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คํานํา 

 

สาขาผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดการฝกอบรมใหแพทยประจําบาน

ตอยอดเพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา มีความรูความสามารถทางวิชาชีพ และผลของการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคตามสมรรถนะหลักตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด การฝกอบรมเนนลักษณะการ

เรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและ

รักษาโรคผิวหนังเด็ก ชวงอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 18 ป ครอบคลุมโรคผิวหนังสวนใหญท่ีตองประสบในชีวิตการทํางาน

ในฐานะกุมารแพทยท่ัวไป และกุมารแพทยผูเช่ียวชาญโรคผิวหนังเด็ก  

คูมือการปฏิบัติงานน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดใชเปนแนวทางปฏิบัติระหวางการฝกอบรม เพ่ือ    

วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ในภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยควรศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร กฎเกณฑตาง ๆ ของภาควิชา และคณะประกอบในงานทํางานรวมดวย 
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รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

 

หัวหนาภาควิชา  ศาตราจารยแพทยหญิงจารุพิมพ สูงสวาง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

1. ศ. พญ.จารุพิมพ  สูงสวาง     ท่ีปรึกษา 

2. รศ. พญ.สุภิญญา  อินอิว     ท่ีปรึกษา 

3. ผศ. นพ.สุประพัฒน  สนใจพาณิชย    ท่ีปรึกษา 

4. รศ. พญ.วาณี   วิสุทธ์ิเสรีวงศ    ประธานกรรมการ 

5. แพทยประจําบานตอยอด ช้ันปท่ี 1 สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา   กรรมการ 

6. แพทยประจําบานตอยอด ช้ันปท่ี 2 สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา   กรรมการ 

7. รศ. พญ.รัตนาวลัย  นิติยารมย    กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวสุกัญญา  อับดุลเลาะห    ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

1. กําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และผลลัพธท่ีพึงประสงคของหลักสูตรฯ วางแผนดําเนินงานและบริหารจัด

หลักสูตรอยางเปนระบบใหสอดคลองกับกฏระเบียบท่ีแพทยสภากําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก รับสมัครแพทยประจํา

บานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) การบริหารจัดการกระบวนการฝกอบรม การวัด และการประเมินผล 

2. วิเคราะหผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยใหมีผูมีสวนไดสวนเสีย (ไดแก อาจารย ผูรับการฝกอบรม 

ฝูใชบัณฑิต) มีสวนในการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ และนําผลท่ีไดมาใชในการทบทวนทิศทางพันธกิจ 

วัตถุประสงค ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เน้ือหา ผลลัพธ สมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม การวัดและการ

ประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดลอมในการฝกอบรมของหลักสูตรฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ โดยมีการดําเนินการเปนประจํา

กอนการรับแพทยประจําบานตอยอดรุนใหม 
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ขอมูลพ้ืนฐานสาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

หัวหนาสาขา    รศ. พญ.รัตนาวลัย  นิติยารมย   1 

รายช่ืออาจารยประจําสาขา  

1.   รศ. พญ.วาณี  วิสุทธ์ิเสรีวงศ   1 

2.   รศ. พญ.รัตนาวลัย  นิติยารมย    

สถานท่ี  สาขาโรคผิวหนัง ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 9    1 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร  10700 

โทร.  02-4195678 โทรสาร 02-419-5960    1โ 

เลขานุการสาขา   นางสาวสุกัญญา  อับดุลเลาะห    1 
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หลักสูตร วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

1. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดหลักสูตรท่ีมุงเนนการฝกอบรมกุมารเวชศาสตร

เฉพาะดานเพ่ือใหไดกุมารแพทยเฉพาะทางตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแตละสาขาวิชาโดยเนนการเรียนการสอน

ท่ีตอยอดเชิงลึกท้ังภาคปฏิบัติและทางวิชาการ จัดประสบการณการฝกปฏิบัติระดับตติยภูมิช้ันสูง ภายใตการกํากับของ

อาจารยแพทยและจัดการประเมินท้ังแบบ formative และ summative ท่ีครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ 

ตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแตละสาขาวิชา 

2. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 โรคผิวหนังในเด็กเปนปญหาท่ีพบไดบอยและมีความสําคัญ โรคผิวหนังเด็กมีความจําเพาะและหลากหลายท่ี

ตองการการดูแลรักษาแตกตางจากปญหาโรคผิวหนังในผูใหญ ผ่ืนผิวหนังไมไดเปนเพียงอาการท่ีพบเฉพาะโรคผิวหนัง

เทาน้ันแตยังเปนอาการแสดงท่ีพบ และชวยในการวินิจฉัยโรคในระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตหรือ

กอใหเกิดความพิการ หากไดรับการวินิจฉัยลาชา เชน ผ่ืนแพยาท่ีรุนแรง 

 การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรไมสามารถครอบคลุมเน้ือหาความรูตลอดจนการฝกทักษะ

การดูแลและการทําหัตถการโรคผิวหนังในเด็ก เชน การทําเลเซอรเพ่ือการรักษา นอกจากน้ีเทคโนโลยีทางการดูแล

รักษาผูปวยโรคผิวหนังเด็กไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก จึงจําเปนท่ีตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมน้ีอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถผลิตกุมารแพทยโรคผิวหนังท่ีมีความรูดานวิชาการในสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาท่ีทันยุคกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคม มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรค ใหการดูแลรักษาโรคผิวหนังในเด็กอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวยเพ่ือการแกไขปญหา และสงเสริมสุขภาพโดยยึดถือผูปวยเปน

ศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลผูปวยแบบองครวม สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองแบบไมตองมีผูกํากับดูแล มีความใฝรู 

ทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพหรือเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพรความรูดานโรคผิวหนังเด็กแก

ประชาชนได นอกจากน้ียังมีความสามารถในการศึกษาวิจัย สรางองคความรูดานโรคผิวหนังเด็ก รวมท้ังมีเจตนารมณ

และเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ไดจัดทําหลักสูตรและเริ่มการฝกอบรม

ในป พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากแพทยสภาในป พ.ศ. 2556 เพ่ือใหหลักสูตรมีความ

ทันสมัย กาวทันตอการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาป พ.ศ. 2561 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ จึงไดดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีแผนการฝกอบรมมีลักษณะ

เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติงานเปนฐานท่ีมีการบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหไดกุมารแพทยเฉพาะ

ทางตจวิทยาท่ีมีความรูความสามารถท่ีทันยุคกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม ใหการดูแล

รักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแล

แบบองครวมคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวยเพ่ือการแกไขปญหาและการ

สรางเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ 
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ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับดูแล ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา สามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนรวมท้ังสหวิชาชีพได รวมท้ังการจัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง  

3. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารเวชศาสตรตจวิทยาของแพทยสภาเปนเวลา 2 ป ผูไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือ

ผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปนสําหรับการเปนกุมาร

แพทยตจวิทยาและสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตร ดังน้ี 

3.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (professional habits, attitudes, moral 

and ethics)  

3.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย   

3.1.2 มีความนาเช่ือถือและความรับผิดชอบ 

3.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  

3.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึง

บริบทของเช้ือชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี รักษาความลับ 

และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย  

3.1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองและสังคม  

3.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

3.2 การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (communication and interpersonal skills)   

3.2.1 สามารถส่ือสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเล้ียงดู โดยตระหนักถึงปจจัยของคูส่ือสาร

ท่ีอาจสงผลตอการส่ือสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปวย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเช่ือเรื่องสุขภาพ) 

พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูปวย บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูเล้ียงดู รวมถึงบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการส่ือสาร  

3.2.2 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรู สึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา  

ผูปกครองหรือผูเล้ียงดู 

3.2.3 สามารถส่ือสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมท่ีดูแล

รักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม  

3.2.4 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ  

3.2.5 สามารถส่ือสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication) 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

3.2.6 สามารถส่ือสารทางโทรศัพท ส่ืออิเล็กทรอนิกส และส่ือประเภทอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม  

3.2.7 ช้ีแจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา

และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 
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3.2.8 ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม  

3.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (scientific knowledge of 

pediatric dermatology and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1)  

3.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

3.3.2 สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

3.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตความรู วิทยาศาสตรการแพทย คลินิก และ 

ศาสตรตางๆเพ่ือการบริบาลผูปวย 

3.4 การบริบาลผูปวย (patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใชทักษะ

ความรูความสามารถดังตอไปน้ีอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวย (patient assessment and management)  

3.4.1.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 

3.4.1.2 ตรวจรางกายโดยเฉพาะผิวหนังเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 

3.4.1.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการโรคผิวหนังอยางมีเหตุผล ประหยัด และ

คุมคา 

3.4.1.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกายทางโรคผิวหนัง ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตาง ๆ ทางโรคผิวหนัง เพ่ือนํามาต้ังสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย 

3.4.1.5 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใชยา

ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  

3.4.1.6 เลือกใชมาตรการในการปองกันรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูปวย

เด็กในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับระยะของการดําเนินโรค (natural history) ความตองการของผูปวยและครอบครัว

ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 

3.4.1.7 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบและใหขอเสนอแนะในเวชระเบียนถูกตอง และ

ตอเน่ือง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล  

3.4.1.8 รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญกวา หรือสงตอผูปวยไปรับการ

รักษาอยางเหมาะสม  

3.4.1.9 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง  

3.4.1.10 ใหการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม  

3.4.1.11 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาเบ้ืองตนไดอยาง

ทันทวงที  
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3.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน 

(technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก โดยสามารถ

อธิบายขอบงช้ี ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ สามารถ

กระทําไดดวยตนเอง แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการตรวจวินิจฉัยน้ัน ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(ภาคผนวกท่ี 2)   

3.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (health system and health promotion) มี

ความสามารถในดาน 

3.5.1 มีความสามารถในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเน่ือง (continuity care) ในสวนท่ี

เก่ียวของกับผิวหนัง 

3.5.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเล้ียงดูในสวนท่ีเก่ียวของกับผิวหนัง โดยคํานึงถึงระบบสุขภาพ เด็ก

และครอบครัวเปนศูนยกลาง 

3.5.3 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน

ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

3.5.4 สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

3.6 การพัฒ นาความ รูความสามารถทางวิชาชีพอย างต อ เน่ือง (continuous professional 

development) เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูปวย สังคมและ

ความเปล่ียนแปลง โดย  

3.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผนและ

แสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขารวมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและ

แลกเปล่ียนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

3.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก และ

เวชศาสตรเชิงประจักษ    

3.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย  

3.6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอ

และตอ เน่ือง สรางองคความรู ใหมจากการปฏิ บั ติงานประจําวัน  และการจัดการความรู ได  (knowledge 

management)  

3.7 ภาวะผูนํา (leadership) มีความสามารถในการเปนผูนําท้ังในระดับทีมงานท่ีดูแลรักษาผูปวยโรค

ผิวหนังและการบริการสุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวยโรคผิวหนัง ดังน้ี  

3.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยโรคผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงาน และสมาชิกกลุม  
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3.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

3.7.4 แสดงถึงความเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน 

 

4 รายละเอียดหลักสูตร 

สาขาโรคผิวหนัง จัดการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผล

ของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 5 

ประการ โดยการฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพ่ือใหแพทยประจํา

บานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาโรคผิวหนังเด็กชวงอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 18 ป และครอบคลุมโรค

สวนใหญท่ีกุมารแพทยตจวิทยาจะตองประสบในชีวิตการทํางาน (ภาคผนวกท่ี 1) 

นอกจากน้ีสาขายังจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการของแพทยประจําบานตอยอดและ

ศักยภาพของสาขาผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร และภาควิชาตจวิทยา  

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ป 2562 จากเว็บไซตภาควิชา 
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กิจกรรมวิชาการของหลักสูตรฯ 

  

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา สวนใหญจัดในชวงเชาของวันจันทรถึงวันศุกร แพทยประจําบานตอยอดมี

บทบาทและสวนรวมข้ึนกับชนิดของกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมในแตละวันมีเปาหมายในการเรียนรูและลักษณะการจัด

กิจกรรมแตกตางกัน แพทยประจําบานตองศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมลวงหนาจากหัวขอ “กิจกรรมวิชาการภาควิชา

และแนวทางการจัดกิจกรรม” ในเว็บไซตภาควิชา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูของแตละกิจกรรรม บาง

กิจกรรมอาศัยการอภิปรายเปนสหสาขารวมกับภาควิชาอ่ืน การจัดกิจกรรมดําเนินการโดยมีแพทยประจําบานช้ันป 3 

หรือ 2 เปนผูรับผิดชอบหลักตามกิจกรรม แพทยประจําบานตอยอดชวยใหคําแนะนําเบ้ืองตนและ/หรืออภิปรายรวม โดย

มีอาจารยซ่ึงมีหนาท่ีใหการแนะนําหรืออภิปรายรวม แพทยประจําบานป 1 มีบทบาทในการเสนอประวัติ การตรวจ

รางกาย สรุปปญหาของผูปวย และอภิปรายผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเบ้ืองตน  

กิจกรรมวิชาการนอกภาควิชา เชน interdepartmental conference และประชุมของสาขารวมกับภาควิชา

และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมวิชาการของสาขารวมกับสถาบันภายนอก (Interhospital conference) 

ประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประชุมวิชาการประจําปภาควิชากุมารเวชศาสตร และประชุม

วิชาการซ่ึงจัดโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

  การฝกปฏิบัติสรางประสบการณกับสถานการณจําลองกับผูปวยจําลอง ไดแก  

- Workshop NCPR and PALS       

- Pediatric counseling and palliative care workshop    

- Clinical teaching workshop      

- Medical ethics workshop 

- Patient safety workshop 
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กิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร 

  

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา จัดข้ึนโดยภาควิชา หรือสาขารวมกับภาควิชาอ่ืนดําเนินการ โดยมีแพทยประจํา

บานเปนผูรับผิดชอบหลัก รวมกับแพทยประจําบานตอยอด และอาจารยซ่ึงมีหนาท่ีใหการแนะนําหรืออภิปรายรวมโดย

มีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม
 

เวลา
 

สัปดาหท่ี
 

สถานท่ี
 

วันจันทร 

• Morning report 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 

• Focus activity 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

วันพุธ 

• Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3 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  

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

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 

วันศุกร  

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

• Lecture 15.00 - 16.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค  ตูจินดา 

 



15 

กิจกรรมวิชาการของภาควิชาตจวิทยา 

กิจกรรม
 

เวลา
 

สถานท่ี
 

วันจันทร 

•  Book club: Lever dermatopathology sign out 8.00 - 9.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

วันอังคาร   

•  Case discussion, teaching round   8.00 - 9.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

•  Clinicopathological conference (CPC) 13.00 - 15.00 น. หนวยตรวจโรคผิวหนัง   

ตึกผูปวยนอก ช้ัน 4 

•  Lecture general dermatology ตามประกาศ 15.00 - 16.30 น. หนวยตรวจโรคผิวหนัง   

ตึกผูปวยนอก ช้ัน 4 

วันพุธ 

•  Clinical slide, class slide, book club 8.00 - 9.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

•  Lecture general dermatology ตามประกาศ 13.00 - 15.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

วันพฤหัสบดี 

•  Grand round 8.00 - 9.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

•  Journal club 14.30 - 16.00 น. หองประชุมเล็ก  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

วันศุกร  

•  Clinical slide 8.00 - 9.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 

•  Lecture general dermatology ตามประกาศ 13.00 - 15.00 น. หองประชุมเมระนี เทียนประสิทธ์ิ  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 9 
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กิจกรรมวิชาการของสาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

 สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด ดังน้ี 

กิจกรรม
 

เวลา
 

สัปดาหท่ี
 

สถานท่ี
 

วันพฤหัสบดี 

• Book club 13.00 - 16.00 น. 2 และ 4 ของเดือน หองสาขาโรคผิวหนัง 

• Review แฟมผูปวย 

      Joint rheumato-skin clinic 

10.00-12.00 น. 

หรือ 

13.00-15.00 น. 

