีเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมตองเปนกุมารแพทยโรคขอ    

และรูมาติสซ่ัมท่ีไดรับวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ หรือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจากสถาบันการแพทยท่ีไดรับการยอมรับจากอนุกรรมการ

โครงการฝกอบรมฯ ไมนอยกวา 5 ป และเปนอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา  

  

3. หนวยงานท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรม  

 นอกจากหนวยงานหลักท่ีใชในการฝกอบรมแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรแลว ตองมีหนวยงาน     

อันเปนหนวยงานกลางท่ีจําเปน เพ่ือสนับสนุนการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ดังนี้  

 3.1 หนวยหองปฏิบัติการท่ัวไป มีบริการทางพยาธิวิทยาคลินิก ตรวจเลือด เคมีคลินิก จุลชีววิทยา      

คลังเลือด เปนการประจํา  

 3.2 หนวยรังสีวิทยา มีรังสีแพทย สามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรคไดโดยใชรังสีหรืออุปกรณอ่ืน ๆ 

และควรมีการตรวจทางเรดิโอไอโซโทปไดดวย  

 3.3 หนวยพยาธิวิทยา ตองมีพยาธิแพทยสามารถทําการตรวจศพและชิ้นเนื้อท่ีไดจากการผาตัดโดย

ครบถวน จนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐาน  

 3.4 หนวยกุมารศัลยศาสตร ตองมีกุมารศัลยแพทย ใหคําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานได  

 3.5 หองสมุดทางการแพทยมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยท่ีเปนท่ีนิยม 

และหนังสือดรรชนี สําหรับชวยคนหารายงานท่ีตีพิมพในวารสาร และมีระบบการคนหาขอมูล (information 

technology) ท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถใชได  

 3.6 หนวยเวชระเบียนและสถิติ ผูปวยทุกคนตองมีรายงานประจําตัว (เวชระเบียน) ซ่ึงบันทึกเรื่องราว

เก่ียวกับการเจ็บปวย และมีสถิติเก่ียวกับผูปวยของสถาบันนั้น ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้

มาแลวเปนผูควบคุม  
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4. จํานวนแพทยและอัตราการรับแพทยประจําบานตอยอด 

 โรงพยาบาลนั้นจะตองมีกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในภาคตาง ๆ ตามเปาหมาย หลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร ตาม

หลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด หัวหนาสาขาฯ ตองเปนกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีไดรับวุฒิบัตร หนังสือ

อนุมัติ หรือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโรค

ขอและรูมาติสซ่ัมจากสถาบันการแพทยท่ีไดรับการยอมรับจากอนุกรรมการโครงการฝกอบรมฯ  

 4.1 โรงพยาบาลท่ีมีจํานวนคนไขโรคขอและรูมาติสซ่ัมอยางนอย 100 คนมีคนไข ท่ีหลากหลาย           

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมสามารถรับแพทยประจําบานตอยอดไดในสัดสวนชั้นปละ   

1 คนตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน แตเนื่องจากเปนอนุสาขาฯ ท่ีขาดแคลน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย ฯ  

จึงกําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีมีจํานวนอาจารยเพียง 1 คน สามารถเปดหลักสูตรแบบมีสถาบันรวมฝกอบรมได 

โดยแพทยประจําบานตอยอดตองไปฝกอบรมท่ีสถาบันรวมฝกอบรมไมนอยกวา 1 ใน 3 โดยสถาบันรวมฝกอบรม

นั้นๆ ตองนับแพทยประจําบานตอยอดท่ีมาฝกเปน 1 ตําแหนง และหากสถาบันนั้นมีอาจารย 3 คน สามารถรับ

แพทยประจําบานตอยอดได 2 คน (จํานวนอาจารย – 1)  

 

5. การรับรองจากแพทยสภา  

 สถาบันท่ีจะทําการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือสอบประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจะตองไดรับการตรวจประเมินและ

ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ 
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ภาคผนวกท่ี 9 

รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม พ.ศ.2562-2567 

 

