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คํานํา  

 

 

การฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรคไต มีเปาหมายเพ่ือผลิตกุมารแพทย 

โรคไตท่ีมีความรู มีทักษะ และความสามารถท่ีทันยุค สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดอยางมืออาชีพและเปน

องครวม สามารถแกปญหาของผูปวยไดดวยการคิดวิเคราะหและปญญา ดวยความเอ้ืออาทร โดยมีผูปวยเปน

ศูนยกลาง สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความพรอมในการเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการจัดสมดุล

สุขภาวะ โดยดําเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

คณาจารยของสาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือความเขาใจ

ภาพรวมของการฝกอบรม แนวทางในการปฏิบัติงาน และการดูแลโดยระบบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหแพทย

ประจําบานตอยอดสามารถสําเร็จการฝกอบรมไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

ขอตอนรับและอวยพรใหแพทยประจําบานตอยอดทุกคนประสบความสําเร็จในการฝกอบรมสมตาม

เปาประสงค และมีความสุขตลอดชวงเวลาฝกอบรม ขอขอบคุณคณาจารย และบุคลากรท่ีจัดทําคูมือแพทย

ประจําบานตอยอดนี้ และบุคลกรทุกหนวยงานในคณะฯ ท่ีมีสวนรวมในการฝกอบรม รวมท้ังขอบคุณผูปวยและ

ครอบครัวท่ีเปนแหลงขอมูลจริงในการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดดวย 
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วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 
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ภาพรวมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดหลักสูตรท่ีมุงเนนการฝกอบรมกุมาร

เวชศาตรเฉพาะดานเพ่ือใหไดกุมารแพทยเฉพาะทางตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแตละสาขาวิชาโดยเนนการ

เรียนการสอนท่ีตอยอดเชิงลึกท้ังภาคปฏิบัติและทางวิชาการ จัดประสบการณการฝกปฏิบัติระดับตติยภูมิชั้นสูง 

ภายใตการกํากับของอาจารยแพทยและจัดการประเมินท้ังแบบ formative และ summative ท่ีครอบคลุมท้ัง

ความรู ทักษะ และเจตคติ ตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคของแตละสาขาวิชา 

 

พันธกิจของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตกุมารแพทยเฉพาะทางการฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-

based learning) ท่ีมีทักษะทางคลินิกในการดูแลรักษาเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป แบบองครวม (holistic 

approach and care) ตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามบริบทท่ี เปลี่ยนแปลงไป 

รวมถึงผลิตกุมารแพทยเฉพาะทางท่ีมีความรูพ้ืนฐานและทักษะตางๆ ท้ังทักษะทางคลินิก ทักษะทางการวิจัย 

ทักษะการสอน ทักษะดานภาษาอังกฤษและการนําเสนอผลงาน ทักษะความเปนผูนําและทํางานรวมกับสหวิชาชีพ  

 

ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต ของแพทยสภาเปนเวลา 2 ป ผูไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีความรูความสามารถทาง

วิชาชีพหรือผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก (Core competency) ท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ 

และเจตคติท่ีจําเปนสําหรับการเปนกุมารแพทยโรคไต และสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตร ดังนี้ 

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

ethics) 

1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย 

1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 

1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 

1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึงบริบท

ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี รักษา

ความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผูปวย 

1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองผูปวย และสังคม 

1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 
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2. การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

2.1  สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปจจัยของคูสื่อสารท่ีอาจ

สงผลตอการสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปวย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่อง

สุขภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูปวย บิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดู รวมถึง

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสื่อสาร 

2.2  มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือ 

ผูเลี้ยงดู 

2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมท่ีดูแลรักษา

ผูปวยไดอยางเหมาะสม 

2.4  มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ 

2.5  สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication) ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม 

2.7 ชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา และ

การยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 

2.8  ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 

3. ความรูทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร และศาสตรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ (Scientific knowledge of 

pediatrics and  other related sciences)  

3.1  มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรในอนุสาขากุมารเวชศาสตรท่ีศึกษา 

3.2  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอนุสาขากุมารเวชศาสตรท่ีศึกษา 

และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตความรู วิทยาศาสตรการแพทย คลินิก และ ศาสตร

ตางๆเพ่ือการบริบาลผูปวย  

4. การบริบาลผูปวย (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใชทักษะความรู

ความสามารถ ดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

4.1 ทั กษ ะท างคลิ นิ ก  ก ารต รวจ วิ นิ จ ฉั ย  แล ะดู แล รั กษ าผู ป ว ย  (Patient assessment and 

management) 

4.2  มีความสามารถในการสัมภาษณประวัติการตรวจรางกาย การเลือกใชและแปลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษตางๆ 

4.3  นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine) มา

ประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจใหการวินิจฉัย การใชยาและการ

บําบัดรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

4.4   เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูปวยทารก ในระยะ

สุดทาย ใหสอดคลองกับระยะของการดําเนินโรค (natural history) และทรัพยากร ท่ีมี ไดอยาง

เหมาะสม 
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4.5  รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูเชี่ยวชาญตางสาขาวิชา และสงตอผูปวยไปรับการรักษาอยาง

เหมาะสม  

4.6  การใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง  

4.7  การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills) และใช

เครื่องมือตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวย  

5. ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) 

5.1  สามารถประเมิน วิเคราะห วางแผนดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุน โดยมี

ครอบครัวเปนศูนยกลาง และคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของผูปวยเปนสาคัญ 

5.2  ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถใหความรู คําแนะนํา และ

กระตุนใหครอบครัว ชุมชนและสังคมมีสวนในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

5.3  ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็กเปนสาคัญ 

5.4  ใหการดูแลรักษาและใหคําปรึกษา ตลอดจนดาเนินการสงตอ บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบ

สาธารณสุขไทยและการสงตอ 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 

development)  

6.1  กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผนและ

แสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขารวมกิจกรรม

เพ่ือแสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

6.2  คนควาหาขอมูล ประยุกตความรู และทักษะใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริบาลผูปวย ได