3 หรือ 4 ของเดือน ก.พ., พ.ค, 

ส.ค., พ.ย. 

หองสาขาโรคผิวหนัง 

วันศุกร 

• Grand round 9.00 – 11.00 น. ทุกสัปดาห หอผูปวยใน   

• Journal club 11.00 - 12.00 น. 2, 3 และ 4 ของ rotation ของ

การปฏิบัติงานแพทยประจําบาน

ป 2  

หองสาขาโรคผิวหนัง 

 

การเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

 สาขากําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดตองเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดโดยภาควิชากุมารเวช

ศาสตร หรือภาควิชาตจวิทยา เชน การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการชวงเชา การเขาฟงการบรรยาย โดยกําหนดให

แพทยประจําบานตอยอดตองเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอยกวารอยละ 40 ของการจัดกิจกรรมท้ังหมดในชวง

ปฏิบัติงาน  

 

แหลงคนควาขอมูลเพ่ิมเติม/เอกสารและส่ือประกอบการเรียน 

 นอกจากตําราและวารสารทางการแพทยท่ีมีมาตรฐานในทางแลว แพทยประจําบานตอยอดควรหาความรู

เพ่ิมเติมจาก self-study ท่ีสาขาแจกให และสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจาก 

ตํารา 

ตํารา 

1. Kang S, Amagai M, Bruckner AL, Enk AH, Margolis DJ, McMichael AJ, Orringer JS, editors. 

Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. 9th ed. New York: McGraw-Hill Global 

Education Holdings; 2019. 
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2. Hoeger P, Kinsler V, Yan AC, Harper J, Oranje A, Bodemer C, et al editors. Harper’s 

textbook of pediatric dermatology. 4rd ed. Oxford: Blackwell Science Ltd., New York: John 

Wiley & Sons, Inc.; 2019. 

3. Paller AS, Mancini AJ., editors. Hurwitz clinical pediatric dermatology. 6th ed.  

Philadelphia: Elsevier Inc.; 2020. 

4. Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L, editors.  Dermatology. 4th ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunder; 2017. 

5. Schachner LA, Hansen RC. Pediatric dermatology. 4th ed. New York: Mosby Elsevier; 2011. 

6. วาณี วิสุทธ์ิเสรีวงศ, รัตนาวลัย นิติยารมย, บรรณาธิการ. โรคผิวหนังเด็ก. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีฟว่ิง 

จํากัด; พิมพครั้งท่ี 2 กุมภาพันธ 2563.  

7. Color atlas คูมือโรคผิวหนังเด็ก ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 

8. สุรชัย ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, วิฐารณ บุญสิทธ์ิ, วาณี วิสุทธ์ิเสรีวงศ, รัตนาวลัย  นิติยารมย, อัจฉรา สัมบุณณา

นนท, บรรณาธิการ. ตํารากุมารเวชศาสตรศิริราช: ภาวะทางคลินิกท่ีสําคัญ. เลม 1. กรุงเทพมหานคร: พี.

เอ. ลีฟว่ิง จํากัด, 2564. 

9. สุรชัย ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, วิฐารณ บุญสิทธ์ิ, วาณี วิสุทธ์ิเสรีวงศ, รัตนาวลัย  นิติยารมย, อัจฉรา สัมบุณณา

นนท, บรรณาธิการ. ตํารากุมารเวชศาสตรศิริราช: ภาวะทางคลินิกท่ีสําคัญ. เลม 2. กรุงเทพมหานคร: พี.

เอ. ลีฟว่ิง จํากัด, 2564. 

 

 

วารสารทางการแพทย  

1. Acta Dermato-Venereologica 

2. Archives of Dermatology 

3. British Journal of Dermatology 

4. Clinical and Experimental Dermatology 

5. Dermatology 

6. International Journal of Dermatology 

7. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology 

8. Journal of American Academy of Dermatology 

9. Journal of Dermatology 

10. Journal of Investigative Dermatology 

11. Pediatric Dermatology 

 

Commented [RN1]: Update มี version ใหม่แลว้ 

Commented [RN2]: update 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://as.wiley.com/
http://as.wiley.com/
mailto:online.help@elsevier.com
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วิชาเลือกเสรี 

 

วิชาเลือกเสรี (elective) ในสาขาท่ีแพทยประจําบานตอยอดสนใจเปนกรณีพิเศษ ท้ังภายในและภายนอก

ภาควิชา เปนเวลา 12 สัปดาห ในระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

General dermatology clinic (medicine)  

สัปดาหละ 4 ครั้ง 4 สัปดาห 

Dermatopathology  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 4 สัปดาห 

Treatment room (dermatology clinic) 

สัปดาหละ 4 ครั้ง 4 สัปดาห 

STD clinic  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 4 สัปดาห 

Dermatopathology  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 16 สัปดาห 

Thesis month  

4 สัปดาห 

Contact dermatitis clinic  

สัปดาหละ 3 ครั้ง 8 สัปดาห 

Elective สถาบันอ่ืน ๆ 3 เดือน 

Photo/vitiligo/psoriasis clinic  

สัปดาหละ 3 ครั้ง 4 สัปดาห 

Laser clinic  

สัปดาหละ 3 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

Autoimmune clinic  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

 

Allergy and urticaria clinic 

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 4 สัปดาห 

 

Hair clinic  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

 

Leprosy clinic  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

 

Granuloma/fungus clinic  

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

 

Laser clinic  

สัปดาหละ 3 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 
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การปฏิบัติงาน
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การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดตามระดับช้ันป 

 

เปาหมายการฝกอบรมจําแนกตามช้ันป 

สาขาผิวหนัง แบงการฝกอบรมเปน 2 ระดับช้ันป โดยหน่ึงระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอย

กวา 50 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังน้ีอนุญาต

ใหลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาประเมิน

เพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมท้ังส้ินไมตํ่า

กวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

สาขาจัดเตรียมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันปดังน้ี 

ระดับท่ี 1 เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยาท่ัวไป โดยจัดใหแพทยประจําบานตอ

ยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยโรคผิวหนังเด็กในหอผูปวยใน หอผูปวยนอก และผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลัน หอ

ผูปวยทารกแรกเกิด หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต  

ระดับท่ี 2 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมในการดูแลรักษาผูปวย กํากับดูแล แพทย

ประจําบานกุมารเวชศาสตร แพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตรตจวิทยารุนนอง และนักศึกษาแพทย และมีสวน

รวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ท้ังในสวนท่ีเปนการดูแลผูปวยในและผูปวยนอก เปนเวลาอยางนอย 36 

สัปดาห หรือ 9 เดือน สําหรับชวงเวลาท่ีเหลือสาขาเปดโอกาสแพทยประจําบานตอยอดเลือกการฝกอบรมตามความ

ตองการของแพทยประจําบานตอยอดเองโดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา อาจเปนการฝกอบรมดูงานนอกสถาบัน

ภายในประเทศหรือสถาบันในตางประเทศ เชน University of Miami รวมถึงเปดโอกาสใหมีเวลาในการทําวิจัย 1 

เดือน (thesis month) 
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การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 

1. การฝกปฏิบัติสรางประสบการณกับสถานการณจําลองกับผูปวยจําลอง ในชวงเปนแพทยประจําบานตอ

ยอดช้ันป ท่ี 1 ไดแก CPR, patient safety, pediatric counseling and palliative care, clinical teaching, อบรม

จริยธรรมวิจัยในคน อบรมโปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับการวิจัย และอบรมสถิติสําหรับการวิจัยเบ้ืองตน   

2. ภาคบรรยาย แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ตองเขารวมฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับโรคผิวหนัง ท้ัง

ความรู พ้ืนฐาน และความรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การประชุมวิชาการ ท่ีจัดโดยสาขาผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร ภาค

วิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ชมรมแพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทย และสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย กําหนดการเรียน หัวขอการสอนจะประกาศใหทราบเปนระยะ  

3. การเรียนรูดวยตนเอง แพทยประจําบานตอยอดสามารถศึกษาจากไฟลขอมูล self-study และ 

powerpoint self-study สําหรับศึกษาดวยตนเองท่ีสาขาโรคผิวหนัง 

4. การบริหารจัดการหลักสูตร แพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีในการใหความเห็นและขอเสนอแนะสําหรับ

การจัดตารางปฏิบัติงาน เลือก และติดตอวิชาเลือกเสรี (elective) ในสาขาท่ีแพทยประจําบานตอยอดสนใจเปนกรณี

พิเศษ ท้ังภายในและภายนอกภาควิชา และตางประเทศ 

5. หมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ ของภาควิชาตจวิทยา ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสาขา 

ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขาน้ัน 

6. กิจกรรมวิชาการ แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ควรรวมกับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ดําเนิน

กิจกรรมดานวิชาการ เชน อานตําราทางการแพทยของสาขาผิวหนังในกิจกรรม book club ของสาขา ทุกวันพฤหัสบดี ท่ี 

2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. journal club โดยแพทยประจําบาน และการนําเสนอผูปวยใน กิจกรรมวิชาการตาง 

ๆ เชน interhospital conference, interdepartmental conference, grand round ของภาควิชา 

7. การบริการและการปฏิบัติงาน   

 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ตองแสดงออกถึงการมีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย และ

มนุษยสัมพันธอันดีตอผูปวย ญาติ และผูรวมงานทุกระดับ เชน นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบาน

ตอยอดสาขาอ่ืน พยาบาล เจาหนาท่ีทางการแพทย บุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย สามารถทํางานรวมแบบสห

สาขาวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ตองใหเกียรติ มีการส่ือสารและสรางสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในทุกสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก  

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ตองออกตรวจท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 

ต้ังแตเวลา 09.00 น. จนผูปวยหมด ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานท่ีภาควิชาจัดให ภายใตการดูแลแนะนําของ

อาจารยสาขาเวชศาสตรผูปวยนอก และอาจารยสาขาผูรับผิดชอบแตละเดือน  

- การปฏิบัติงานท่ีคลินิกเฉพาะโรคผิวหนัง ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ตอง

ออกตรวจท่ีคลินิกเฉพาะโรคผิวหนังทุกสัปดาห วันจันทร  ต้ังแตเวลา 13.00 น. จนผูปวยหมด ภายใตการดูแลแนะนําของ

อาจารยสาขา 
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- รับปรึกษาปญหาผูปวยจากหนวยตรวจโรคผูปวยนอกในเวลาราชการในวันท่ีไมไดออกตรวจ 

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 มีหนาท่ีรวมกับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ใหคําปรึกษากับผูปวย

โรคผิวหนังทาง official line ของสาขาโดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา  

- หมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ ของภาควิชาตจวิทยา ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสาขา 

ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขาน้ัน 

 การปฏิบัติงานท่ี joint skin-rheumatology clinic  

 ซ่ึงเปนคลินิกรวมระหวางสาขาโรคผิวหนังและสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 แพทย

ประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ออกตรวจท่ีคลินิกวันพฤหัสสบดีตนเดือน ทุก 3 เดือน (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามตาราง 

เวลา 13.00 น. จนกวาผูปวยหมด ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขา กอนวันตรวจ แพทยประจําบานตอยอดช้ันป

ท่ี 1 จะไดรับมอบหมายใหทบทวนแฟมผูปวยเพ่ือวางแผนลวงหนาในการรักษารวมกัน  

 การปฏิบัติงานท่ี birthmark clinic  

 ซ่ึงเปนคลินิกเฉพาะโรครวมระหวางภาควิชากุมารเวชศาสตรสาขาผิวหนังและโลหิตวิทยาและอองโคโลยี 

ศัลยศาสตร ตจวิทยา รังสีวิทยา ท่ีศูนยเลเซอร ตึกผูปวยนอก ช้ัน 6 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ชวยออกตรวจท่ี

คลินิกทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน เวลา 08.00 น. จนกวาผูปวยหมด 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวย 

 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 มีบทบาทและหนาท่ีในการดูแลผูปวยในหอผูปวยตาง ๆ รวมกับนักศึกษา

แพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสาขาอ่ืน แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 และอาจารยประจําหอ

ผูปวย ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขาผูรับผิดชอบแตละเดือน  

- รับผิดชอบผูปวยโรคผิวหนังในหอผูปวยรวมกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา ต้ังแต

แรกรับ เขียนรายงานแรกรับ problem list การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคแยกโรค วางแผนการรักษา และการดําเนิน

โรคของผูปวย รวมท้ังเขียนบันทึกการดําเนินโรคทุกครั้งท่ีมีการส่ังการรักษาหรือมีการเปล่ียนแปลงของอาการผูปวย 

ดําเนินการตรวจคนเพ่ือการวินิจฉัย และติดตามผลการตรวจตาง ๆ เขียนใบสงตรวจทางหองปฏิบัติการบางอยางของ

สาขา เชน ตรวจทางรังสี ตรวจช้ินเน้ือ จดหมายสงตัวผูปวยเพ่ือรักษาตอหรือจดหมายขอประวัติการรักษาผูปวย ซ่ึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองเขียนดวยตนเองอยางละเอียด สามารถบันทึกขอมูลทางการแพทยของผูปวยลงในเวชระเบียนได

ถูกตองและเหมาะสม 

- รวมกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา  round ward ตอนเชาทุกวัน รวมท้ังใน

วันหยุดราชการ แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ควรทราบรายละเอียดของผูปวยทุกราย และชวยนําเสนอผูปวยเม่ือ 

round ยกเวนมีภาระอ่ืน เชน ออกตรวจผูปวยนอก ปฏิบัติงานนอกภาควิชา นอกจากน้ีควรรวมอภิปรายการนําเสนอ

รายงานผูปวยในกิจกรรมวิชาการของภาควิชา และสาขาดวย 

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 มีหนาท่ีตรวจสอบแฟมขอมูลผูปวยของสาขาท่ีแพทยประจําบานท่ี

หมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขาสรุป กอนสงใหคุณสุกัญญา อับดุลเลาะห เลขานุการสาขา ดําเนินการตอ 
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- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 มีหนาท่ีรวมกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา เก็บ

ภาพผูปวยท่ีปรึกษาสาขาในแตละเดือน 

- แพทยประจําบานตอยอดตองใชลายมือท่ีอานไดงาย เซ็นช่ือกํากับใหอานออก พรอมลงรหัสใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมทุกครั้งท่ีมีการบันทึกเวชระเบียนท้ังท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก และหอผูปวย 

- Code P เปนการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีผูปวยฉุกเฉินในภาควิชา ท่ีตองการการ CPR แพทยประจําบานตอ

ยอดท่ี on call ตามตารางท่ีภาควิชาจัดจะถูกตามใหเขารวมทีมปฏิบัติการ 

 การปฏิบัติงานอยูเวรนอกเวลาราชการ  

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ปฏิบัติงานตามตารางท่ีสาขาจัดใหท่ีอยูเวรรับปรึกษาปญหาผูปวย

ผิวหนัง นอกเวลาราชการ ท้ังจากหองแพทยเวร และหอผูปวย ตองเริ่มรับผิดชอบ ในวันธรรมดาต้ังแต 16.30 น. จนถึง 

07.00 น. ของวันรุงข้ึน และในวันหยุดราชการต้ังแต 08.00 น. ถึง 08.00 น. ของวันรุงข้ึน ควรแจงสถานท่ีอยูและเบอร

โทรศัพทท่ีติดตอไดไวใหกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา เลขานุการสาขา ทุกครั้งเพ่ือความ

สะดวกในการตาม 

- การปฏิบัติงานอยูเวรตรวจท่ีหองแพทยเวร แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ออกตรวจผูปวยท่ัวไปท่ี

หองแพทยเวร ตึกผูปวยนอก ช้ัน 1 ตามตารางปฏิบัติงานท่ีภาควิชากุมารเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลจัดให ต้ังแตเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. 