1. นายแพทยวิบูล   สุนทรพจน     ท่ีปรึกษา 

2. แพทยหญิงกนกรัตน   นันทรุจิ      ท่ีปรึกษา 

3. แพทยหญิงรัตนวดี  ณ นคร      ท่ีปรึกษา 

4. แพทยหญิงทัศนีย   กิตอํานวยพงษ     ท่ีปรึกษา 

5. นายแพทยธัชวีร   อรรคฉายศรี     ท่ีปรึกษา 

6. แพทยหญิงโสมรัชช   วิไลยุค      ประธาน  

7. แพทยหญิงทัศลาภา   แดงสุวรรณ     อนุกรรมการ  

8. นายแพทยกันย  พงษสามารถ     อนุกรรมการ  

9. นายแพทยสิระ  นันทพิศาล     อนุกรรมการ  

10. แพทยหญิงมนสิตา  ตันยะ     อนุกรรมการ 

11. แพทยหญิงศิริสุชา  โศภนคณาภรณ     อนุกรรมการ 

12. แพทยหญิงปาริชาต  ขาวสุทธิ์     อนุกรรมการ 

13. แพทยหญิงดารา  ไมเรียง     อนุกรรมการ 

14. แพทยหญิงวัชรีวรรณ  สนธิชัย     อนุกรรมการ 

15. แพทยหญิงบุษบง  ฤกษวลีกุล    อนุกรรมการ 

16. แพทยหญิงฐาปนี  พิพัฒนกุลชาติ     อนุกรรมการ 

17. แพทยหญิงมณฑิรา  ชอวิเชียร      อนุกรรมการ 

18. แพทยหญิงเมนาท  สุขารมณ    อนุกรรมการ 

19. แพทยหญิงสิริญทิพย  กิตติวิสุทธิ์    อนุกรรมการ 

20. แพทยหญิงศิริรัตน  จารุวณิช     อนุกรรมการและเลขานุการ  
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ภาคผนวกท่ี 10 
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

พ.ศ. 2563 

 
 

1. ศาสตราจารย แพทยหญิงจารุพิมพ  สูงสวาง   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุประพัฒน  สนใจพาณิชย  ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช  ประธาน 

4. ผูแทนแพทยประจําบานตอยอด     กรรมการ 

5. อาจารยแพทยหญิงเมนาท   สุขารมณ  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางธันวาทิพย    ธนธรเทียนสิร ิ  กรรมการ 
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ภาคผนวกท่ี 11 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลังปริญญา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
พ.ศ. 2563-2666 

 
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงจารุพิมพ  สูงสวาง   ท่ีปรึกษา 

2. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประพันธ อานเปรื่อง  ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวาณี  วิสุทธิ์เสรีวงศ   ท่ีปรึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุภิญญา อินอิว   ประธาน 

5. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอัจฉรา เสถียรกิจการชัย  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกวีวรรณ ลิ้มประยูร  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย นายแพทยนิธิวัชร วัฒนวิจารณ  กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจริยา ทะรักษา  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญชู  พงศธนากุล  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวนัทปรียา พงษสามารถ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย แพทยหญิงรัชฎา กิจสมมารถ  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยประคัลภ จันทรทอง  กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุประพัฒน สนใจพาณิชย  กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกมล เผือกเพ็ชร  กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช  กรรมการ 

16. อาจารย แพทยหญิงศศิธร   จันทรทิณ  กรรมการ  

17. อาจารย แพทยหญิงกรมิกา  วินิจกุล   กรรมการ  

18. อาจารย แพทยหญิงศุภลัคน  กาญจนอุทัย  กรรมการ 

19. อาจารย แพทยหญิงอรสุดา  เลิศบรรณพงษ  กรรมการ 

20. อาจารย แพทยหญิงสุพัตรา  รุงไมตรี   กรรมการ 

21. อาจารย นายแพทยไกรสูรย  ลอมจันทรสุข  กรรมการ 

22. อาจารย แพทยหญิงพุธิตา   แสงพานิชย   กรรมการ 

23. อาจารย นายแพทยมงคล   ชาญวณิชตระกูล  กรรมการ   

24. หัวหนา พป. ป 1  กรรมการ 

25. หัวหนา พป .ป 2  กรรมการ 

26. หัวหนา พป .ป 3  กรรมการ 

27. หัวหนา พป . ตอยอด  กรรมการ 

28. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทวัน ปยะภาณี  กรรมการและเลขานุการ 

29. นางสาวพิฎชญนันท    วรวิทยสัตถญาณ  ผูชวยเลขานุการ 

30. นางฐิตพิร     เจนกาญจนดลิก  ผูชวยเลขานุการ 

31. นางสาวกมลรัตน     โกมลนิรมิต  ผูชวยเลขานุการ 
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