อยางเหมาะสม 

6.3  มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก และ 

เวชศาสตรเชิงประจักษ 

6.4  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรู

(knowledge management) 

7. ภาวะผูนํา (Leadership)  

7.1  เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.2  ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงานและสมาชิกกลุม 

7.3  สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

7.4  แสดงถึงความเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนให

ผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

 

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

และแพทยสภา ป 2562 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

 

1. หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต พ.ศ. 2562 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล  เปนไปตามกําหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ซ่ึงมุงเนนการปฏิบัติเก่ียวกับ

โรคทางกุมารเวชศาสตรโรคไต การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลา

ไมนอยกวา 50 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห 

ท้ังนี้ อนุญาตใหลาพักผอนไดไมเกิน 10 วันทําการ ตอระดับชั้นปของการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา

ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการ

ฝกอบรมท้ังสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

 1.1 เปาหมายการฝกอบรมจําแนกตามช้ันป 

   สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีหนาท่ีจัดเตรียม

ใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นป ดังนี้ 

  ระดับท่ี 1 เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรโรคไตท่ัวไป  โดยจัดใหแพทย 

ประจําบานตอยอดมีประสบการณในการรับปรึกษาปญหาผูปวยเด็กตั้งแตวัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุนท่ีมีปญหา

โรคไต รวมท้ังปญหาเกลือแรและดุลกรดดาง ในหอผูปวยใน หองตรวจโรคผูปวยนอก หองฉุกเฉิน และหออภิบาล

ผูปวยวิกฤต การดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีคลินิกโรคไต คลินิกโรคไตเรื้อรัง คลินิกโรคเอสแอลอี และคลินิกโรคทางเดิน

ปสสาวะสวนลาง รวมท้ังผูปวยเด็กท่ีไดรับการบําบัดทดแทนไตและการปลูกถายไต จัดใหเขาศึกษาดูงานทางดาน

พยาธิวิทยาของไตนาน 4 สัปดาห และไดจัดใหมีการเรียนรูวิชาเลือกท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไต ไดแก 

เวชศาสตรการธนาคารเลือด ศัลยศาสตรยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตรนิวเคลียร ภายในชวงเวลา 4 

สัปดาห 

  ระดับท่ี 2 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดทําหนาท่ีเปนหัวหนากลุมในการดูแลรักษาผูปวยโรค

ไตเด็ก กํากับดูแลแพทยประจําบานตอยอดป 1 มีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การปรึกษา

และรับปรึกษาขามแผนก ฝกปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตรนาน 4 สัปดาห และจัดใหมีการ

เรียนรูวิชาเลือกท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไตอาจเปนการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศหรือการ

ทํางานวิจัยภายในชวงเวลา 8 สัปดาห 

 1.2 การจัดประสบการณการเรียนรู  

         สถาบันฝกอบรมตองจัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการ

กระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการ

เรียนรูของตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้นๆ (self-reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ 

(professional autonomy) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนไดอยางดีท่ีสุด 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเปนอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการ

ระหวางความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระบบการกํากับดูแล (supervision) การประเมินคา (appraisal) และ

การใหขอมูลปอนกลับ (feedback) แกแพทยประจําบานตอยอดในระหวางการฝกอบรม 
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ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีพึงประสงค 

 

               สมรรถนะ การจัดประสบการณการเรียนรู               การวัดและประเมินผล 

1.พฤตินิสัย เจตคติ 

คุณธรรมและจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

- เปนแบบอยาง (Role model) 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (Patient 

based learning) 

- สอนขางเตียง 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การประเมินการดําเนิน

งานวิจัย 

- Portfolio 

2.การติดตอสื่อสารและการ

สรางสัมพันธภาพ 

- เปนแบบอยาง 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน 

- สอนขางเตียง 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ/การนําเสนอ/

สัมมนา 

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การประเมินเวชระเบยีน 

- Portfolio 

3.ความรูความสามารถทาง

กุมารเวชศาสตรโรคไต 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน 

- สอนขางเตียง  

- การบรรยาย 

- การประชุมอภิปราย/การนําเสนอ/

สัมมนา  

- การเรียนจากตัวอยางผูปวย  

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- การสอบ MCQ  

- การประเมิน EPA 

- การสอบปากเปลา 

4.การบริบาลผูปวยและการ

ทําหัตถการ 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  

- สอนขางเตียง 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ / หุนจําลอง 

- การประชุมอภิปราย/การนําเสนอ/

สัมมนา  

- การเรียนจากตัวอยางผูปวย  

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การสอบ MCQ  

- การประเมิน EPA  

- การประเมินเวชระเบยีน 

5.ระบบสุขภาพและการ

สรางเสริมสุขภาพ 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  

- สอนขางเตียง  

- การบรรยาย 

- การศึกษาดูงานกุมารเวชศาสตรโรคไต

ในชุมชน 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การสอบ MCQ  

- Portfolio 
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               สมรรถนะ การจัดประสบการณการเรียนรู               การวัดและประเมินผล 

6.การพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 

- การบรรยาย 

- การทํางานวิจัย  

- การประเมินวารสารทางการแพทย 

(journal appraisal) 

- การประชุมอภิปราย/การนําเสนอ/

สัมมนา  

- การเรียนจากตัวอยางผูปวย 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การประเมินการดําเนิน

งานวิจัย 

- Portfolio 

 ะ 7.ภาวะผูนํา - การบริหารจัดการดูแลผูปวยรวมกับ

แพทยและบุคลากรอ่ืนๆ 

- การเขารวม/จัดทําโครงการและ

กิจกรรม 

- การบริหารจัดการกิจกรรมของกลุม

แพทยและบุคลากรอ่ืนๆ 

- การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- การประเมินการดําเนิน

งานวิจัย 

- Portfolio 

 

รูปแบบการจัดการฝกอบรม มี 5 รูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณการ

เรียนรูท่ีหลากหลายในอนุสาขา ดังนี้ 

   1.2.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการ

ฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการบริการ

และรับผิดชอบดูแลผูปวย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย การทําหัตถการ การใหเหตุผลและ

การตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผูปวย การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทย

ประจําบานตอยอด (trainee-centered)  มีการบูรณาการความรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติกับงานบริบาลผูปวย  

ท้ังนี้จัดใหปฏิบัติงานท้ังกุมารเวชศาสตรโรคไตท่ัวไปและการบําบัดทดแทน ไต  ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน 

ผูปวยวิกฤต ผูปวยท่ีรับการบําบัดทดแทนไต ท้ังการลางไตทางชองทอง การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และการ

ปลูกถายไต  ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

  1.2.2 การเรียนรูในหองเรียน 

 จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท้ังทางดานกุมารเวชศาสตรโรคไต  ดังตอไปนี้   

1)  การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยภายในภาค/สาขาวิชา เชน end-stage renal disease patient 

review, grand round, morning report, problem-oriented approach, interesting case, problem case, 

morbidity & mortality, patient management, counseling, palliative care แ ล ะ  journal appraisal 
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conference  โดย มีการสอน introduction to journal appraisal ในชั่ ว โมงแรกของกิจกรรม  research 

conference 

2)  การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางภาค/สาขาวิชา เชน grand round, biopsy meeting, 

pediatric nephrology-urology meeting, pediatric-radiology, pediatric-surgical, clinico-pathological 

และ interdepartmental conference 

3) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางสถาบัน เชน interinstitutional pediatric nephrology 

conference ซ่ึงกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดตองเขารวมประชุม/อภิปรายอยางนอย 10 ครั้ง โดยเปน 

ผูนําเสนอกรณีศึกษาท่ีนาสนใจอยางนอย 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 2 ป 

4) การบรรยาย/ทบทวนความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและกุมารเวชศาสตรโรคไต เชน 

nephrology topic review 

5)  การสอนความรูท่ัวไป เชน  ระบบบริการสุขภาพของประเทศและนานาชาติท่ี เก่ียวของกับโรคไต 

ภาษาอังกฤษทางการแพทย การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพของตนเอง การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

6) การสอน introduction to renal replacement therapy ใหแกแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 โดย

สอนการเขียนคําสั่งการรักษา renal replacement therapy ดวยวิธีตางๆ และการดูแลผูปวยกอนและหลังปลูก

ถายไต โดยอาจารยประจําสาขาหรือแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2  
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กิจกรรมวิชาการภาควิชา 

 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา จัดข้ึนโดยภาควิชาหรือเปนสหสาขาวิชารวมกับภาควิชาอ่ืน ดําเนินการโดยมี
แพทยประจําบานเปนผูรับผิดชอบหลัก รวมกับอาจารยซ่ึงมีหนาท่ีใหการแนะนําหรืออภิปรายรวม โดยแพทยประจํา
บานตอยอดจะอภิปรายรวมในกรณีผูปวยท่ีเก่ียวของกับสาขา โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 
กิจกรรม เวลา สัปดาหท่ี สถานท่ี 

วันจันทร 

Morning report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค ตูจินดา 

Topic child and adolescent health supervision 12.00-13.00 น. 2 ของเดือน  หองเฉิดฉลอง เนตรศิร ิ

Obstetricopediatric conference 14.30-16.00น. 3 ของเดือน หองสรรค-สมพร ศรีเพ็ญ 

ตึกพระศรีฯ ช้ัน 3 

วันอังคาร 

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

Pediatric-Radiological conference 

Pediatric-Surgical 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  

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

Interesting case 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

วันพฤหัสบด ี

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 

Topic review 12.00 -13.00 น. 4  ของเดือน หองอรุณ เนตรศิร ิ

วันศุกร  

New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค  ตูจินดา 

แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการภาควิชา ศึกษาเพ่ิมเติมใน website ภาควิชาฯ 
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กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาโรคไต 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด สาขาโรคไต 

 

หมายเหตุ   ใหแพทยประจําบานทําขอสอบ pre-test ในสัปดาหท่ี 1 และ post-test ในสัปดาหท่ี 4 ของการข้ึนปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง ก.พ. 2562 

 09.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12-13 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 

จันทร 
Renal biopsy 

(หองทําการทดสอบ จฟ.7) 

Service round กับ

อาจารย 

Lunch 

        สัปดาหที่ 1, 4 : Service round กับอาจารย 

        สัปดาหที่ 2 : Fellow topic review 

        สัปดาหที่ 3 : Interhospital conference 

Self study 

อังคาร 
CKD clinic 

(สถานที่: pediatric transfusion unit จฟ.7) 

  สัปดาหที่ 1-3 : Service round กับอาจารย 

  สัปดาหที่ 4 : ESRD patient review / topic in CKD  
Self study 

พุธ 

Service round กับอาจารย / 

OPD General pediatrics 
Out-patient data review 

สัปดาหที่ 1 : Research / journal conference 

สัปดาหที่ 4 (ของ rotation) :  Resident topic 

review Out-patient IV cyclophosphamide infusion 

(หองลางไต จฟ.7) 

พฤหัสบด ี
Service round กับอาจารย / 

OPD General pediatrics 
Nephrology clinic / SLE clinic / Lower urinary tract disease clinic 

ศุกร 
สัปดาหที่ 1, 3-5 Grand round 

สัปดาหที่ 2 : Uro-nephro conference 

Biopsy meeting 

(ตึกอดุลยฯ ชั้น 8) 
Service round กับอาจารย 

 

Self study 
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กิจกรรมวิชาการนอกภาควิชา เชน Interdepartmental Conference และประชุมของสาขาวิชารวมกับ

ภาควิชาและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชารวมกับสถาบันภายนอก 

(Interhospital conference) ประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประชุมวิชาการประจําป

ภาควิชากุมารเวชศาสตร และประชุมวิชาการซ่ึงจัดโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  

  1.2.3 การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 เพ่ือประกอบการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การเรียนรูในหองเรียน และการวิจัยทางการแพทยโดยอาศัย 

ทักษะดังนี้          

 1)  การคนหาวรรณกรรมทางการแพทย (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ และ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส           

 2)  การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย ใชวิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตางๆ 

โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine)           