ท้ังน้ีการทํางานนอกเวลาราชการเก่ียวกับปญหาทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาเฉล่ียไมเกิน 15 วัน/เดือน และ

ช่ัวโมงการทํางานนอกเวลาราชการของแพทย (อยูเวร) ท่ีจําเปนตองเขามาปฏิบัติงานในหอผูปวยไมควรเกิน 40 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห (อางอิงตามประกาศแพทยสภาท่ี 104/2560)  

8. งานสอน แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1  

- มีหนาท่ีแนะนําการปฏิบัติงานในสาขา (orientation) ให กับแพทยประจําบานเม่ือเริ่มหมุนเวียนมา

ปฏิบัติงานท่ีสาขา 

- ตองสามารถใหความรูพ้ืนฐานดานโรคผิวหนังเด็กงาย ๆ ใหแก นักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานได  

9. การเลือกอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝกอบรมฯ จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหตามประกาศ 

10. ลงบันทึกขอมูลใน portfolio และประเมิน EPA ตามท่ีกําหนด 

- แพทยประจําบานตอยอด ตองบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio) และแจงอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ประเมินปละ 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และมิถุนายน 

- แพทยประจําบานตอยอดจะตองนัดหมายอาจารย attending ในเดือนน้ันสอบ EPA ภายในสัปดาหท่ี 2-4 

ของ rotation 

11. การลา  



24 

- ถาแพทยประจําบานตอยอดมีธุระสวนตัวหรือลาปวย ตองการลาหยุด ตองรายงานอาจารย attending 

ประจําเดือนน้ันใหทราบลวงหนา พรอมยื่นจดหมายลาเพ่ือเปนหลักฐาน  

- ถาแพทยประจําบานตอยอดมีธุระฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมนาน ตองรายงานอาจารย attending 

ประจําเดือนน้ันใหทราบและแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  

- การลาพักรอนรวมท้ังลาประเภทอ่ืน ๆ ไดปละไมเกิน 20 วันทําการตลอดหลักสูตร ในกรณีท่ีลาเกินกวาน้ี 

ตองมาปฏิบัติงานใหครบตามหลักสูตร 100 สัปดาห  

12. การทําวิจัย แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 วางแผนจัดทําโครงรางงานวิจัยเพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวช

ศาสตรตจวิทยา ตามรายละเอียดดานหลัง    

13. กิจกรรมพิเศษของภาควิชากุมารเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แพทยประจําบาน

ตอยอดช้ันปท่ี 1 ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานวันไหวครู งานลอยกระทง งานวันปใหม งานวันสงกรานต 

งานวันเด็ก งานรวมตอบปญหาผูปวยวันมหิดล   

14. การประเมิน แพทยประจําบานตอยอดตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและความรูทางทฤษฎีตาม

รายละเอียดดานหลัง รวมท้ังแพทยประจําบานตอยอดตองประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขา โดยแบบประเมิน

โครงการฝกอบรมและกิจกรรมการเรียนการสอน และการใหขอเสนอแนะตาง ๆ ปละ 2 ครั้ง 

 

การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 

แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 จะไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

ท้ังภาคบรรยาย การปฏิบัติงานและการสอบตามท่ีสาขากําหนดในหลักสูตร การเรียนรูสวนใหญไดจากการหมุนเวียน

ปฏิบัติงานในวิชาตาง ๆ   

1. ภาคบรรยาย แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ตองเขารวมฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับโรคผิวหนัง 

ท้ังความรู พ้ืนฐาน และความรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การประชุมวิชาการ ท่ีจัดโดยสาขาผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร ภาค

วิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ชมรมแพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทย และสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย กําหนดการเรียน หัวขอการสอนจะประกาศใหทราบเปนระยะ  

2. การเรียนรูดวยตนเอง แพทยประจําบานตอยอดสามารถศึกษาจากไฟลขอมูล self-study และ 

powerpoint self-study สําหรับศึกษาดวยตนเองท่ีสาขาโรคผิวหนัง 

3. การบริหารจัดการหลักสูตร แพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีในการใหความเห็นและขอเสนอแนะ

สําหรับการจัดตารางปฏิบัติงาน เลือก และติดตอวิชาเลือกเสรี (elective) ในสาขาท่ีแพทยประจําบานตอยอดสนใจเปน

กรณีพิเศษ ท้ังภายในและภายนอกภาควิชา และตางประเทศ 

4. หมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ ของภาควิชาตจวิทยาและนอกคณะ ตามตารางหมุนเวียนการ

ปฏิบัติงานของสาขา ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขา  
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5. กิจกรรมวิชาการ แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ควรรวมกับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 

ดําเนินกิจกรรมดานวิชาการ เชน อานตําราทางการแพทยของสาขาผิวหนัง ในกิจกรรม book club ของสาขา ทุกวัน

พฤหัสบดี ท่ี 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. journal club โดยแพทยประจําบาน และการนําเสนอผูปวยใน 

กิจกรรมวิชาการต าง ๆ เชน  interhospital conference, interdepartmental conference, grand round ของ

ภาควิชา 

6. การบริการและการปฏิบัติงาน 

 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ตองแสดงออกถึงการมีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย และ

มนุษยสัมพันธอันดีตอผูปวย ญาติ และผูรวมงานทุกระดับ เชน นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอ

ยอดสาขาอ่ืน พยาบาล เจาหนาท่ีทางการแพทย บุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย สามารถทํางานรวมแบบสหสาขา

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม ตองใหเกียรติ มีการส่ือสารและสรางสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในทุกสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก  

 - แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ออกตรวจท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 ต้ังแต

เวลา 09.00 น. จนผูปวยหมด ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานท่ีภาควิชาจัดให ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารย

สาขาเวชศาสตรผูปวยนอก และอาจารยสาขาผูรับผิดชอบแตละเดือน  

- การปฏิบัติงานท่ีคลินิกเฉพาะโรคผิวหนัง ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ออก

ตรวจท่ีคลินิกเฉพาะโรคผิวหนังทุกสัปดาห วันจันทร  ต้ังแตเวลา 13.00 น. จนผูปวยหมด ภายใตการดูแลแนะนําของ

อาจารยสาขา 

- รับปรึกษาปญหาผูปวย และเปนท่ีปรึกษาของแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ในการรับปรึกษาปญหา

ผูปวยจากหนวยตรวจโรคผูปวยนอกในเวลาราชการในวันท่ีไมไดออกตรวจ 

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 มีหนาท่ีรวมกับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ใหคําปรึกษากับ

ผูปวยโรคผิวหนังทาง official line ของสาขาโดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา  

การปฏิบัติงานท่ี joint skin rheumatology clinic  

ซ่ึงเปนคลินิกรวมระหวางสาขาโรคผิวหนังและสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 1 แพทยประจํา

บานตอยอดช้ันปท่ี 2 ออกตรวจท่ีคลินิกวันพฤหัสบดีตนเดือน ทุก 3 เดือน (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามตาราง เวลา 

13.00 น. จนกวาผูปวยหมด ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขา กอนวันตรวจ แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 

จะไดรับมอบหมายใหทบทวนแฟมผูปวยเพ่ือวางแผนลวงหนาในการรักษารวมกัน  

 การปฏิบัติงานท่ี birthmark clinic  

ซ่ึงเปนคลินิกเฉพาะโรครวมระหวางภาควิชากุมารเวชศาสตรสาขาผิวหนังและโลหิตวิทยาและอองโคโลยี 

ศัลยศาสตร ตจวิทยา รังสีวิทยา ท่ีศูนยเลเซอร ตึกผูปวยนอก ช้ัน 6 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ชวยออกตรวจท่ี

คลินิกทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน เวลา 08.00 น. จนกวาผูปวยหมด 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวย 
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แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 มีบทบาทและหนาท่ีในการดูแลผูปวยในหอผูปวยตาง ๆ รวมกับนักศึกษา

แพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดสาขาอ่ืน แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 และอาจารยประจําหอ

ผูปวย ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยสาขาผูรับผิดชอบแตละเดือน โดย 

- รับผิดชอบผูปวยโรคผิวหนังในหอผูปวยรวมกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา และ

แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ในการเขียนบันทึกรายงานผูปวยในหอผูปวย วางแผนการตรวจคนเพ่ือการวินิจฉัย 

และการรักษา  

- รวมกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา และแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 round 

ward ตอนเชาทุกวัน รวมท้ังในวันหยุดราชการ แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ควรทราบรายละเอียดของผูปวยทุก

ราย และชวยนําเสนอผูปวยเม่ือ round ยกเวนมีภาระอ่ืน เชน ออกตรวจผูปวยนอก ปฏิบัติงานนอกภาควิชา  นอกจากน้ี

ตองรวมอภิปรายการนําเสนอรายงานผูปวยในกิจกรรมวิชาการของภาควิชา และสาขาดวย 

- เปนผูบริหารจัดการควบคุมการรับผูปวยไวรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยทํางานรวมกับแพทยประจําบาน 

และปรึกษาอาจารยสาขา    

-  ชวยแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ตรวจสอบแฟมขอมูลผูปวยของสาขาท่ีแพทยประจําบานท่ี

หมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขาสรุป กอนสงใหคุณสุกัญญา อับดุลเลาะห เลขานุการสาขา ดําเนินการตอ 

- แพทยประจําบานตอยอดตองใชลายมือท่ีอานไดงาย เซ็นช่ือกํากับใหอานออก พรอมลงรหัสใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมทุกครั้งท่ีมีการบันทึกเวชระเบียนท้ังท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก และหอผูปวย 

- Code P เปนการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีผูปวยฉุกเฉินในภาควิชา ท่ีตองการการ CPR แพทยประจําบานตอ

ยอดท่ี on call ตามตารางท่ีภาควิชาจัดจะถูกตามใหเขารวมทีมปฏิบัติการ 

 การปฏิบัติงานอยูเวรนอกเวลาราชการ 

- แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ปฏิบัติงานตามตารางท่ีสาขาจัดใหท่ีอยูเวรรับปรึกษาปญหาผูปวย

ผิวหนัง นอกเวลาราชการ ท้ังจากหองแพทยเวร และหอผูปวย ตองเริ่มรับผิดชอบ ในวันธรรมดาต้ังแต 16.30 น. จนถึง 

07.00 น. ของวันรุงข้ึน และในวันหยุดราชการต้ังแต 08.00 น. ถึง 08.00 น. ของวันรุงข้ึน ควรแจงสถานท่ีอยูและเบอร

โทรศัพทท่ีติดตอไดไวใหกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา เลขานุการสาขา ทุกครั้งเพ่ือความ

สะดวกในการตาม 

- การปฏิบัติงานอยูเวรตรวจท่ีหองแพทยเวร แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ออกตรวจผูปวยท่ัวไปท่ี

หองแพทยเวร ตึกผูปวยนอก ช้ัน 1 ตามตารางปฏิบัติงานท่ีภาควิชากุมารเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลจัดให ต้ังแตเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. 

ท้ังน้ีการทํางานนอกเวลาราชการเก่ียวกับปญหาทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาเฉล่ียไมเกิน 15 วัน/เดือน และ

ช่ัวโมงการทํางานนอกเวลาราชการของแพทย (อยูเวร) ท่ีจําเปนตองเขามาปฏิบัติงานในหอผูปวยไมควรเกิน 40 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห (อางอิงตามประกาศแพทยสภาท่ี 104/2560)  
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6. งานสอน แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ตองสามารถใหความรูพ้ืนฐานดานโรคผิวหนังเด็ก ใหแก 

นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ได ดําเนินการทํา pre & post test ของสาขา

ใหกับแพทยประจําบานท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงานท่ีสาขา เนนการประยุกตใชความรูโดยสอดแทรกระหวางการปฏิบัติงาน 

7. การเลือกอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝกอบรมฯ จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหตามประกาศ 

8. ลงบันทึกขอมูลใน portfolio และประเมิน EPA ตามท่ีกําหนด 

- แพทยประจําบานตอยอด ตองบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio) และแจงอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ประเมินปละ 2 ครั้ง  

- แพทยประจําบานตอยอดจะตองนัดหมายอาจารย attending ในเดือนน้ันสอบ EPA ภายในสัปดาหท่ี 2-4 

ของ rotation 

 

9. การลา  

- ถาแพทยประจําบานตอยอดมีธุระสวนตัวหรือลาปวย ตองการลาหยุด ตองรายงานอาจารย attending 

ประจําเดือนน้ันใหทราบลวงหนา พรอมยื่นจดหมายลาเพ่ือเปนหลักฐาน  

- ถาแพทยประจําบานตอยอดมีธุระฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมนาน ตองรายงานอาจารย attending 

ประจําเดือนน้ันใหทราบและแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  

- การลาพักรอนรวมท้ังลาประเภทอ่ืน ๆ ไดปละไมเกิน 20 วันทําการตลอดหลักสูตร ในกรณีท่ีลาเกินกวาน้ี 

ตองมาปฏิบัติงานใหครบตามหลักสูตร 100 สัปดาห  

10. การทําวิจัย แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ดําเนินการทํางานวิจัยเพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจ

วิทยา ใหเสร็จส้ิน นําเสนอความคืบหนา และสงวิทยานิพนธตามตารางท่ีกําหนดตามรายละเอียดดานหลัง   

11. กิจกรรมพิเศษของภาควิชากุมารเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แพทยประจําบาน

ตอยอดช้ันปท่ี 2 ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานวันไหวครู งานลอยกระทง งานวันปใหม งานวันสงกรานต 

งานวันเด็ก งานรวมตอบปญหาผูปวยวันมหิดล   

12. การประเมิน แพทยประจําบานตอยอดตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและความรูทางทฤษฎีตาม

รายละเอียดดานหลัง รวมท้ังแพทยประจําบานตอยอดตองประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขา โดยแบบประเมิน

โครงการฝกอบรมและกิจกรรมการเรียนการสอน และการใหขอเสนอแนะตาง ๆ ปละ 2 ครั้ง 
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด สาขาโรคผิวหนัง 

 

 

วัน/เวลา 8.00-9.00 น.* 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

จันทร 
 - Ward round/ Self study - Skin clinic 

ตึกเจาฟาฯ ช้ัน 1 (หองสอน นศพ. ป 5)  

อังคาร 
 - Ward round/ Self study - CPC หนวยตรวจโรคผิวหนัง  

(ตึกผูปวยนอก ช้ัน 4) 

พุธ 

- Birthmark clinic  

wk. 3 ของเดือน  

(ศูนยเลเซอร ศิริราช

ตึกผูปวยนอก ช้ัน 6) 

- OPD General pediatric 

- One-day service ตึกเจาฟาฯ 

ช้ัน 7 

- Ward round/ Self study 

พฤหัสบดี  

- Ward round/ Self study - Book club by fellow (wk. 2, 4) 

- Joint skin-rheumatology clinic  

(wk. 1) เดือนมี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. 

ตึกเจาฟาฯ ช้ัน 1 (หองสอน นศพ. ป 5) 

ศุกร  

- Grand round (Skin) 

- Journal club by resident 

- One-day service ตึกเจาฟาฯ 

ช้ัน 7 

- Pediatric academic activity  

- Dermatology academic activity 

(Interhospital conference, Skin 

forum, Highlight in dermatology, 

etc) 
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แฟมบันทึกประสบการณและผลงาน (portfolio) 

 

  การบันทึก portfolio ของแพทยประจําบานตอยอดเปนไปตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรวุฒิบัตรฯ โดยให

บันทึกประสบการณทางคลินิกดานตาง ๆ ลงในแฟมเปนประจํา สาขากําหนดใหมีการประเมิน portfolio โดยอาจารยท่ี

ปรึกษาแพทยประจําบานทุก 6 เดือน (ธค. และ มิย.) โดยแพทยประจําบานตอยอดควรบันทึกประสบการณการเรียนรูท่ี

ไดรับอยางสมํ่าเสมอ ตองเขาไปบันทึกลวงหนาแลวนัดหมายกําหนดพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือประเมิน (ภาคผนวกท่ี 3) 

แพทยประจําบานตอยอดควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากหลักสูตร หัวขอ portfolio  
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การทําวิทยานิพนธ
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การทําวิทยานิพนธ  

 

แพทยประจําบานตอยอดตองทํางานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ เพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาจึงรวมมือกับภาควิชากุมาร

เวชศาสตร และคณะฯ จัดใหมีการเรียนรูและประสบการณ เชน data searching and Endnote, research 

question,  proposal writing, อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือจัดทําโครงรางงานวิจัยเสร็จส้ินในการอบรมแพทย

ประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 และดําเนินการวิจัยเพ่ือใหแลวเสร็จภายในการฝกอบรมระดับท่ี 2 ภายใตการควบคุมของ

อาจารยผูควบคุมการวิจัย  

แพทยประจําบานตอยอดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินงานวิจัยไดจากขอปฏิบัติการ

ดําเนินงานวิจัยแพทยประจําบานตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรวุฒิบัตรฯ แพทยประจําบาน โดย 

  แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ติดตอกับอาจารยผูควบคุมการวิจัย เลือกหัวขอวิจัย หรือ คนหาคําถาม

วิจัย ทบทวนวรรณกรรม และตองสงโครงรางวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ  

ดําเนินการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย  

 แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ดําเนินงานวิจัยตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคนของคณะ เชน เก็บขอมูล วิเคราะหผล สรุป จัดทํารูปเลม จนไดวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เพ่ือการประเมินผล

ตามแบบฟอรม แลวนําเสนอผลการวิจัยกอนการสอบเพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา   

 สาขาสงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ

โดย  

 ในระหวางปการศึกษาจะมีการประเมินความคืบหนาโดยอาจารยผูควบคุมการวิจัยเปนระยะ โดยตองมีผลการ

ประเมินอยางเปนทางการลงในแฟมสะสมผลงาน ปละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกท่ี 3) 
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ขอปฏิบัติในการดําเนินงานวิจัยแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 

การดําเนินการ 

- ติดตออาจารยในสาขาเปนผูควบคุมงานวิจัย   

- ปรึกษาอาจารยผูควบคุม ในการเขียนรางโครงงานวิจัยและแนวทางในการทํางานวิจัยซ่ึงควรเปนงานท่ี

สามารถเก็บขอมูลไดสําเร็จภายในชวงฝกอบรม เพ่ือใหสามารถสงรายงานวิจัยไดทันตามกําหนด 

- เตรียมรางโครงงานวิจัย เขาปรึกษาอาจารยผูควบคุม    

- ใหนัดปรึกษาอาจารยผูควบคุมและรายงานความกาวหนาในการดําเนินการเปนระยะ  

- สงโครงงานวิจัยขออนุมัติตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

- สงขอทุนวิจัยประเภทท่ี 1    

- ในกรณีท่ีศึกษาขอมูลเดิมในเวชระเบียน เม่ือโครงงานไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนแลวใหทําจดหมายถึงหัวหนาภาควิชาฯ เพ่ือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช 

การประเมินผล 

- ประเมินความกาวหนาโดยอาจารยผูควบคุมงานวิจัย      

แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี  2 

การดําเนินการ  

- ดําเนินงานวิจัย เก็บและรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล 

- ใหนัดปรึกษาอาจารยผูควบคุมและรายงานความกาวหนาในการดําเนินการเปนระยะ 

- จัดทํารายงานการวิจัยโดยตองระบุ แพทยประจําบานเปนผูนิพนธช่ือแรก เทาน้ัน รายงานผลงานวิจัย

เพ่ือประกอบการสอบ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา สามารถจัดทําเปน 4 รูปแบบอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  

1. วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย  

2. ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) รูปแบบเตรียมสงตีพิมพในวารสารทาง

การแพทยท่ีมีผูทบทวน (peer-reviewed journal) ซ่ึงปรากฏในฐานขอมูลระดับสากล เชน Pubmed, Scopus  

3. บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวนซ่ึงปรากฏในฐานขอมูล

ระดับสากล เชน Pubmed, Scopus  

4. บทความท่ีตีพิมพในวารสารกุมารเวชศาสตร ของสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

- ปรึกษาอาจารยผูควบคุมเพ่ือแจงช่ืองานวิจัยและผูประเมินงานวิจัยรวม 3 ทานคือ ผูควบคุมงานวิจัย 1 

ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยผูประเมินงานวิจัยตองอยูนอกสถาบันอยางนอย 1 ทาน    

- สงรายงานการวิจัยฉบับรางใหอาจารยผูควบคุม เพ่ือพิจารณาแกไข    

- สงรายงานการเปน correspondence   
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- สงรางตนฉบับใหวิจัยฉบับรางใหผูประเมิน   

- แกไขรายงานการวิจัยฉบับรางตามคําแนะนํา ไดรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ 

การประเมินผล 

โดยอาจารยผูควบคุมงานวิจัย และผูประเมินอีก 2 ทาน 

รูปแบบผลงานวิจัย 
การสงรายงานผลงานวิจัยแพทยประจําบานและการประเมิน เปนไปตามรูปแบบของรายงาน ดังตอไปน้ี 

1.  วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย 

1.1. ในการจัดทําใหอางอิงจากคูมือการจัดทํารายงานวิจัยรูปแบบวิทยานิพนธ ซ่ึงสามารถสืบคนไดท่ี 

http://www.thaipediatrics.org/pages/Home  

1.2. สงวิทยานิพนธฉบับรางใหอาจารยผูควบคุมพิจารณาแกไข   

1.3. ภายหลังการแกไขวิทยานิพนธฉบับรางตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม ใหสงวิทยานิพนธฉบับ

รางจํานวน 3 ฉบับ เพ่ือสงใหแกผูประเมิน  

1.4. เม่ือรับทราบผลการประเมินแลว ใหปรึกษาอาจารยผูควบคุมเพ่ือการปรับแกท่ีเหมาะสม    

1.5. ใหแพทยประจําบานตอยอดดําเนินการให อาจารยผูควบคุม ผูประเมินในสถาบัน และผูประเมิน

นอกสถาบัน หัวหนาภาควิชา เซ็นช่ือบนหนาการอนุมัติ   

1.6. เม่ือจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบรูณเรียบรอย ใหนําสงอาจารยผูควบคุม และผูประเมินโดยตรง   

2. ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษรูปแบบเตรียมสงตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน 

2.1. ใหอาจารยผูควบคุมงานวิจัยอาจารยผูควบคุมพิจารณาแกไข   

2.2. ภายหลังการแกไขรางตนฉบับตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม ใหสงรายงานวิจัยจํานวน 3 

ฉบับ พรอมใบคําแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัย เพ่ือสงใหแกผูประเมิน 

2.3. ใหแพทยประจําบานตอยอดจัดการแกไขตามคําแนะนําของผูประเมิน นําตนฉบับท่ีแกไขแลว 

(manuscript for publication) สงไปยังวารสารทางการแพทย และสงใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารวาตนฉบับ

งานวิจัยอยูระหวางการทบทวน (under review) เพ่ือยืนยันการมีสิทธ์ิสอบ  

3. บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน 

3.1. ใหอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเปน correspondence 

3.2. นํา final proof และ หนังสือตอบรับการตีพิมพจากบรรณาธิการของวารสารฯ (letter of 

acceptance) สงเพ่ือยืนยันการมีสิทธ์ิสอบ 

3.3. นํา reprint หรือ final proof พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูล compact disk ซ่ึงบันทึกบทความท่ี

ตีพิมพในรูปแบบ pdf สงเพ่ือยืนยันการมีสิทธ์ิสอบ 

4. บทความท่ีตีพิมพในวารสารกุมารเวชศาสตร (ใหดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ 3) 

  

http://www.thaipediatrics.org/pages/Home
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กรอบเวลาการทําวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

เดือน 
ป 1 ป 2 

การดําเนินการ การเรียน/การประเมิน การดําเนินการ การเรียน/การประเมิน 

ก.ค. - ติดตออาจารยผู

ควบคุม 

- ต้ังคําถามวิจัย, 

ทบทวนวรรณกรรม 

- จัดทํา conceptual 

framework 

 - เก็บและรวบรวมขอมูล 

- วิเคราะหขอมูล 

- จัดทํารายงานวิจัยฉบับราง 

- ปรึกษาอาจารยผูควบคุม

เปนระยะ 

 

 

ส.ค. - Research question, 

study design, data 

searching, EndNote, 

SPSS   

- IRB workshop 

 

ก.ย.  

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. - วางแผนการ

ดําเนินงานวิจัย 

- ปรึกษา/ประสานงาน

สวนงานท่ีเก่ียวของ 

- จัดทําโครงงานวิจัย

ฉบับ institutional 

review board (IRB) 

และฉบับขอทุนวิจัย 

- ปรึกษาอาจารยผู

ควบคุมเปนระยะ 

  * ประเมินคร้ังท่ี 2 

ม.ค. 

ก.พ.  

มี.ค. 
Workshop: Proposal 

writing & EndNote 

- สงรายงานวิจัยฉบับรางให

อาจารยผูควบคุมแกไข 

- สงหนงัสือเชิญผูประเมิน

นอกสถาบัน 

- สงรายงานวิจัยฉบับรางใหผู

ประเมิน 

- แกไขรายงานวิจัยฉบับราง

ตามคําแนะนําของผู

ประเมิน 

 

เม.ย. 

 การนําเสนอ research 

progression 

พ.ค. 
- สงโครงงานวิจัย 

- สงโครงงานวิจัยเสนอ 

IRB และทุนวิจยั

ภายใน   

  

มิ.ย. 

* ประเมินคร้ังท่ี 1 - สงรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ

ใหอาจารยผูควบคุม และผู

ประเมิน 

- เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ

งานวิจัยในวารสารทาง

การแพทย 

- การนําเสนอ full report 
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ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
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ระบบอาจารยที่ปรึกษาแพทยประจําบานตอยอด 

 

สาขากําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจําบานตอยอดตลอดการฝกอบรม ดังน้ี 

1. อาจารย 1 คนเปนท่ีปรึกษาแกแพทยประจําบานตอยอด จํานวน 1 คน ดูแลในภาพรวมของการฝกอบรม 

ประสบการณการเรียนรู พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ ความเปนอยู การปรับตัว ส่ิงท่ีตองการชวยเหลือ

หรือสนับสนุน โดยพบปะกับแพทยประจําบานตอยอด อยางสมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 6 เดือน งานการศึกษาหลัง

ปริญญาของภาควิชาฯทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 360 องศา คะแนนสอบ ลงในแบบ

ประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาจะเปนผูประเมินผลแฟมบันทึกประสบการณ 

(portfolio) และผลงานของแพทยประจํา และทําบันทึกรายงานแกฝายการศึกษาหลังปริญญา 2 ครั้งตอป (ภาคผนวก

ท่ี 3) 

2. อาจารยท่ีปรึกษารายงานการประเมินระหวางการฝกอบรม นําเสนอผลการประเมินตาง ๆ ในท่ีประชุม

สาขา ภาควิชา การศึกษาหลังปริญญา เพ่ือดําเนินการปรับปรุงใหการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพตอไป                       

3. กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดานการฝกอบรม การ

ปฏิบัติงาน การปรับตัว การเจ็บปวย ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืน ๆ สาขามีแนวทางปฏิบัติในการ

ดูแลแพทยประจําบานตอยอดตามแนวทาง และระเบียบของภาควิชากุมารเวชศาสตร ดังน้ี 
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อาจารยสาขาทุกทาน 

รวมกันดูแลแพทยประจําบานตอยอด  
อาจารยท่ีปรึกษา 

 ประเมินแพทยประจําบานตอยอด  

2 คร้ัง/ป (ธันวาคม และมิถุนายน) 

พบปญหา 

แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอ

ยอด เจาหนาที่ บุคคลาการที่ 

ทํางานรวมกัน รายงานปญหาที่พบ 

กรณีฉุกเฉิน 

แจงโดยตรงที่ 

          -  อาจารยที่ปรึกษา 

          - หัวหนาสาขา 

          -  รองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

หรือบันทึกเหตุการณ ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.

10 ภายใน 72 ชม.   

กรณีไมฉุกเฉิน 

  บันทึกเหตุการณในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ  

    ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10  

สงอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขา และรองหัวหนา

ภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

ทุกวันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน 

อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับกรรมการฝกอบรม ทีมการศึกษาหลังปริญญาพิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนราย ๆ ไป 
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ปญหาความรู ทักษะ ขอมูลจาก อาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ในสาขา การประเมินผลการปฏิบัตงิาน และผลการสอบ 

กรณีเจ็บปวยทางกาย* ปญหาการปฏิบัติงาน 

สงตรวจกับแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมปรึกษา

กับทีมวาสามารถปฏิบัติงานตอไดหรือไม 

กรณีเจ็บปวย 

ทางกาย* 

กรณีมีปญหา 

ดานจิตสังคม

และบุคลิกภาพ 

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยในสาขา หัวหนาสาขา 

กรรมการฝกอบรม และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษา

หลังปริญญา และทีมการศึกษาหลังปริญญา พิจารณา

ปฏิบัติงานได ตองรายงานการ

เจ็บปวยตออาจารยที่ปรึกษา

และหัวหนาสาขา 

ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

ทีมใหการชวยเหลือข้ันตน 

ต้ังทีมประเมิน 

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยในสาขา หัวหนา

สาขา กรรมการฝกอบรม และรองหัวหนา

ภาควิชา แพทยผูเชี่ยวชาญ ทีมการศึกษา

หลังปริญญา 

 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

เพ่ิมพูนวิธีการเรียนรู 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับกรรมการฝกอบรม ทีมการศึกษาหลังปริญญาพิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนราย ๆ ไป 

 

ใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติม,       

ซ้ําชั้น, ออก 

*ติดตอผานเจาหนาที่การศึกษา จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร 99977 
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การประเมินผล
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การประเมินผล 

 

 การประเมินผลแพทยประจําบานตอยอด อาศัยขอมูลจากผลการปฏิบัติงานในหอผูปวยตาง ๆ  แผนกตรวจ

โรคผูปวยเด็กนอก คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง การประเมิน 360 องศา (การบันทึกขอมูลใน portfolio การประเมิน EPA) 

(ภาคผนวกท่ี 3) การเขารวมกิจกรรมทางดานการเรียนการสอนท่ีสาขา และภาควิชาฯ จัดให  การสอบวัดความรูขณะ

ฝกอบรม และการทําวิทยานิพนธโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การสอบ 

1.1 การจัดสอบโดยอนุกรรมการฝกอบรมของหลักสูตร สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 

- การวินิจฉัยโรคจากภาพ (spot diagnosis)  เดือนกรกฎาคม   

1.2 การจัดสอบโดยภาควิชาตจวิทยา สําหรับแพทยประจําบานตอยอดรวมทุกช้ันป 

- Dermatopathology     เดือนกรกฎาคม    

1.3 การจัดสอบโดยอนุกรรมการฝกอบรมของหลักสูตร สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ท่ีจบ

การฝกอบรม เพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

- MCQ    เดือนกรกฎาคม 

- Short case oral examination   เดือนกรกฎาคม 

- การวินิจฉัยโรคจากภาพ (spot diagnosis)  เดือนกรกฎาคม   

- วิทยานิพนธ  เดือนกรกฎาคม 

2. การประเมินการปฏิบัติงาน โดยอาจารยประจําสาขา แพทยประจําบาน พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย 

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เปนการประเมิน 360 องศา ออนไลน (ภาคผนวก) ตามหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

3. การประเมินผลดวยอ่ืน ไดแก 

3.1 การประเมินการทํา counseling practice อยางนอย 1 ครั้งตอป  

3.2 การประเมินการแฟมสะสมผลงาน 2 ครั้งตอป  

3.3 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ มากกวารอยละ 40 ของการจัด 

3.4 การประเมินการทํา EPA ครบตามเกณฑของหลักสูตรกําหนด  

 

ผูท่ีสอบไมผานในครั้งแรกสถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีใหคําแนะนําและใหสอบใหมพรอมกับการสอบในปการ 

ศึกษาถัดไปภายในระยะเวลา 5 ป ท้ังน้ีผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
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กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบานสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล  

(Entrustable Professional Activities; EPA) 

 

  การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ เปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถทางวิชาชีพ

ตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแพทยประจําบานในการใหบริบาลเด็กท้ังเด็กปกติและเด็กปวย ซ่ึงทางสาขาได

ดําเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดกําหนดกรอบของ Entrustable Professional Activities (EPA) ท่ี

แพทยประจําบานตอยอดตองสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมตองมีการกํากับดูแล เม่ือจบการฝกอบรมในระดับท่ี 2  

  ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตาม EPA 

และตาม milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับช้ันป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง ท้ังน้ีแพทยประจําบานตอยอดตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูท่ีพึง

ประสงค ตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด แสดงในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวว. สาขา

กุมารเวชศาสตรตจวิทยา พ.ศ. 2562 จึงจะไดรับอนุญาตใหเล่ือนระดับช้ันของการฝกอบรม  

เน่ืองดวยหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา พ.ศ. 2562 น้ันได

มีการประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (EPA) 

และระบุวาเม่ือสําเร็จการฝกอบรมแพทยระจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา มีความรูความสามารถใน

เรื่องตอไปน้ี 

 

EPA 
 

EPA 1 การดูแลผิวหนังเด็ก (Care of the pediatric skin) 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก 

(Manage pediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting) 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยในหรือท่ีอยูในภาวะวิกฤต 

(Manage pediatric patients with skin diseases in an in-patient and critical setting) 

EPA 4 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา (Demonstrate competence 

in performing the common procedures and laboratory interpretation of the 

pediatric dermatology) 
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สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (competency) ท่ีพึงประสงคของหลักสูตรสําหรับแตละ EPA 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค  
EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ ++ 

3. ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยา ++ ++ ++ ++ 

4. การบริบาลผูปวย ++ ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ++ ++ ++ 0 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง + ++ ++ + 

7. ภาวะผูนํา + ++ ++ + 
 

ขอกําหนดระดับความสามารถ (milestone) ตาม EPA ของแพทย ประจำบานตอยอดในแตละระดับช้ันป 

 EPA 
 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 

EPA 1 การดูแลผิวหนังเด็ก (Care of the pediatric skin) L2-3 L4-5 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ี

คลินิกผูปวยนอก (Manage pediatric patients with skin diseases in 

an ambulatory setting) 

L1-3 L4-5 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยในหรือ

ท่ีอยูในภาวะวิกฤต (Manage pediatric patients with skin diseases in 

an in-patient and critical setting) 

L1-3 L4-5 

EPA 4 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา 

(Demonstrate competence in performing the common 

procedures and laboratory interpretation of the pediatric 

dermatology) 

L1-3 L4-5 

   

 สาขากําหนดแบบบันทึกการประเมิน EPA 3 รูปแบบ ไดแก Case-based discussion (CbD) Mini-Clinical 

Evaluation Exercise (Mini-CEx) และ Direct Observation for Procedural Skill (DOPS) ให สอดคลองกับแตละ 

EPA และดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือใหแพทยประจําบานไดรับการประเมินอยางครบถวน ตามกรอบท่ีราชวิทยาลัย

กุมารแพทยฯ กําหนด  

 

 



43 

ขอปฏิบัติเพ่ือรับการประเมิน EPA สําหรับแพทยประจําบานตอยอด มีดังน้ี  

1. แพทยประจําบานจะไดรับตัวอยางแบบฟอรมการประเมิน EPA เม่ือแรกเขารับการฝกอบรม โดยจะมีใบ

ประเมิน EPA ท้ังหมด 3 รูปแบบ (ภาคผนวกท่ี 3) 

1.1 แบบฟอรมการประเมินการสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารย (Mini-Clinical Evaluation 

Exercise Form, Mini-CEx)   

1.2 แบบฟอรมการประเมินการอภิปรายตามกรณี (Case-based Discussion Form, CbD) 

1.3 แบบฟอรมการประเมินการสังเกตระหวางการทําหัตถการ (Direct Observation of Procedural 

Skills, DOPS)  

 โดยแบบฟอรมท้ัง 3 แบบ จะอยูในกลองสําหรับใสแบบฟอรมการประเมินท่ีสํานักงานสาขา 

2. แพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีติดตออาจารย attending สาขาแตละเดือนเพ่ือนัดหมายการรับการ

ประเมิน EPA จากอาจารย โดยแพทยประจําบานตอยอดตองไดรับการประเมิน 10 ครั้ง/ป ตามรายละเอียด ดังน้ี 

2.1. EPA 1 ประเมินโดย CbD หรือ Mini-CEx รวม 1 ครั้ง/ป     

2.2. EPA 2 ประเมินโดย CbD หรือ Mini-CEx 2 รวม 5 ครั้ง/ป โดยควรเปนโรค ความผิดปกติ หรือ

ภาวะท่ีแตกตางกันอยางนอยไมตํ่ากวา 2 โรค ในชวงปท่ีประเมิน 

2.3. EPA 3 ตองประเมินโดย CbD หรือ Mini-CEx 2 รวม 2 ครั้ง/ป โดยควรเปนโรค ความผิดปกติ 

หรือภาวะท่ีแตกตางกันในชวงปท่ีประเมิน                     

2.4. EPA 4 ตองประเมินโดย DOPS 2 ครั้ง/ป และควรเปนหัตถการชนิดท่ีแตกตางกันในชวงปท่ี

ประเมิน 

 แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยสามารถรวมกันเลือกผูปวยเพ่ือรับการประเมิน EPA ไดตามความ

เหมาะสมของบริบทน้ัน โดยสามารถดูตัวอยางโรค และความผิดปกติของผูปวยจากดานหลังใบประเมิน หรือ ภาคผนวก 

1 ในหลักสูตรฝกอบรมฯ แพทยประจําบานตอยอดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมรายละเอียดการประเมิน EPA จากหลักสูตร

การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา พ.ศ. 2562 

ในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดไมผานการประเมินในหัวขอใด ใหติดตออาจารยทานเดิมเพ่ือรับการประเมิน

ซํ้าในกรณีน้ันจนกวาจะผานการประเมิน หลังการประเมินใหแพทยประจําบานตอยอดนําใบประเมิน EPA เก็บใสใน

แฟมบันทึกผลงานเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามความกาวหนาและผลของการประเมิน EPA เปนระยะ ถาการ

ประเมินผลรวมในปลายปการศึกษาไมไดตามขอกําหนดในตารางขอกําหนดระดับความสามารถ (milestone) ตาม 

EPA ของแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับช้ันป จะมีผลตอการเล่ือนระดับช้ันป โดยตัวอยางแบบประเมิน EPA 

แสดงในภาคผนวก       
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การแจงผลการประเมิน (Feedback) แกแพทยประจําบานตอยอด 

 ดําเนินการปละ 2 ครั้ง  ในเดือน ธันวาคม และมิถุนายนของทุกป โดยอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีเปนผูแจง

ผลการประเมินท้ังหมด รวมท้ังใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข ตักเตือนและติดตามผลแกแพทยประจําบานตอยอดเปน

รายบุคคล ในกรณีท่ีมีปญหาดานตาง ๆ ในระหวางการฝกอบรม หากมีปญหาท่ีสําคัญหัวหนาสาขา รองหัวหนาภาควิชา

ฝายการศึกษาหลังปริญญานํารายงานเสนอตอกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และหัวหนาภาควิชา และ/หรือ เสนอใน

ท่ีประชุมคณาจารยของภาควิชา เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป  

 ภาควิชามีข้ันตอนการอุทธรณผลการสอบแพทยประจําบานตอยอดแสดงดังภาพดานลาง และแพทยประจํา

บานตอยอดสามารถยื่นคํารองขอตรวจสอบผลการสอบโดยรับแบบฟอรมและยื่นคํารองไดท่ีงานการศึกษา ตึกเจาฟาฯ 

ช้ัน 10 สําหรับตัวอยางแบบฟอรมคํารองขอตรวจสอบผลการสอบ (ภาคผนวกท่ี 3) 

ข้ันตอนการอุทธรณผลการสอบแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

  

ผูตองการอุทธรณเขียนคํารองท่ีงานการศึกษาหลัง
ปริญญา  

ตึกเจาฟาช้ัน10 ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันประกาศ
้  

จนท. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองเบ้ืองตน ประทับตราลงวันท่ีรับ  

เสนอประธานหลักสูตรฯพิจารณาสั่งการลงนามอนุมัติ/ไมอนุมัติ 

กรรมการผูรับมอบหมายดําเนินการทวนสอบความถูกตองของผลการสอบภายใน 5 

วันทําการนับต้ังแตไดรับคํารอง และแจงกลับประธานหลักสูตรฯ 

งานศึกษาหลังปริญญาภาค เชิญผูยื่นคํารองมารับทราบผลการตรวจสอบกับประธาน

หลักสตรหรือผแทน 

ผูยืนคํารองตองมาตามวัน-เวลาท่ีนัด ระหวางตรวจสอบหามกระทําการใด ๆ กับเอกสารท่ีให

ตรวจสอบ 

ผูยื่นคํารองท่ีไมมาตามนัด ถือวาสละสิทธ์ิในการตรวจสอบและไมสามารถยื่นขอตรวจสอบ

ี  

หากผูยื่นคํารองไมยอมรับผลการตรวจสอบ 

สามารถขออุทธรณผลการตัดสินใจตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย นศ. พ.ศ. 2553 หมวด 3 
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เกณฑตัดสินการประเมินผลแพทยประจําบานตอยอด 

 แพทยประจําบานตอยอดผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพ่ือ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา จะตองมี

คุณสมบัติครบทุกขอดังตอไปน้ี 

1. เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรฯ 

2. ผานการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรม  

3. มีหลักฐานรับรองวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด  

4. ผานการประเมิน EPA โดยสถาบันฝกอบรมแลวตามเกณฑท่ีกําหนด  

5. ผานการประเมินของแฟมบันทึกประสบการณและผลงาน 

6. ผานการประเมินวิทยานิพนธโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจ

วิทยา 

 การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพเปนกระบวนการตอเน่ืองต้ังแตเริ่มเขาฝกอบรมถือเปนสวนหน่ึง

ของการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา ผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรมเปนท่ีพอใจ จึงจะ

มีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินช้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได หลักเกณฑในการประเมินผลระหวางช้ันป อางอิงตาม

เกณฑการฝกอบรมของอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทย ดังน้ี 

1. แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ไมเปนท่ีพอใจ ภาควิชามีสิทธิท่ีจะใหปฏิบัติงานซํ้าในช้ันป

น้ัน หรือเสนอตอแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี  

2. แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 1 ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน คาบเสน ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ หรือ

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจ จึงจะสามารถเล่ือนระดับช้ันเปนปท่ี 2 ได แตถาผลการปฏิบัติงาน

และผลการประเมินยังไมเปนท่ีพอใจ ภาควิชาฯจะใหปฏิบัติงานซํ้าในปดังกลาว  

3. แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ท่ีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ คาบเสน จะตองอยูในดุลยพินิจของ

อนุกรรมการฝกอบรมฯ วาจะอนุมัติใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได  

4. แพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ท่ีปฏิบัติงาน เปนท่ีพอใจ จึงจะมีสิทธิไดรับอนุมัติเพ่ือเขาสอบข้ัน

สุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได  
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สวัสดิการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

1. หองทํางานแพทยประจําบานตอยอด สํานักงานสาขาผิวหนัง จฟ.9 

2. หองพักแพทยประจําบานตอยอด จฟ.12 

3. หองสมุดภาควิชา จฟ.10 

4. หองพักขณะอยูเวรนอกเวลาราชการ หอพักของคณะฯ 

5. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพตามหองพักแพทยประจําบานตอยอด และ สํานักงานสาขา  

6. การลาทุกประเภทรวมการลาพักผอนไมเกินปการศึกษาละ 10 วันทําการ  

7. ทุนสนับสนุนการฝกอบรมสําหรับแพทยประจําบานตอยอดท่ีมีปญหา 

8. ทุนสนับสนุนการอบรมวิชาการตางประเทศ เฉพาะผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ  

9. ทุนเขารวมประชุมวิชาการท่ีจัดโดยคณะและสมาคมกุมารแพทยราชวิทยาลัยกุมารฯ และสมาคมแพทย

ผิวหนัง 

10. Account internet คณะฯ สนับสนุนคาบริการรายป  

11. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย ตามระเบียบของคณะฯ 

12. หอพักของคณะฯ  

13. เครื่องแตงกาย เครื่องแบบแพทยประจําบานตอยอด 3 ชุด 

14. ระบบโทรศัพท EkoCall ของคณะฯ 

15. ฐานขอมูลเอกสารทางวิชาการ 
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สวัสดิการการรักษาสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

แพทยประจําบานตอยอด ประเภทตนสังกัดอิสระ มีสถานภาพเปนลูกจางช่ัวคราวของคณะ ใหใชสิทธิ

ประกันสังคม 

 สําหรับผูท่ีไมเคยยื่นทําประกันสังคม ใหกรอกแบบฟอรม สปส.1-03 (แบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน) พรอมแนบ

สําเนาบัตรประชาชน 

สําหรับผู ท่ี เคยมีทําประกันสังคมมาแลว ใหกรอกแบบฟอรม สปส.9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาล) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงมาดวย (กรณี

ตองการเปล่ียนสถานพยาบาล) หากไมตองการเปล่ียนใหแนบแตสําเนาบัตรประชาชนมาอยางเดียว 

มีขอสงสัยในการรักษาพยาบาลเรื่องสิทธิตาง ๆใหติดตอ คุณพอพลอย โทร 02-4197420 (ขอแนะนําการใช

บริการตรวจรักษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลสิทธิประกันสังคม) 

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 รายละเอียดดานลาง 

       กรณียังไมไดรับสิทธิประกันสังคม ยังคงสามารถรับการตรวจรักษาผานสวัสดิการ STAFF Center โดยใหนํา

ใบส่ังยาพรอมเวชระเบียนท่ีบันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจตาง ๆ เชน ใบตรวจทางหองปฏิบัติการ ใบ

เอ็กซเรย หรือใบแจงคาตรวจรักษา เชน คาผาตัดเล็ก คาทําฟน มาประทับตราสวัสดิการโดยผานความเห็นชอบของ

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม ท่ีตึกผูปวยนอก ช้ัน 4 หอง 434 คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ พยาบาลหนวย

บริการสุขภาพเจาหนาท่ีและอาชีวอนามัย โทร. 02-4197392 และสามารถรับยาสวัสดิการไดท่ีหองยาช้ัน 1 ชอง 12 

ตึกผูปวยนอก หรือฝากเจาหนาท่ีหนวยบริการสุขภาพฯ รับยาให และมาเซ็นช่ือรับยาในวันน้ันกอนเวลา 16.00 น. 

 กรณีนอกเวลาราชการ แจงเจาหนาท่ีการเงินและหัวหนาพยาบาลหองตรวจแพทยเวรฉุกเฉิน หองตรวจโรค

อุบัติเหตุ โดยขอใชสิทธ์ิประกันสังคม หรือสวัสดิการของคณะฯ  

ระเบียบการใชสิทธิสวัสดิการ 

- การตรวจรักษาเทียบเทาขาราชการและสามารถไดรับภูมิคุมกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- การบริการไมครอบคลุมคายาเก่ียวกับการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาท่ีอยูใน

ระหวางการคนควาทดลอง 

- การบริการทางทันตกรรม บริการตามระเบียบของขาราชการ สามารถถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูนไม

ครอบคลุมการครอบฟน จัดฟน รักษารากฟน 
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 แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีตนสังกัด ตองใชตนสังกัดของตนเอง ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง หรือสมัคร

ระบบจายตรงของคณะ ใหทําเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกท่ีตองการปรึกษาเฉพาะทางและซ้ือยาเองโดย

นําใบเสร็จไปเบิกตนสังกัดของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกไดภายใน 1 ป นับจากวันท่ีตรวจ) 

ศูนยบริการสุขภาพแกบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Staff Center) 

Staff Center ตองการอํานวยความสะดวก ใหกับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และดานสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body) เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ในการเขารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร  

- ในระบบการตรวจรักษาประเภทผูปวยนอก สามารถติดตอไดท่ี 02-4199977 ในวันและเวลาราชการ  

- กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ต้ังแตเวลา 07.00-12.00 น. 