 3)  การตัดสินใจในขอมูลตางๆ ทางการแพทยและเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย (medical 

decision making) 

        1.2.4 การศึกษาดูงาน (Elective)  

 จัดใหเขาศึกษาดูงานทางดานพยาธิวิทยาของไตนาน 4 สัปดาห และไดจัดใหมีการเรียนรูวิชาเลือกท่ี

เก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไต ไดแก เวชศาสตรการธนาคารเลือด ศัลยศาสตรยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และ 

เวชศาสตรนิวเคลียร ภายในชวงเวลา 4 สัปดาห ในชวงฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 

 จัดใหมีการเรียนรูวิชาเลือกท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไตอาจเปนการศึกษาภายในประเทศหรือ

ตางประเทศหรือการทํางานวิจัยภายในชวงเวลา 8 สัปดาห ในชวงฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2 

 

 ข้ันตอนการศึกษาดูงานภายนอกภาควิชาและการศึกษาดูงานตางประเทศ 

การศึกษาดูงาน – ในประเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 

- สาขาทําหนังสือเรียนรองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายการศึกษาหลังปริญญา โดยระบุแพทยประจําบาน 

ตอยอด ชวงเวลาฝกอบรมดูงาน สถาบัน ภาควิชา หรือสาขา ท่ีจะไปอบรมดูงาน 

- การศึกษาหลังปริญญาภาควิชากุมารเวชศาสตร จะทําหนังสือขออนุมัติสงแพทยประจําบานตอยอด 

ดูงานไปยังฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

- ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ทําหนังสือสงไปยังหนวยงานท่ีแพทย

ประจําบานตอยอดตองการไปศึกษาดูงานและรอการตอบกลับจากสถานบันท่ีจะไปศึกษาดูงาน 

- ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะออกหนังสือสงตัวใหแพทยประจําบาน

ตอยอดเพ่ือใชในการฝกอบรมดูงาน 

การศึกษาดูงาน – ตางประเทศ 

  แพทยประจําบานตอยอดตองทําสงเอกสารการลาลวงหนา 1 เดือน และสามารถศึกษาข้ันตอนการ

ดูงานตางประเทศไดท่ี website ของฝายวิเทศนสัมพันธ https://www2.si.mahidol.ac.th/en/ 

international-office/siriraj-medical-student-exchange-program/ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Note: Failure to follow the instructions will invalidate your application 
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1. Students need to check the announcement of the number of available faculty 

scholarships, other university scholarships and self-funding which will be 

declared on the International Relations office website and International Relations 

Facebook 

https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/ 

2. Download the application documents 

• 01 OB_Announcement _Sponsored by Siriraj 

• 02 OB_Announcement_Self Funding 

• 03 OB_Required Documents 

• 04 OB_Announcement for English Proficiency 

3. Complete online application documents, attach all required evidence e.g. photos 

in the application form (with signature), English Proficiency Score and English 

Curriculum Vitae (CV) 

4. The medical students’ English proficiency will be measured by using the 

Announcement for English Proficiency (04 OB_Announcement for English 

Proficiency) 

5. The result of eligible candidates to take the English Interview examination will 

be declared on the International Office website and International Relations 

Facebook 

6. The result of eligible candidates who passed the English Interview examination 

will be declared on the International Office website and International Relations 

Facebook 

7. All selected candidates who passed the English Interview examination will be 

closely contacted by International Relations officers via email 

8. Selected students need to submit all required documents requested by the 

university under International Relations supervision e.g. application forms, health 

certificate, insurance and etc. 

9. Selected students need to proceed for air-ticket, VISA, health certificate and 

insurance themselves 

10. The orientation ceremony will be held for selected students for preparation 

before going abroad (date and time shall be announced via email) 

11. Selected students must report their presences at the university abroad by 

posting a photo to 

Facebook https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/, stating English 

names, University, Departments, and period of elective 

https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/01-OB_Announcement-Sponsored-by-Siriraj-Revised2.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/02-OB_Announcement_Self-Funding-Revised-1.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/international-office/siriraj-medical-student-exchange-program/attachment/03-ob_required-documents-4/
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
http://siform.si.mahidol.ac.th/division/irsiriraj/view.php?id=11068
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
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12. All selected students must submit the group report including a reflection 

(written in English) and a summary of a total expenditure of the trip 

Remarks: The amount of the scholarship sponsored by Siriraj is presented in 

front of the Siriraj International Relations Office, 3rd floor, Old OPD building 

(Jainadnarendhranusorn Building). 

ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพ่ืออบรมดูงานตางประเทศ 

-  กรอกขอมูลในแบบฟอรมใบคํารอง ขอหนังสือรับรอง/ใบแปลใหถูกตองครบถวน สามารถขอ

เอกสารไดท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

-  นําแบบฟอรมไปชําระเงินท่ีงานการเงิน ฝายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 (คาธรรมเนียม

ฉบับละ 50 บาท) และเก็บใบเสร็จ 

-  หลังจากชําระเงินเปนเวลา 5 วันทําการ ใหนําใบเสร็จรับเงินไปรับหนังสือรับรองท่ีการศึกษา

หลังปริญญาคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 

  1.2.5 การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย ทาง

คลินิก หรือทางสังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย 

แผนงานฝกอบรมกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอย 1 เรื่อง ท้ังนี้ให

เปนไปตามระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวกท่ี 4) เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตของแพทยสภาพิจารณา 
 

2. เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกท่ี 1) 

  กําหนดใหครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวเนื่องหรือมีประสบการณดาน

ตอไปนี้ 

(1) พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและ

พฤติกรรม รวมท้ังเวชศาสตรปองกันทางกุมารเวชศาสตรโรคไต 

(2) การตัดสินใจทางคลินิกและการใชยาอยางสมเหตุผล 

(3) ทักษะการสื่อสาร 

(4) จริยธรรมทางการแพทย 

(5) การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ 

(6) กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร 

(7) หลักการบริหารจัดการ 

(8) ความปลอดภัยของผูปวย 

(9) การดูแลตนเองของแพทย 

(10) การแพทยทางเลือก  

(11) พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

(12) เวชศาสตรเชิงประจักษ 

(13)  การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 
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3. จํานวนระดับการฝกอบรม 

  การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สาหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับ เปดการฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม  

ของทุกปการศึกษา 

 

4. การบริหารการจัดการฝกอบรม 

    4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมตามหลักธรรมาภิบาล เปนระบบ มีความโปรงใสและความเสมอภาค 

4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ี ความ

รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละข้ันตอนของการ

ฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา  

5 ป 

4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม 

4.4 ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม 

 

5. การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต ภาควิชากุมาร 

เวชศาสตร 

แผนงานฝกอบรมกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวของกับกุมาร 

เวชศาสตรโรคไตรวมถึงการทํางานนอกเวลาราชการ (การอยูเวร) ระบุกฎเกณฑและประกาศเรื่องเง่ือนไขงานบริการ

และความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอด  กําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอด

มีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอก

แผนการฝกอบรม กําหนดคาตอบแทนแกแพทยประจําบานตอยอดท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสมรวมท้ังการลาพักผอน ดังนี้ 

5.1 การทํางานนอกเวลาราชการดูแลผูปวยเด็กโรคไตเฉลี่ยไมเกินกวา 15 วัน/เดือน 

5.2 ชั่วโมงการทํางานนอกเวลาราชการ (การอยูเวร) ท่ีจําเปนตองเขามาปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยไมเกินกวา 40 

ชั่วโมงตอสัปดาห (อางอิงตามประกาศแพทยสภาท่ี 104/2560) 

5.3 ลาพักรอนรวมท้ังลาประเภทอ่ืนๆ ไดปละไมเกิน 20 วันทําการตลอดหลักสูตร  ในกรณีท่ีลาเกินกวานี้ 

ตองมาปฏิบัติงานใหครบตามหลักสูตร 100 สัปดาห  จึงจะมีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

ท้ังดานความรู ทักษะ และการปฏิบัติ และดําเนินไปพรอมกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คือ 

ดานการศึกษา การบริการ และการวิจัย ดังนั้น ภาควิชาจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอดในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติงานจําแนกตามช้ันปท่ีฝกอบรม 

แพทยประจําบานตอยอดป 1 

การศึกษา 

เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรโรคไตท่ัวไป  โดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดมี

ประสบการณในการรับปรึกษาปญหาผูปวยเด็กตั้งแตวัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุนท่ีมีปญหาโรคไต รวมท้ังปญหา

เกลือแรและดุลกรดดาง ในหอผูปวยใน หองตรวจโรคผูปวยนอก หองฉุกเฉิน และหออภิบาลผูปวยวิกฤต การดูแล

รักษาผูปวยเด็กท่ีคลินิกโรคไต คลินิกโรคไตเรื้อรัง คลินิกโรคเอสแอลอี และคลินิกโรคทางเดินปสสาวะสวนลาง 

รวมท้ังผูปวยเด็กท่ีไดรับการบําบัดทดแทนไตและการปลูกถายไต จัดใหเขาศึกษาดูงานทางดานพยาธิวิทยาของไต

นาน 4 สัปดาห และไดจัดใหมีการเรียนรูวิชาเลือกท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไต ไดแก เวชศาสตรการ

ธนาคารเลือด ศัลยศาสตรยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตรนิวเคลียร ภายในชวงเวลา 4 สัปดาห 

การบริการและการปฏิบัติงาน 

1. หอผูปวย 

แพทยประจําบานตอยอด จะมีบทบาทและหนาท่ีในการดูแลผูปวยของสาขาวิชา รวมกับอาจารย

ประจําสาขา ท้ังหอผูปวยในภาควิชากุมาร ฯ เชน หอผูปวยท่ัวไป หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต หอผูปวย

หนวยทารกแรกเกิด เปนตน และหอผูปวยนอกภาควิชากุมารฯ โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

1.1 เปนผูใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการทํางานของแพทยประจําบาน ในหอผูปวย รวมท้ัง

วันหยุดราชการ 

1.2  ดูแลรับผิดชอบผูปวยของสาขาฯ รูปญหาของผูปวยเปนอยางดี และเปนผูประสานงานกับ

อาจารยประจําสาขาฯ 

1.3 ชวยอาจารย attending ของสาขา ในการพัฒนาความรูและทักษะของ แพทยประจําบานชั้นป

ท่ี 2 ท่ีผานสาขาวิชาฯ โดยเนนการปฏิบัติและทักษะทางคลินิก 

1.4 สื่อสารและสรางสัมพันธท่ีดีกับแพทยประจําบาน และพยาบาล ผูรวมงานในแตละหอผูปวย  

2. หอผูปวยเปล่ียนอวัยวะ 

2.1 ดูแลรับผิดชอบผูปวยในหอผูปวยเปลี่ยนอวัยวะตั้งแตแรกรับ รวมท้ังการเขียนรายงานแรกรับ 

ของผูปวยท่ีรับใหมดวยตนเองทุกราย มีการเขียนบันทึกการดําเนินโรคทุกครั้ง ท่ีมีการสั่งการ

รักษาหรือมีการเปลี่ยนแปลงของอาการผูปวย 

2.2 ward round ทุกวัน (รวมท้ังในวันหยุดราชการ) และ round ไมต่ํากวา 2 ครั้งตอวัน ในวัน

ราชการ 

2.3 ทําการตรวจคนเพ่ือการวินิจฉัย และติดตามผลการตรวจตางๆ ของผูปวย เขียนใบสงตรวจ

บางอยาง เชน ตรวจทางรังสี ตรวจชิ้นเนื้อ จดหมายสงตัวผูปวยเพ่ือรักษาตอหรือจดหมายขอ

ประวัติการรักษาผูปวย ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองเขียนดวยตนเองอยางละเอียด และเซ็นชื่อให

อานออกพรอมลงรหสัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกครั้ง 

2.4 ปรึกษาอาจารยประจําสาขา เม่ือมีปญหาเก่ียวกับการทํางานในหอผูปวยเปลี่ยนอวัยวะ  

2.5 สื่อสารและสรางสัมพันธท่ีดีกับพยาบาลผูรวมงานในหอผูปวยเปลี่ยนอวัยวะ และใหทํา brief 

round แนวทางการดูแลผูปวยกับหัวหนาสายของ พยาบาลท่ี in charge ของแตละวัน 
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2.6 สรุป รับและสงมอบความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยอยางละเอียดโดยตรง และลงบันทึกใน

รายงานผูปวย เม่ือจะยายผานหอผูปวยตาง ๆ ตามกําหนดของภาควิชา 

2.7 สรุปเวชระเบียนผูปวยใน ภายใน 5 วัน นับหลังจากวัน ท่ีผูปวยถูกจําหนายออกจาก

โรงพยาบาล หรือเสียชีวิตโดยนับรวมวันหยุดราชการ และหามนํารายงานผูปวยออกนอก 

หอผูปวย 

3. หนวยตรวจโรคผูปวยนอก 

3.1 ออกตรวจผูปวยนอกตามตารางท่ีภาควิชากําหนด ตั้งแตเวลา 9.00 น. จนผูปวยหมด ท่ีหนวย

ตรวจโรคนอกกุมารเวชศาสตร ตึกเจาฟามหาจักรี ชั้น 1 จํานวน 1 ครั้ง/สัปดาห  

3.2 ออกตรวจเด็กโรคไตเรื้อรัง ท้ังผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะทายท่ียังไมไดรับการรักษาทดแทนไต 

และไดรับการรักษาทดแทนไตดวยวิธีลางไตทางชองทอง การฟอกเลือด และหลังการปลูก

ถายไต ตั้งแตเวลา 9.00 น. ทุกวันอังคาร จนกวาผูปวยหมด ท่ีหนวยตรวจโรค ตึกเจาฟามหา

จักรี ชั้น 7  

3.3 ออกตรวจเด็กโรคไตท่ัวไป รวมถึงผูปวย SLE และผูปวยท่ีมีปญหาการขับถายปสสาวะ ตั้งแต

เวลา 13.00 น. ทุกวันพฤหัส จนกวาผูปวยหมด ท่ีหนวยตรวจโรคนอกกุมารเวชศาสตร  

ตึกเจาฟามหาจักรี ชั้น 1   

3.4 ดูแลเด็กโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายท่ีไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือด ทุกวันท่ีหองลางไต 

สาขาวิชาโรคไต ตึกเจาฟามหาจักรี ชั้น 7 

 

งานวิจัย 

โครงการวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน (institutional review board, IRB) และเริ่ม

ดําเนินการวิจัย 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

1. ใหคําแนะนํา และรับปรึกษาจากแพทยประจําบาน ตั้งแต 16.30 น. จนถึง 7.00 น. ของวันรุงข้ึน และใน 

วันหยุดราชการตั้งแต 8.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันรุงข้ึน ตองแจงเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไวท่ีแพทยประจํา

บาน เพ่ือความสะดวกในการตาม 

2. ปรึกษาแพทยอาจารยประจําสาขาฯ เม่ือมีปญหา 

3. ถามีผูปวยมานอนโรงพยาบาลเพ่ือจะทําการปลูกถายไต แพทยประจําบานตอยอดจะตองมาดูแลผูปวย

เองท้ังกอนและหลังผาตัด และตองแจงเบอรโทรศัพทติดตอไวท่ีพยาบาลท่ีหอผูปวยเปลี่ยนอวัยวะ เพ่ือ

ความสะดวกในการตาม 

เม่ือผานการฝกอบรมในป 1 แพทยประจําบานตอยอดสามารถ  

1. ใหการวินิจฉัย รักษา ปองกันโรคไตท่ีพบบอย รวมถึงการบําบัดทดแทนไต ไดแก การฟอกเลือด การลาง

ไตทางชองทอง การรักษาทดแทนไตอยางตอเนื่อง และการปลูกถายไต ตลอดจนทําการสงตรวจพิเศษ

เบื้องตนและการแปลผลตรวจเบื้องตนได โดยคํานึงถึงประโยชนและคาใชจายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตามบริบทและตามสิทธิการรักษาของผูปวยแตละคน 

2. ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําเก่ียวกับโรคไตในเด็กท่ีพบบอยได 
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3. ปฎิบัติงานเปนท่ีปรึกษาแกแพทยประจําบานท่ีดี รวมถึงสามารถทํางานรวมกับสหวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

4. ถายทอดความรูวิชากุมารเวชศาสตรโรคไตใหแกแพทยประจําบานได 

5. ทําวิจัยข้ันพ้ืนฐานได 

 

แพทยประจําบานตอยอดป 2 

การศึกษา 

จัดใหแพทยประจําบานตอยอดทําหนาท่ีเปนหัวหนากลุมในการดูแลรักษาผูปวย  โรคไตเด็ก กํากับดูแลแพทย

ประจําบานตอยอดป 1 มีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การปรึกษาและรับปรึกษาขามแผนก  

ฝกปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตรนาน 4 สัปดาห และจัดใหมีการเรียนรูวิชาเลือกท่ีเก่ียวของกับ

กุมารเวชศาสตรโรคไตอาจเปนการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศหรือการทํางานวิจัยภายในชวงเวลา  

8 สัปดาห 

การบริการและการปฏิบัติงาน 

เหมือนกับแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1  

งานวิจัย 

ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น และสงวิทยานิพนธตามตารางท่ีกําหนด 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

เหมือนกับแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 

เม่ือผานการฝกอบรมในป 2 แพทยประจําบานตอยอดสามารถ 

1. ปฏิบัติงานเปนท่ีปรึกษาใหกับแพทยประจําบานในการดูแลผูปวย โดยสามารถใหการวินิจฉัย รักษา 

ปองกันโรคไตท่ีพบบอย และซับซอนข้ึน ตลอดจนทําการสงตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษท่ีใช 

โดยคํานึงถึงประโยชนและคาใชจายอยางถูกตองเหมาะสมตามบริบทและตามสิทธิการรักษาของผูปวย

แตละคน สามารถตัดสินใจในการใชขอมูลตางๆทางการแพทยและเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