- กรณีติดตอนัดหมายลวงหนา ต้ังแตเวลา 13.00-15.00 น.  

ข้ันตอนการขอรับบริการ 

1. ผูท่ีมีความประสงคจะขอรับบริการ ใหโทรไปท่ี 02-4199977  

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

(เบิกจายตรง หรือประกันสังคม) และเบอรโทรศัพทหนวยงานหรือเบอรมือถือเพ่ือติดตอกลับ  

3. แจงอาการท่ีปวย  

4. รอการติดตอกลับจากเจาหนาท่ี เพ่ือบอกเวลาและสถานท่ีท่ีบุคลากรตองไปพบแพทย  

5. บุคลากรไปพบแพทย ณ จุดท่ีเจาหนาท่ี Staff Center ไดแจงไว โดยไมตองไปรับแฟมประวัติผูปวย โดย

ทางเจาหนาท่ีจะทําการสงแฟมดังกลาวไปใหทางหนวยตรวจเอง  

  ในกรณีท่ีไมสามารถไปตามวัน และเวลาท่ีนัดได โปรดแจงกลับทาง Staff Center ทันที  
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ภาคผนวกที่ 1 

เน้ือหาการฝกอบรม (หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลครอบคลุมเน้ือหาดังตอไปน้ี  

1. Basic medical science 

ผูเขาฝกอบรมมีความรูพ้ืนฐาน (basic science) และสามารถนําไปประยุกตกับปญหาทางคลินิกดังตอไปน้ี 

1.1 Embryogenesis of the skin 

1.2 Prenatal diagnosis of inherited skin disorders 

1.3 Physiology of skin of the normal and premature infant 

1.4 Structural, function and biochemical properties of the skin of newborn infants and children 

1.5 Histopathology of the normal skin and skin disorders 

1.6 Pharmacology of topical and systemic drugs use in dermatology  

1.7 Dermatoimmunology 

1.8 Laser 

1.9 Immunology (humoral immunology, cell-mediated immunity)  

1.10 Laboratory tests for immunologic disorders 

2. Normal condition and general principle care 

3. Health and health maintenance 

3.1 Economic and psychosocial impact of diseases of the skin 

3.2 Epidemiology and prevention of  

3.2.1 Skin infections and infestations (bacterial, viral, fungal, scabies, insect bite reaction) 

3.2.2 Drug reaction 

3.2.3 Contact dermatitis 

3.2.4 Skin disorders secondary to exposure to the sun 

3.2.5 Counseling 

3.2.6 Rehabilitation 

4. Clinical sciences 

ผูอบรมมีความรู (mechanism of diseases) เก่ียวกับโรคผิวหนังในเด็กในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

4.1 General aspects (etiology, pathogenesis, pathophysiology, psycho-social-cultural,natural 

history, clinical course, complications) 

4.2 Principles of diagnosis and differential diagnosis  

4.2.1 Interpretation of history and physical findings  
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4.2.2 Investigation and interpretation of results of laboratory, histology and other studies 

4.3 Principles of management of common skin diseases in Thailand ใหการดูแลรักษาโรคผิวหนัง

ท่ีพบบอยในประเทศไทย 

4.4 Principles of procedure in pediatric dermatology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

โรคผิวหนังเด็กท่ีสําคัญและพบบอยในประเทศไทยดังตอไปน้ี 

1. Neonatal skin and skin disorders ไดแก  

- Amniotic band syndrome  

- Aplasia cutis congenita  

- Benign cephalic pustulosis  

- Bohn's nodules and Epstein's pearls  

- Branchial clefts and auricular sinuses  

- Congenital and neonatal candidiasis  

- Congenital melanocytic nevus  

- Congenital and neonatal infections เชน 

- Congenital and neonatal candidiasis  

- Herpes simplex virus  

- Syphilis  

- Varicella zoster virus  

- Rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis 

- Epidermal nevus, epidermal nevus syndrome 

- Erythema toxicum neonatorum 

- Infantile acropustulosis 

- Milia 

- Miliaria 

- Neonatal acnes 

- Nevus sebaceous 

- Nodular fat necrosis, subcutaneous fat necrosis 

- Sclerema neonatorum 

- Sebaceous gland hyperplasia 

- Sucking blister, calluses 

- Transient neonatal pustular melanosis 

- Vascular phenomenon เชน  

- Acrocyanosis 

- Cutis marmorata 

- Harlequin color change  
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2. Eczematous eruptions in childhood ไดแก 

- Asteatotic eczema 

- Atopic dermatitis 

- Autosensitization dermatitis 

- Contact dermatitis เชน 

- Lip licker dermatitis 

- Paederous dermatitis 

- Diaper dermatitis 

- Dyshidrosis  

- Frictional lichenoid dermatitis 

- Infectious eczematoid dermatitis 

- Intertrigo 

- Lichen simplex chronicus 

- Nummular eczema 

- Papular urticaria 

- Perioral dermatitis 

- Photodermatitis 

- Pityriasis alba 

- Prurigo nodularis 

- Seborrheic dermatitis 

3. Bacterial infection due to Gram-positive and Gram-negative organism and other 

bacterial infection ไดแก 

- Abscess  

- Cellulitis 

- Cutaneous tuberculosis  

- Ecthyma and ecthyma gangrenosum 

- Erysipelas  

- Erythrasma  

- Folliculitis  

- Furunculosis and carbuncles 

- Impetigo 
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- Leprosy  

- Perianal streptococcal infection 

- Pitted keratolysis 

- Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) 

4.  Viral diseases of the skin ไดแก 

- Herpes simplex virus and eczema herpeticum 

- Human papilloma virus 

- Epidermodysplasia verruciformis 

- Warts/condyloma acuminata  

- Molluscum contagiosum 

5.  Exanthematous diseases of childhood ไดแก 

- Chikungunya virus 

- Dengue virus 

- Exanthems due to enteroviruses: coxsackie, ECHO, reovirus 

- Infectious mononucleosis 

- Measles (rubeola) 

- Parvovirus B-19 infection (erythema infectiosum) 

- Rickettsial diseases    

- Roseola infantum 

- Rubella 

- Scarlet fever 

- Varicella zoster virus  

- Herpes zoster 

- Varicella (chickenpox) 

- Zika virus 

6. Fungal infections ไดแก 

- Candidiasis  

- Dermatophytosis  

- Tinea capitis 

- Tinea corporis 

- Tinea faciei 

- Tinea unguium 
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- Tinea manuum/tinea pedis 

- Pityrosporum infection 

- Pityriasis versicolor  

- Pityrosporum folliculitis 

- Deep fungal infections 

7. Infestations, Protozoa and Helminths infection ไดแก 

- Cutaneous larva migrans  

- Demodex 

- Leishmaniasis 

- Lice 

- Mites 

- Scabies 

              Mycobacterial skin infections ไดแก 

- Mycobacterium tuberculosis skin infection 

- Leprosy (Mycobacterium leprae) 

- Non-tuberculous mycobacterial skin infection 

8. Papulosquamous diseases ไดแก 

- Exfoliative erythroderma 

- Lichen nitidus 

- Lichen planus 

- Lichen striatus 

- Lymphomatoid papulosis 

- Pityriasis lichenoides  

- Mucha-Haberman disease 

- Pityriasis lichenoides chronica 

- Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 

- Pityriasis rosea 

- Pityriasis rubra pilaris 

- Psoriasis 

9. Vesiculobullous diseases ไดแก 

- Bullous pemphigoid 

- Chronic bullous dermatosis of childhood 
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- Dermatitis herpetiformis 

- Epidermolysis bullosa 

- Pemphigus  

- Paraneoplastic pemphigus 

- Pemphigus erythematosus 

- Pemphigus foliaceus 

- Pemphigus vulgaris 

10. Connective tissue diseases and vasculitis ไดแก 

- Acute hemorrhagic edema of infancy 

- Henoch-Schönlein purpura 

- Juvenile dermatomyositis 

- Juvenile idiopathic arthritis (JIA) 

- Kawasaki disease  

- Lichen sclerosus et atrophicus 

- Localized scleroderma/morphea 

- Circumscribed form 

- En coupe de Sabre 

- Generalized form 

- Linear form 

- Localized form 

- Mixed type 

- Lupus erythematosus  

- Bullous systemic lupus erythematosus 

- Discoid lupus erythematosus 

- Lupus panniculitis 

- Neonatal lupus erythematosus 

- Systemic lupus erythematosus 

- Mixed connective tissue diseases 

- Overlapping syndrome 

- Polyarteritis nodosa 

- Systemic sclerosis 

- Urticarial vasculitis 
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11. Hereditary skin disorders (the genodermatoses) ไดแก 

- Angiokeratoma corporis diffusum 

- Cutis laxa 

- Dyskeratosis congenita 

- Ectodermal dysplasia 

- Anhidrotic ectodermal dysplasia  

- Hidrotic ectodermal dysplasia  

- Ectodermal dysplasia with syndrome   

- Focal dermal hypoplasia 

- Ichthyosis and disorders of cornification 

- Collodion baby/harlequin fetus 

- Congenital ichthyosiform erythroderma 

- Epidermolytic ichthyosis 

- Ichthyosis vulgaris 

- Lamellar ichthyosis 

- Palmoplantar keratoderma 

- Recessive X-linked ichthyosis 

- Ichthyosis syndrome   

- Inborn error of metabolism 

- LEOPARD syndrome 

- Menkes disease 

- Photosensitivity diseases เชน 

- Porphyria 

- Xeroderma pigmentosum 

- Steatocystoma multiplex 

- Storage diseases 

- Waardenburg syndrome 

12. Neurocutaneous disorders ไดแก 

- Hypomelanosis of Ito  

- Incontinentia pigmenti 

- Neurofibromatosis 

- Tuberous sclerosis complex 
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13. Diseases of mucous membranes and appendageal structures 

  13.1 Diseases of hairs ไดแก 

- Alopecia  

- Alopecia areata/totalis/universalis 

- Congenital or early onset alopecia 

- Congenital triangular alopecia 

- Trichotillomania 

- Eruptive vellus hair cysts  

- Hair shaft abnormalities  

- Hypertrichosis and hirsutism   

- Non-scarring alopecia 

- Pigmentary change of hair 

- Scarring alopecia     

13.2 Diseases of mucous membranes and other appendageal structures ไดแก 

- Angular cheilitis 

- Fordyce spots 

- Geographic tongue 

- Leukoplakia  

- Mucocele  

- Mucous membrane disorders เชน 

- Oral ulcers 

- Aphthous ulcers 

14. Nail disorders ไดแก 

- 20-nail dystrophy/tracheonychia 

- Beau’s line 

- Ingrown nails  

- Median nail dystrophy/washboard nails  

- Nail biting 

- Nail pitting  

- Onychomadesis 

- Pachyonychia congenita     

- Paronychia  
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- Pigmentary abnormality เชน 

- Leukonychia 

- Melanonychia 

15. Eccrine sweat glands and sebaceous glands diseases ไดแก 

- Acneiform eruptions 

- Acne 

- Hidradenitis suppurativa  

- Hyperhidrosis/anhidrosis/bromhidrosis/chromhidrosis 

- Miliaria 

- Syringocystadenoma papilliferum 

- Syringoma 

- Trichoepithelioma 

16. Disorders of pigmentation ไดแก 

- Albinism  

- Hypopigmentation disorders 

- Hyperpigmentation disorders 

- Nevus of Ota/dermal melanocytosis 

- Piebaldism 

- Pigmentary mosaism 

- Vitiligo 

17. Vascular birthmarks (tumor and malformation) ไดแก 

- Angiokeratoma 

- Capillary malformations 

- Cutis mamorata telangiectatica congenita 

- Port wine stain 

- Salmon patch 

- Hemangioma 

- Congenital hemangioma 

- Infantile hemangioma 

- Kaposiform hemangioendothelioma 

- Pyogenic granuloma  

- Tufted angioma 
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- Hemangioma and associated syndromes 

- PELVIS/LUMBAR/SACRAL syndrome 

- PHACES syndrome 

- Kasabach-Merritt syndrome 

- Lymphatic malformations 

- Macrocystic lymphatic malformation 

- Microcystic lymphatic malformation 

- Vascular malformation and associated syndromes 

- Klippel Trenaunay syndrome 

- Sturge Weber syndrome 

- Venous malformations 

- Vascular malformations อ่ืน ๆ  

18. Life threatening dermatoses ไดแก 

- Anaphylaxis 

- Angioedema 

- Drug reactions with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 

- Meningococcemia 

- Stevens-Johnson syndrome 

- Toxic epidermal necrolysis 

- Toxic shock syndrome  

19. Hypersensitivity disorders ไดแก 

- Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) 

- Exanthematous drug eruptions 

- Fixed drug eruption 

- Urticaria  

- Drug eruptions  

20.  Photosensitivity and photoreaction ไดแก 

- Actinic prurigo 

- Hydroa vacciniforme 

- Photoprotection 

- Phytophotodermatitis 

- Polymorphous light eruption (PMLE) 
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- Solar urticaria 

21.  Skin manifestation in systemic diseases ไดแก 

- Cutaneous mastocytosis 

- Diffuse cutaneous mastocytosis             

- Mastocytoma 

- Systemic mastocytosis 

- Urticaria pigmentosa 

- Graft-versus-host disease 

- Neutrophilic dermatoses              

- Sweet’s syndrome    

- Pyoderma gangrenosum                  

22.  Sexually transmitted diseases ไดแก 

- Chancroid 

- Gonorrhea  

- Syphilis 

- Vulvovaginitis 

23.  Diseases of the dermis and subcutaneous tissues ไดแก 

- Anetoderma 

- Benign subcutaneous cysts เชน 

- Dermoid cyst 

- Calcinosis cutis 

- Dermatofibroma 

- Digital fibrous tumor of childhood 

- Foreign body reactions 

- Granuloma annulare 

- Juvenile xanthogranuloma 

- Keloids and hypertrophic scars 

- Panniculitis เชน 

- Erythema nodosum 

- Striae 

24. Benign neoplasm, premalignant conditions, and malignancy ไดแก 

- Benign appendageal tumors 
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- Histiocytic disorder 

- Benigh cephalic histiocytosis 

- Congenital self healing histiocytosis 

- Langerhans cell histiocytosis  

- Leukemia 

- Lipoma 

- Lymphoma cutis 

- Mycosis fungoides 

- Subcutaneous panniculitis like T-cell lymphoma 

- Malignant melanoma 

- Neuroblastoma  

- Skin tags 

25. Venomous animal injuries   

26. Physical injury and environmental hazards ไดแก 

- Burn  

- Child abuse 

- Physical child abuse  

- Sexual child abuse 

- Solar radiation: sunburn     

- Venomous animal injuries  

27. Cutaneous manifestation of endocrine, metabolic, and nutritional disorders ไดแก 

- Acanthosis nigricans and insulin resistance 

- Acrodermatitis enteropathica  

- Adrenal disorders 

- Carotenemia  

- Disorders of androgen excess 

- Hyperlipidemia and xanthoma  

- Inflammatory bowel disease เชน  

- Crohn’s disease 

- Ulcerative colitis 

- Kwashiorkor 

- Protein energy malnutrition 
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- Thyroid disorders 

28. Disorders of the immune system and immunodeficiency disorders ไดแก 

- Cell-mediated immunologic disorders 

- Combined defects (CMI & HI) 

- Complement deficiency disorders 

- Humoral-mediated disorders 

- Phagocytic inherited disorders 
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ภาคผนวกที่ 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  

แพทยประจําบานตอยอดตองมีประสบการณเก่ียวกับหัตถการและแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดังตอไปน้ี ไดดวยตนเอง                              

1. สามารถทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ/หรือ หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยไดดวยตนเอง ดังตอไปน้ี 