2. เปนท่ีปรึกษาแกแพทยประจําบานในการนําเสนอรายงานผูปวย และอภิปรายปญหา การแกไข การ

ปองกันโรคในกิจกรรมวิชาการตางๆ ของภาควิชา ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

3. ถายทอดความรูวิชากุมารเวชศาสตรโรคไตใหแกแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 

ได 

4. ดําเนินการทําวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

6. การวัดและประเมินผล 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบานตอยอดท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะ และเจตคติ 

รายละเอียดการประเมินแพทยประจําบานตอยอดแสดงดังภาคผนวกท่ี 5 ในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและ

ประเมินผล คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ คํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางกันของแตละสถาบัน จึงมีนโยบายมอบอํานาจ 

(empowerment) ใหแกสถาบันฝกอบรมจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับความรูความสามารถทาง

วิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ เพ่ือตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของ
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การฝกอบรม พรอมท้ังกําหนดวิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองกับวิธีการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามความเหมาะสมและใหแตละสถาบันพิจารณาดําเนินการเองตามบริบทของสถาบัน ท้ังนี้

ตองแสดงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เห็นไดวาเปนการประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักการและมีมาตรฐานอันดี (ตาราง

ท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2   วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

 

ความรูความสามารถทาง

วิชาชีพ 

MCQ CRQ OSCE Chart 

Audit 

360 

Degree 

Research Portfolio 

1. พฤตินิสัย เจตคติ 

คุณธรรม 

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

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

2. การติดตอสื่อสารและการ

สรางสัมพันธภาพ 

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

3. ความรูพ้ืนฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 

4. การบริบาลผูปวย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + 

5. ระบบสุขภาพและการ

สรางเสริมสุขภาพ 

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

6.การพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 

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

7. ภาวะผูนํา 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 

 

6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป (In-training evaluation) 

แผนงานฝกอบรมจัดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดการ

เรียนการสอนของแพทยประจําบานตอยอด (formative assessment) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

ของแพทยประจําบานตอยอดหรือเพ่ือการเลื่อนระดับชั้น ดังนี้  

 1) การสอบ multiple choice question (MCQ)  

 เปนการสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบเพ่ือประเมินความกาวหนาดานความรูตามเนื้อหาของการ

ฝกอบรม กําหนดใหมีการสอบเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมระดับชั้นปท่ี 1 โดยจัดสอบในชวงเดือน สิงหาคม-

กันยายน โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(อฝส.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต  

 2) การประเมินบันทึกเวชระเบยีน (Chart audit)  

 เวชระเบียนเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับผูปวยในเรื่องประวัติ การตรวจรางกาย การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดําเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพรอมเหตุผล 
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และ การบันทึกเวชระเบียนท่ีสมบูรณชวยใหแพทยสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช

เปนขอมูลในการศึกษาวิจัย การสื่อสารระหวางแพทย และเปนหลักฐานพยานอางอิงทางกฎหมาย  แผนงาน

ฝกอบรมไดกําหนดกรอบการประเมินบันทึกเวชระเบียนและการใหขอมูลปอนกลับกับแพทยประจําบานตอ

ยอดโดยอาจารย attending สาขาวิชาฯ ทุกรอบการปฎิบัติงาน และโดยอาจารยท่ีปรึกษาปละ 2 ครั้ง เพ่ือ

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

 3) การประเมิน 360 องศา  

 เปนการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ โดยอาจารย

และผูรวมงาน เชน พยาบาล แพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย ใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ี

พ่ึงประสงค โดยกําหนดใหมีการประเมินทุกรอบ 3 เดือน ประเมินตามหัวขอตางๆ ตามแบบประเมิน 

(ภาคผนวกท่ี 6)  

4) การประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) 

เปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคไตของแพทยประจําบานตอ

ยอดรวมถึงทักษะการใหบริบาลผูปวยเด็กโรคไต ตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค  โดยแพทยประจํา

บานตอยอดจะตองสามารถปฏิบัติ EPA ไดดวยตนเองโดยไมตองมีการกํากับดูแลเม่ือจบการฝกอบรมใน

ระดับชั้นปท่ี 2  แผนงานฝกอบรมไดกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูท่ีพึงประสงคในหัวขอ EPA และผานเกณฑ milestones ท่ีกําหนดไวในแตละระดับชั้นปในระหวางการ

ฝกอบรม รวมท้ังมีการใหขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้แพทยประจําบาน

ตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค ตามระดับ

ของ milestones ท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 5)  

 5) การประเมินแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกท่ี 7) 

 การประเมินผลโดยอาศัยแฟมสะสมผลงานเปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) แผนงานฝกอบรมกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ีปฏิบัติ 

รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติตามสมรรถนะท่ี

กําหนด ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ภายใตการ

กํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการฝกอบรมปละ 2 ครั้ง  เพ่ือรับ

การประเมินและฟงขอเสนอแนะรวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา  แผนงานฝกอบรมไดกําหนดกรอบการ

ประเมินท่ีสอดคลองกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมารฯ และใหมีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจํา

บานตอยอดไวเปนลายลักษณอักษร มีการใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดอยางทันกาล 

จําเพาะ สรางสรรค และเปนธรรม เพ่ือใหปรับปรุงแกไขอยางนอยปละ 2 ครั้ง  ใหมีการจัดเก็บหลักฐานการ

ประเมินไวในทะเบียนประวัติของแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือแสดงตอ อฝส.อนุสาขาฯ เม่ือมีการตรวจสอบ

และประเมินสถาบัน และเม่ือพิจารณาผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

 นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล ตองกําหนดเกณฑ

การเลื่อนระดับ  และเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดใหชัดเจนและแจงใหแพทย

ประจําบานตอยอดทราบกอนเริ่มการฝกอบรม 
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       เกณฑการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตเริ่มเขาฝกอบรม ถือ

เปนสวนหนึ่งของการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา แผนงานฝกอบรมกําหนดใหมีกระบวนการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพิจารณาปละ 1 ครั้ง ในการตัดสินผลการประเมินของแพทยประจําบานตอยอดเปนท่ีพอใจ 