1.1 Acid fast bacilli stain  

1.2 Dark field examination 

1.3 Gram stain 

1.4 Hair examination by light microscope 

1.5 KOH preparation 

1.6 Methylene blue stain 

1.7 Oil preparation for scabies 

1.8 Tzanck smear 

1.9 Wood’s light examination 

1.10 Wright stain 

2. สามารถอานหรือเขาใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

2.1 Dermoscopy 

2.2 Direct immunofluorescence study 

2.3 Hair pulling/hair plucking test 

2.4 Histopathology of skin 

2.5 Indirect immunofluorescence study 

2.6 Patch test 

2.7 Atopy patch test 

2.8 Skin prick test 

3. สามารถเขาใจหลักการหัตถการเพ่ือการรักษา ดังตอไปน้ี 

1.1 Phototherapy 

1.2 Immunotherapy 

1.3 Laser therapy  

- CO2 laser 

- Excimer laser 

- PDL 

4. สามารถทําหัตถการเพ่ือการรักษาไดดวยตนเอง ดังตอไปน้ี 
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4.1 Cryotherapy 

4.2 Curettage/extraction 

4.3 Excision 

4.4 Intralesional injection 

4.5 Skin biopsy 

- Excisional biopsy 

- Incisional biopsy 

- Punch biopsy 

- Shave biopsy 
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ภาคผนวกท่ี 3 แบบประเมินตางๆ  

แบบประเมิน 360 องศา
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แบบประเมิน EPA 
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แบบประเมินแฟมบันทึกประสบการณและผลงาน (Portfolio) 
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แบบประเมินงานวิจัยแพทยประจําบานตอยอด 
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แบบประเมินโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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แบบคํารองขอตรวจสอบผลการสอบ 
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ภาคผนวกที่ 4 ประกาศตาง ๆ 
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สํานักงานและสาขาในภาควิชา 

 

สาขา สถานท่ีตั้ง โทรศัพท หัวหนา 

สํานักงานภาควิชากุมารฯ จฟ.13 95960 ศ.พญ.จารุพิมพสูงสวาง 

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จฟ.10 95961 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย 

งานบริหารการศึกษากอนปริญญา จฟ.10 95959 ผศ.นพ.สุประพัฒน สนใจพาณิชย  

สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน อน.8 95830-1 ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ  

สาขาวิชาโรคหัวใจ จฟ.8 95672 ศ.นพ.กฤตยวิกรม ดุรงคพิศิษฎกุล 

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร จฟ.10 95976 ศ.คลินิก นพ.ประพันธ อานเปรื่อง  

สาขาวิชาโรคผิวหนัง จฟ.9 95678  รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์ิเสรีวงศ  

สาขาวิชาทารกแรกเกิด จฟ.2 95713  รศ.พญ.พิมล วงศศิริเดช 

สาขาวิชาโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยา จฟ.8 95670  ศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท 

สาขาวิชาโรคติดเช้ือ จฟ.8 95671  รศ.พญ.วนัทปรียา พงษสามารถ 

สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม จฟ.9 95678 ศ.พญ.ไพรัลยา นาควัชระ 

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี กศ.3 95971-3 รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ 

สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา จฟ.9 95890 รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ จฟ.8 95673 รศ.พญ.กนกพร อุดมอิทธิพงศ 

สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต กศ.2 95673 ผศ.นพ.กวีวรรณ ล้ิมประยูร 

สาขาวิชาโรคไต จฟ.7 95660 รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน 

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร จฟ.9 95978 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตรผูปวยนอก จฟ.9 95996-7 ผศ.นพ.วรพันธ เกรียงสุนทรกิจ 

สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กม.5 41018 ผศ.พญ.สุรียลักษณ สุจริตพงศ 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม จฟ.7 95655 รศ.พญ.ศิริรัตน จารุวณิช 
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รายละเอียดหอผูปวยในภาควิชาและเกณฑการรับผูปวยเขารักษาตัว 

ช่ือหอผูปวย 
ประเภทผูปวย 

(ระบุท่ัวไป/ ช่ือสาขา) 

จํานวนเตียง 

สามัญ พิเศษ 

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 5 ผูปวยเด็กท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต แรกเกิด - 4 ป  22  

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 4 ผูปวยเด็กท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต แรกเกิด - 4 ป  22  

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 3 ผูปวยเด็กท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต 4 - 10 ป และ 

ผูปวยเด็กชายอายุต้ังแต 10-18 ป 

20  

หอผูปวย เจาฟามหาจักรี ช้ัน 6  ผูปวยเด็กท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต 4 -10 ป และ  

ผูปวยเด็กหญิงอายุต้ังแต 10-18 ป 

20  

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 2 ผูปวย communicable disease และ HIV ต้ังแตแรกเกิด-18 ป 13  

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 6 ผูปวยเด็กโรคเลือดและมะเร็งท่ีไมติดเช้ือ และ 

ผูปวยปลูกถายไขกระดูก อายุต้ังแต 1 เดือน -18 ป 

20  

หอผูปวย เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 6 6  

หอผูปวย อานันทมหิดล ช้ัน 7 ผูปวยเด็กโรคหัวใจท่ีไมมีโรคติดเช้ือ อายุต้ังแต 1 เดือน - 18 ป  10  

หอผูปวยพิเศษเด่ียว อานันทมหิดล ช้ัน 7 ผูปวยโรคหัวใจเปนหลัก และผูปวยโรคอ่ืน ท่ีคาดวาจะเขารับการ

ดูแลรักษาในระยะเวลาไมนาน อายุต้ังแตแรกเกิด – 18 ป 

 3 

หอผูปวย เจาฟามหาจักรี ช้ัน 5 หอผูปวยพิเศษรวม รับผูปวยต้ังแตแรกเกิด – 18 ป  16 

หอผูปวย เจาฟามหาจักรี ช้ัน 3 หอผูปวยพิเศษเด่ียว รับผูปวยต้ังแตแรกเกิด – 18 ป  12 

หอผูปวย เจาฟามหาจักรี ช้ัน 4 หอผูปวยพิเศษเด่ียว รับผูปวยต้ังแตแรกเกิด – 18 ป  12 

หองเด็กแรกเกิด (Nursery)  

อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ช้ัน 2 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด รับผูปวยทารกอายุ 0-28 วัน 35  

หอผูปวยอรรถกระวีสุนทร (อกส.)  

อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ช้ัน 2 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด รับผูปวยทารกอายุ 0-28 วัน 30  

หอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)  

ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 2 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด รับผูปวยทารกอายุ 0-28 วัน 14  

หออภิบาลผูปวยเด็กมนตรี ตูจินดา  

(หออภิบาลผูปวยวิกฤต 1; PICU)  

ตึกโกศล ช้ัน 2 

สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต รับผูปวยอายุมากกวา 28 วัน – 18 ป 5  

หออภิบาลผูปวยวิกฤต 2; RCU)  

ตึกเจาฟามหาจักรี ช้ัน 2 

สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต รับผูปวยอายุมากกวา 28 วัน – 18 ป 5  

หออภิบาลผูปวยวิกฤต CCU 

อานันทมหิดล ช้ัน 7 

สาขาวิชาโรคหัวใจ รับผูปวยโรคหัวใจต้ังแตแรกเกิด – 18 ป 6  

อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 10/3  

หลังคลอด มารดาติดเช้ือ 

รับทารกแรกเกิดท่ัวไปท่ีมารดาติดเช้ือ 10  

อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  

หลังคลอด 

ท่ัวไป (ทารกแรกเกิด) ทารกแรกเกิดท่ัวไป รับทารกแรกเกิดท่ัวไป 15  

 รวม 258 43 
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การบันทึกเวชระเบียนผูปวย 

 

  เวชระเบียนของผูปวยเปนขอมูลท่ีสําคัญเน่ืองจากเปนการบันทึกรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวกับผูปวยท้ัง

ประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุผลตางๆ ของการเปล่ียนแปลงการดูแล

รักษา และการบันทึกเวชระเบียนท่ีสมบูรณถูกตองเปนส่ิงท่ีชวยใหแพทยสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ใช

เปนขอมูลในการศึกษาวิจัยและเปนหลักฐานพยานอางอิงทางกฎหมาย การประเมินเนนความครบถวนสมบูรณ และ

ความสมํ่าเสมอ และมีการใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบานเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยแพทยประจําบาน

ป 1 จะไดรับการประเมินจากอาจารย attending เดือนละ 1-2 ครั้ง 

 รายงานผูปวยเปนเอกสารสําคัญท่ีรวบรวมขอมูลผูปวย ซ่ึงจะมีประโยชนในการศึกษายอนหลังการสรุปรายงาน

ผูปวยเปนสวนท่ีจะกระชับความสําคัญท้ังหมดใหอยูในบทสรุปส้ันๆ ซ่ึงถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทย

ประจําบานท่ีดูแลผูปวย ความสมบูรณของเวชระเบียนเปนสวนหน่ึงในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การรับรอง

สถาบันฝกอบรมโดยคณะกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส. กุมาร

ฯ) รวมท้ังใชในการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยประจําบาน 

การประเมินรายงานเวชระเบียนผูปวยใน  

  แพทยประจําบานตอยอดจะไดรับการประเมินการบันทึกและการสรุปเวชระเบียนผูปวยโดยอาจารยประจํา

สาขา โดยอาศัยเกณฑการประเมินตามหัวขอดังตอไปน้ี 

1. ลายมืออานออก 

2. ลายมือช่ือพรอมรหัสของผูบันทึก 

3. วันท่ีและเวลาในคําส่ังการรักษาและในเวชระเบียนเม่ือมีการบันทึกใด ๆ 

4. ประวัติ 

5. การตรวจรางกาย 

6. การวินิจฉัย 

7. การวางแผนการรกัษา 

8. บันทึก progress note 

9. การประเมินผูปวยใกลเสียชีวิต 

10. สรุปจําหนายผูปวยในใบ discharge summary 

11. บันทึกการวินิจฉัยและหัตถการในใบ general in-patient summary  

12. บันทึกในใบ cause of death 
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กําหนดเวลาการสรุปรายงาน 

1. รายงานเวชระเบียนผูปวยใน 

1.1 แพทยประจําบานสรุปรายงาน ภายใน 5 วันหลังผูปวยจําหนาย (นับรวมวันหยุดราชการ และ

นักขัตฤกษ) โดยใหนับวันท่ี จําหนายเปนวันท่ี 1 รายงานตองไดรับการสรุปใหเสร็จกอนเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 5 นับ

แตวันท่ีจําหนาย 

- ในกรณีท่ีตองการนัดผูปวยเพ่ือติดตามอาการท่ี OPD เร็วภายใน 5 วันหลังจําหนาย ตองสรุป

รายงานใหเสร็จภายใน 24-48 ช่ัวโมง เพ่ือนําใบ discharge summary มา scan เขาไปในระบบ Si-iScan ใหเสร็จกอน

วันนัดติดตามอาการ  

1.2 ในกรณีท่ีรายงานยังไมไดรับการสรุปแตครบกําหนดสงฝายเวชระเบียนภาควิชาฯ แพทยจะไดรับ

การแจงใหมาสรุปท่ีหองเก็บรายงานตึกโกศลฯ ช้ัน 4 ในเวลาราชการ หรือหองบัตร เวชระเบียนผูปวยนอก ตึกเจาฟาฯ 

ช้ัน 1 นอกเวลาราชการ (จันทร-ศุกร 17.00-20.00 น. วันเสาร 8.00-16.00 น. วันอาทิตย 8.00-13.00 น.) โดยตอง

แจงใหฝายเวชระเบียนทราบลวงหนา 

1.3 กอนผูปวยจําหนาย แพทยประจําบานตองทําการบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (Dx) 1 โรค และ

รหัสหัตถการ (Pr) อยางนอย 1 หัตถการ ลงในระบบ e-HiS เพ่ือใหเจาหนาท่ีรหัสโรคสามารถแกไขรหัสตางๆไดตาม

เวลาท่ีกําหนด 

1.4 แพทยประจําบานตอยอดจะ ไมไดรับอนุญาต ใหยืมเวชระเบียนตนฉบับออกไปจากหอผูปวย 

2. เวชระเบียนผูปวยนอก 

2.1 เม่ือแพทยประจําบานบันทึกแผน discharge summary เสร็จเรียบรอย ทางหอผูปวยจะนํา

discharge summary มา scan เขาไปในระบบ Si-iScan และเก็บฉบับสําเนาในรายงานเวชระเบียนผูปวยใน 

2.2 แพทยท่ีตรวจ OPD จะดูประวัติเวชระเบียนผูปวยนอกไดดังน้ี 

- ขอมูลหลังจาก ตุลาคม 2556 ดูจากโปรแกรม Si-iScan 

- ขอมูลกอน ตุลาคม 2556 ดูจากโปรแกรม buddy scan 

แบบบันทึกการสรุปรายงาน 

1. ใบสรุปรายงาน (Discharge summary) สําหรับการสรุปประวัติ  การตรวจรางกาย  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการท่ีสําคัญ ๆ ของผูปวย รวมท้ังการรักษา ผลการรักษาการดําเนินโรคและสภาพของผูปวยขณะกลับบาน  

ตลอดจนคําส่ังท่ีใหผูปวยนําไปปฏิบัติเม่ือกลับบาน เชน การชงนมสําหรับผูปวยอุจจาระรวง การจํากัดอาหารเค็มใน

ผูปวยโรคบางกลุม คําแนะนําใหมาตรวจพิเศษเม่ือถึงวันนัด การใหยาฉีดในผูปวยเด็กเบาหวาน  เปนตน ขอมูลเหลาน้ี

ควรใหกระชับ  สรุปเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เพ่ือประโยชนในการติดตามดูแลผูปวยในภายหลัง ไมใชเปนการ

คัดลอกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท้ังหมดในชวงท่ีผูปวยอยูในโรงพยาบาล 

2. ใบปะหนารายงาน (General in-patient summary)สําหรับการบันทึกช่ือโรค ช่ือหัตถการ การผาตัด 

และขอมูลท่ัวไปของผูปวย ไดแก ช่ือ อายุ  HN, AN หอผูปวย วันท่ีรับไว วันท่ี discharge เปนตน ซ่ึงขอมูลท่ัวไปจะถูก
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พิมพไวแลวต้ังแตผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลแพทยประจําบานเปนผูบันทึกช่ือโรค ช่ือหัตถการ และการผาตัดโดยใช

ตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ (Capital letter) เทาน้ัน และไมควรใชอักษรยอเพ่ือปองกันความผิดพลาดในการอานของ

เจาหนาท่ีเวชระเบียนผูท่ีลงรหัสโรคการระบุการวินิจฉัย หัตถการ และการผาตัด อาศัยหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

การวินิจฉัยหลัก (Principal diagnosis หรือ main condition) มีคําจํากัดความตามหนังสือ ICD-10 วา 

หมายถึง “the condition diagnoses at the end of the episode of health care, primarily responsible for 

the patient’s need for treatment or investigation. If there is more than one such condition, the one 

held most responsible for the greatest use of resources should be selected. If no diagnosis was 

made, the main symptom, abnormal finding or problem should be selected as the main condition.”   

องคประกอบท่ีสําคัญตามคําจํากัดความ ไดแก 

1. การวินิจฉัยหลักมีไดเพียงการวินิจฉัยเดียวเทาน้ัน แพทยตองบันทึกคําวินิจฉัยโรคเพียงคําวินิจฉัยเดียว 

2. การวินิจฉัยวาโรคใดเปนการวินิจฉัยหลักใหทําเม่ือส้ินสุดการรักษาแลวเทาน้ัน  เพ่ือใหไดคําวินิจฉัยโรคข้ัน

สุดทาย (final diagnosis) ซ่ึงจะเปนคําวินิจฉัยโรคท่ีละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด ดังน้ันการวินิจฉัยหลักอาจแตกตางไปจาก

การวินิจฉัยเม่ือแรกรับ (admitting หรือ provisional diagnosis) 

3. ในกรณีของผูปวยใน โรคท่ีแพทยบันทึกเปนการวินิจฉัยหลักตองเปนโรคท่ีเกิดข้ึนในตัวผูปวยกอนรับเขาไว

รักษาในโรงพยาบาล มิใชโรคแทรกท่ีเกิดข้ึนมาภายหลัง ถึงแมโรคแทรกท่ีเกิดมาภายหลังจะทําใหสูญเสียทรัพยากรหรือ

คาใชจายในการรักษามากกวาแพทยก็มิอาจเลือกโรคแทรกมาบันทึกเปนการวินิจฉัยหลักได 

4. ในผูปวยท่ีมีหลายโรคปรากฏข้ึนพรอมกันต้ังแตกอนรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล ใหเลือกโรคท่ีไดทําการ

รักษาเปนการวินิจฉัยหลัก  หากรักษาหลายโรคพรอมกันใหเลือกโรคท่ีรุนแรงท่ีสุดเปนการวินิจฉัยหลัก หากโรคท่ีรักษา

พรอมกันหลายโรคมีความรุนแรงใกลเคียงกันใหเลือกโรคท่ีใชทรัพยากรในการรักษาสูงสุดเปนการวินิจฉัยหลัก 

5. ในผูปวยบางรายท่ีแพทยวินิจฉัยโรคใหแนชัดไมไดจนส้ินสุดการรักษาแลว (ผูปวยหายจากอาการเจ็บปวย

เองโดยไมทราบสาเหตุหรือผูปวยเสียชีวิตโดยยังวินิจฉัยโรคไมได หรือสงตอผูปวยไปรักษายังโรงพยาบาลอ่ืน) ใหแพทย

บันทึกอาการ (symptom) หรืออาการแสดง (sign) หรือ กลุมอาการท่ีสําคัญท่ีสุดเปนการวินิจฉัยหลัก 

 การวินิจฉัยรวม (Comorbidity หรือ pre-admission comorbidity) คือโรคท่ีปรากฏรวมกับโรคท่ีเปน

การวินิจฉัยหลัก และเปนโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหผูปวยมีความเส่ียงชีวิตสูงข้ึน หรือมีการดําเนินการตรวจ 

วินิจฉัย หรือรักษาเพ่ิมข้ึนระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งน้ี 

องคประกอบท่ีสําคัญตามคําจํากัดความ  ไดแก 

1. เปนโรคท่ีปรากฏรวมกับการวินิจฉัยหลัก หมายความวา เกิดข้ึนกอน หรือ พรอมกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัย

หลัก คือเปนโรคท่ีเกิดข้ึนในตัวผูปวยต้ังแตกอนรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล มิใชโรคแทรกท่ีเกิดข้ึนมาภายหลัง 

2. เปนโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอการเกิดโรคแทรก เส่ียงตอการเสียชีวิตหรือ

พิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ทําใหตองเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ  ตองไดรับการดูแลเพ่ิมเติม

จากแพทยผูเช่ียวชาญแผนกอ่ืนๆ ตองทําการรักษาเพ่ิมเติม 
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3. แพทยสามารถบันทึกการวินิจฉัยรวมไดมากกวา 1 โรค โดยไมจํากัดจํานวนสูงสุดท่ีจะบันทึกได 

โรคแทรก (Complication หรือ post-admission comorbidity) คือ โรคท่ีไมปรากฏรวมกับโรคท่ีเปน

การวินิจฉัยหลักต้ังแตแรก แตเกิดข้ึนหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลไปแลว 

และเปนโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหผูปวยมีความเส่ียงชีวิตสูงข้ึน หรือใชทรัพยากรในการรักษาเพ่ิมข้ึนระหวาง

การรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งน้ี องคประกอบท่ีสําคัญตามคําจํากัดความ ไดแก 

1. เปนโรคท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ไมเกิดข้ึนกอน หรือ ไมเกิดพรอมกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัยหลัก คือเปนโรคท่ี

เกิดข้ึนหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแลว 

2. เปนโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอการเกิดโรคแทรก เส่ียงตอการเสียชีวิตหรือ

พิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล  หรือทําใหตองเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ  ตอง

ไดรับการดูแลเพ่ิมเติมจากแพทยผูเช่ียวชาญแผนกอ่ืนๆ ตองทําการรักษาเพ่ิมเติม 

3. โรคแทรกอาจเปนโรคตางระบบกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัยหลัก และอาจไมเก่ียวเน่ืองกับการวินิจฉัยหลัก 

4. แพทยสามารถบันทึกโรคแทรกไดมากกวา 1 โรค โดยไมจํากัดจํานวนโรคสูงสุด 

 การวินิจฉัยอ่ืนๆ  (Other diagnosis)  คือ โรคหรือภาวะของผูปวยท่ีไมเขาขายคําจํากัดความของการ

วินิจฉัยหลัก การวินิจฉัยรวม หรือโรคแทรก กลาวคือเปนโรคท่ีความรุนแรงไมมากพอท่ีจะทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอ

ชีวิตสูงมากข้ึน หรือไมตองใชทรัพยากรในการรักษาเพ่ิมข้ึนระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งน้ี อาจเปนโรคท่ีพบ

รวมกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัยหลัก หรือพบหลังจากเขารักษาตัวในโรงพยาบาลแลวก็ไดองคประกอบท่ีสําคัญตามคําจํากัด

ความ ไดแก 

1. เปนโรคเล็กนอย หรือมีความรุนแรงไมมากพอท่ีจะทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอการเกิดโรคแทรก ไมเส่ียง

ตอการเสียชีวิตหรือพิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ไมทําใหตองเพ่ิมการตรวจพิเศษ ไมตองเพ่ิมยาหรือ

เวชภัณฑ  ไมตองทําการรักษาเพ่ิมเติม 

2. เปนโรคท่ีพบรวมกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัยหลัก หรือพบหลังจากเขารักษาตัวในโรงพยาบาลแลวก็ได 

3. อาจเปนโรคระบบเดียวกันกับโรคท่ีเปนการวินิจฉัยหลัก หรืออาจไมเก่ียวเน่ืองกับการวินิจฉัยหลักก็ได 

4. แพทยสามารถบันทึกการวินิจฉัยอ่ืนๆ ไดมากกวา 1 โรค โดยไมจํากัดจํานวนโรคสูงสุด 

 สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บและการไดรับสารพิษ (External cause of injury and poisoning) 

หรือ อาจเรียกวา กลไกการบาดเจ็บ หรือกลไกการไดรับพิษ คือ ขอมูลท่ีไดจากการซักประวัติผูปวยเพ่ือใหทราบวา

บาดเจ็บมาอยางไร เปนอุบัติเหตุ ถูกทําราย ฆาตัวตาย ฯลฯ เพ่ือใหไดขอมูลมาใชปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเปนสาเหตุ

ใหสูญเสียประชาชนไทยกอนวัยอันควร แพทยตองระบุกลไกการบาดเจ็บของผูปวยบาดเจ็บทุกราย 

องคประกอบท่ีสําคัญตามคําจํากัดความ ไดแก 

1. บอกลักษณะกลไกการบาดเจ็บไดอยางละเอียด เชน บรรยายวาน่ังซอนทายรถจักรยานยนตจะไปทํางาน 

แลวรถสะดุดกอนหินล่ืนลมเอง หรือบรรยายวาถูกฟนดวยมีดอีโตขณะไปเท่ียวงานวัด 

2. ระบุไดชัดเจนวาเปนอุบัติเหตุ หรือถูกทําราย หรือเปนการฆาตัวตาย หรือทํารายตนเอง 
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 Non operation procedureเปนหัตถการท่ีตองอาศัยความชํานาญของแพทย เชน  renal biopsy, chest 

drain, exchange transfusion, UVC insertion, cardiac catheterization, lumbar puncture เปนการรักษาและ

การพยาบาลท่ีมากกวาการดูแลตามปกติ เชน การใหเคมีบําบัด การฉายแสง การใชเครื่องชวยหายใจหรือ เปนการ

วินิจฉัยท่ีตองใชความสามารถช้ันสูงหรืออาจเปนอันตรายจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาล เชน angiogram, MRI 

 Operating room procedure เปนการผาตัดท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในผูปวย ใหบันทึกเรียงตามตามลําดับครั้งท่ี

ทําผาตัดกอนไปหลัง ในกรณีมีการผาตัดมากกวา 1 อยางในครั้งเดียวกัน ใหบันทึกในบรรทัดเดียวกัน โดยเรียง

ตามลําดับเวลากอนไปหลัง 

 ปล. แพทยประจําบานตองสรุป principal diagnosis และ procedure อยางนอย 1 หัตถการในระบบ eHIS

กอนผูปวยจําหนายทุกราย เพ่ือใหสามารถดําเนินการใหรหัสโรคและแกไขไดอยางรวดเร็ว สงผลตอการเบิกจายตาม 

DRG ไดอยางถูกตองตอไป โดยมีหลักการดังน้ี 

- ควรบันทึกขอมูลท้ังสองใหตรงตามความจริงมากท่ีสุด 

- แนะนําใหบันทึกการวินิจฉัยโรคหลักเม่ือแรกรับผูปวย โดยใช provisional diagnosis  

3. ใบบันทึกสาเหตุการตาย(Medical certificate of cause of death)ในกรณีท่ีผูปวยเสียชีวิตใหพลิก

ไปลงสาเหตุการตายในหนา 2 และเซ็นช่ือกํากับ ตัวอยางเชน (ก) เหตุตายโดยตรง คือ septicemia (ข) เหตุนําระหวาง 

เน่ืองจาก febrile neutropenia (ง) เหตุนําตนกําเนิด เน่ืองจาก acute lymphoblastic leukemia ในกรณีท่ีบอกได

แต (ก) อาจจะใสโรคหรือสาเหตุท่ีตายอยางเดียวก็ได ถาไมทราบสาเหตุและ/หรือรอ confirm diagnosis จาก 

autopsy ใหรอไวกอน โดยสรุปรายงานตามขอมูลท่ีมีอยู แลวนําสงคืนหอผูปวยเพ่ือแยกใบสรุปปะหนาคืนฝายเวช

ระเบียนและสงรายงานใหทางพยาธิวิทยาตอไป  
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แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผูปวยของแพทยสภา 

มีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความตอเน่ืองในการดูแลรักษาผูปวยเกิดการส่ือสารท่ีดีระหวางทีมผูใหบริการ

ผูปวยและประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 

การบันทึกขอมูลทางคลินิกของผูปวยเปนความรับผิดชอบของแพทยผูดูแลรักษาผูปวยซ่ึงจะตองทําการ

บันทึกขอมูลน้ีดวยตนเองหรือกํากับตรวจสอบใหมีการบันทึกท่ีถูกตอง  แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผูปวย

สําหรับแพทยมีดังน้ี 

1. ผูปวยนอก ขอมูลผูปวยท่ีพึงปรากฏในเวชระเบียนไดแก 

1.1 อาการสําคัญและประวัติการเจ็บปวยท่ีสําคัญ 

1.2 ประวัติการแพยาสารเคมี หรือสารอ่ืน ๆ 

1.3 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs) 

1.4 ผลการตรวจรางกายผูปวยท่ีผิดปกติ หรือท่ีมีความสําคัญตอการวินิจฉัยหรือการใหการรักษาแก

ผูปวย 

1.5 ปญหาของผูปวย หรือการวินิจฉัยโรคหรือการแยกโรค 

1.6 การส่ังการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยาและจํานวน 

1.7 ในกรณีมีการทําหัตถการ ควรมี 

1.7.1 บันทึกเหตุผล ความจําเปนของการทําหัตถการ 

1.7.2 ใบยินยอมของผูปวยหรือผูแทน ภายหลังท่ีไดรับทราบและเขาใจถึงข้ันตอนผลดีและอาการ

แทรกซอนท่ีอาจเกิดจากการทําหัตถการ 

1.8 คําแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีใหแกผูปวย 

2. ผูปวยแรกรับไวรักษาในสถานพยาบาล ขอมูลผูปวยท่ีพึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผูปวย ไดแก 

2.1 อาการสําคัญและประวัติการเจ็บปวยท่ีสําคัญ 

2.2 ประวัติการแพยา สารเคมี หรือสารอ่ืน 

2.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดีตท่ีสําคัญซ่ึงอาจสัมพันธเก่ียวของกับการเจ็บปวยในครั้งน้ี 

2.4 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs) 

2.5 ผลการตรวจรางกายทุกระบบท่ีสําคัญ 

2.6 ปญหาของผูปวยหรอืการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 

2.7 เหตุผลความจําเปนในการรับไวรักษาในสถานพยาบาลและแผลการดูแลรักษาผูปวยตอไป 

3. ผูปวยระหวางนอนพักรักษาในสถานพยาบาลขอมูลท่ีพึงปรากฏในเวชระเบียน ไดแก 

3.1 บันทึกเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกของผูปวยท่ีสําคัญระหวางพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 

3.2 บันทึกอาการทางคลินิกและเหตุผลเม่ือมีการส่ังการรักษาพยาบาลหรือเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง

การรักษาพยาบาล 



121 

3.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษตางๆ 

3.4 ในกรณีมีการทําหัตถการ ควร 

3.4.1 บันทึกเหตุผลความจําเปนของการทําหัตถการ 

3.4.2 ใบยินยอมของผูปวยหรือผูแทนภายหลังท่ีไดรับทราบและเขาใจถึงข้ันตอนผลดีและอาการ

แทรกซอนท่ีอาจเกิดจากการทําหัตถการ 

4. เม่ือจําหนายผูปวยจากสถานพยาบาลขอมูลท่ีพึงปรากฏในเวชระเบียน ไดแก 

4.1 การวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายหรือการแยกโรค 

4.2 สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณสําคัญระหวางการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตลอดจนการ

รักษาพยาบาลท่ีผูปวยไดรับ 

4.3 สรุปการผาตัดและหัตการท่ีสําคัญ 

4.4 ผลลัพธจากการรักษา 

4.5 สถานภาพผูปวยเม่ือจําหนายจากสถานพยาบาล 

4.6 คําแนะนําท่ีใหแกผูปวยหรือญาติ 

5. การส่ังการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิกควรบันทึกดวยลายมือท่ีมีลักษณะชัดเจนพอเพียงท่ีผูอ่ืน

จะอานเขาใจไดหรือใชการพิมพและแพทยผูรักษาผูปวยตองลงนามกํากับทายคําส่ัง หรือบันทึกทุกครั้ง ในกรณีท่ีลายมือ

ช่ืออาจไมชัดเจนควรมีสัญลักษณ ซ่ึงทีมผูรักษาสามารถเขาใจไดงายประกอบดวย 

6. การรักษาพยาบาลดวยคําพูด หรือทางโทรศัพท จะทําไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูปวยหรือในกรณีการรักษาท่ีไมกอใหเกิดผลรายตอผูปวยทุกครั้งท่ีมีการส่ังการรักษาพยาบาลดวยคําพูด

หรือทางโทรศัพทแพทยผูส่ังการรักษาตองลงนามกํากับทายคําส่ังโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถดําเนินการไดและอยางชา

ท่ีสุดไมควรเกิน 24 ช่ัวโมง ภายหลังการส่ังการรักษาดังกลาว 

7. แพทยผูรักษาพยาบาลพึงทําการบันทึกขอมูลทางคลินิกตาง ๆดังกลาวใหเสร็จส้ินโดยรวดเร็วภายหลัง

เหตุการณน้ัน ๆบันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณอยางชาภายใน 15 วันหลังจากผูปวยถูกจําหนายจากการ

รักษาพยาบาล 

 

หมายเหตุ 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาพยาบาลผูปวยใหตอเน่ืองควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียนไวอยางนอยท่ีสุด 5 ปนับ

จากวันท่ีผูปวยมาติดตอรับการรักษาครั้งสุดทายและกอนท่ีสถานพยาบาลจะทําลายเวชระเบียนดังกลาวควรจะไดมีการ

ประกาศเพ่ือใหผูปวยท่ียังประสงคจะใชประโยชนจากขอมูลในเวชระเบียนดังกลาวสามารถคัดคานการทําลายหรือทํา

การคัดลอก คัดสําเนาขอมูลเฉพาะสวนของตน เพ่ือใชประโยชนตอไป 

*คําช้ีแจง 
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แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผูปวยสําหรับแพทยน้ีคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2542 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2542 มีมติใหเผยแพรแกสมาชิก โดยถือเปนเพียงแนวทาง (Guidelines) เพ่ือใชประโยชนตอไป 


	เนื้อหาการฝึกอบรม (หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562)