คาบเสน (marginal) หรือไมเปนท่ีพอใจ  ผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรมเปนท่ี

พอใจ จึงจะมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามขอกําหนดของแพทยสภา   

แผนงานฝกอบรมกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลระหวางชั้นปท่ีใชในการตัดสินผลการประเมิน

โดยอาศัยองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้  

1) ดานความรู/ทักษะทางคลินิก/ทักษะหัตถการ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน EPA 

2) ดานจริยธรรมวิชาชีพ/ทักษะการติดตอสื่อสาร โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 360 องศา 

หลักสูตรกําหนดใหคําจํากัดความผลการตัดสินการประเมินท่ีอางอิงองคประกอบท้ัง 2 ดานขางตน 

ดังนี้  

1) ไมเปนท่ีพอใจ หมายถึง ผลการประเมินดานท่ี 1-2 ท่ีไมผานเกณฑไมวาดานใดดานหนึ่ง  

2) คาบเสน หมายถึง ผลการประเมินดานท่ี 1-2 ดานใดดานหนึ่งอยูในระดับคาบเสน  

3) เปนท่ีพอใจ หมายถึง ผลการประเมินท่ีผานเกณฑท้ัง 2 ดาน  

 

ตารางท่ี 3 เกณฑการตัดสินการประเมินตามแตละองคประกอบ 

เกณฑดาน เปนท่ีพอใจ  คาบเสน ไมเปนท่ีพอใจ 

1. ความรู/

ทักษะทาง

คลินิก/ทักษะ

หัตถการ 

ผลการประเมิน EPA 

เปนไปตาม milestone 

ท่ีกําหนดในทุกหัวขอ  

(7 หัวขอ) 

ผลการประเมิน EPA ไมผาน 

milestone ตามท่ีกําหนด 

(4-6 หัวขอ และตองผาน

หัวขอการทํา renal biopsy 

ผลการประเมิน EPA ไมผาน 

milestone ตามท่ีกําหนดใน

ทุกหัวขอ  

(<4 หัวขอ) 

2. จริยธรรม

วิชาชีพ/ทักษะ

การ

ติดตอสื่อสาร 

มีพฤติกรรมและความ

รับ ผิ ด ช อบ ดี  ไม มี ข อ

ร อ ง เรี ยน ใน การ ดู แล

ผูปวย และมีคะแนนการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ท้ั ง ใ น

ส า ข า วิ ช า แ ล ะ น อ ก

สาขาวิ ช า  หั วข อ ท่ี  1 

และ 2 เฉลี่ย > 6 

 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

ไมรับผิดชอบ มีขอรองเรียน

ในการดูแลผูปวย มีปญหา

ในการทํางานรวมกับผู อ่ืน 

แตมีการปรังปรุงพฤติกรรม

หลังจากไดรับคําตักเตือน 

และมีคะแนนการปฏิบัติงาน

ท้ั งในสาขาวิชาและนอก

สาขาวิชา หัวขอท่ี 1 และ 2 

เฉลี่ย 4-5 

 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ไม

รับผิดชอบ มีขอรองเรียนใน

การดูแลผูป วย ไมสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และไม

มี ก ารป รับป รุ งพ ฤ ติกรรม

หลั งจากได รับ คําตั ก เตื อน 

และมีคะแนนการปฏิบัติงาน

ท้ั ง ใน ส าข าวิ ช าแ ล ะน อ ก

สาขาวิชา หัวขอท่ี 1 และ 2 

เฉลี่ย < 4 
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การดําเนินการตามผลการตัดสินการประเมินกําหนดหลักเกณฑพิจารณาดังนี้  

1) แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ จะใหมีการปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปนั้น

หรืออาจมีการเสนอตอแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมแลวแตกรณี  

2) แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1  ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคาบเสน จะตองไดรับการ

ดูแลเปนพิเศษ หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจ จึงจะสามารถเลื่อน

ระดับชั้นเปนปท่ี 2 ได  

3) แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ท่ีผลการประเมินอยูในระดับคาบเสน จะตองอยูในดุลย

พินิจของ อฝส.อนุสาขาฯ วาจะอนุมัติใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯได 

 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ใหหัวหนาสาขาวิชารายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบาน

ตอยอดเปนรายบุคคลเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนดสงไปยัง อฝส.อนุสาขาฯ (ชวงปลายเดือนเมษายนของทุกป) 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคไตของแพทยสภา 

 

 การแจงผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Feedback) แกแพทยประจําบานตอยอด 

 ดําเนินการปละ 2 ครั้ง โดยอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีเปนผูแจงผลการประเมินท้ังหมด รวมท้ังใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือ แกไข ตักเตือนและติดตามผลแกแพทยประจําบานตอยอดรายบุคคล ในกรณีท่ีมีปญหาดานตางๆ ใน

ระหวางการฝกอบรม หากมีปญหาท่ีสําคัญหัวหนาสาขาวิชาจะนําเสนอรายงานตอรองหัวหนาภาควิชาฝายการศึกษา

หลังปริญญาและหัวหนาภาควิชา เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

 ภาควิชามีข้ันตอนการอุทธรณผลการสอบแพทยประจําบานตอยอดแสดงดังภาพ 1.1 และแพทยประจํา

บานตอยอดสามารถยื่นคํารองขอตรวจสอบผลการสอบโดยรับแบบฟอรมและยื่นคํารองไดท่ีงานการศึกษา ตึกเจาฟา

มหาจักรี ชั้น 10 สําหรับตัวอยางแบบฟอรมคํารองขอตรวจสอบผลการสอบแสดงดังภาพดานลาง 
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ภาพ ท่ี  1 ข้ั นตอนการอุทธรณ ผลการสอบแพทยประจํ าบ านต อยอด ภาค วิชากุมารเวชศาสตร  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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 ระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล  

  กรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดท่ีไดรับการพิจารณาวาไมอนุมัติใหเลื่อนชั้นป ไมอนุมัติให

สอบ หรือ พิจารณาใหยุติการฝกอบรม จะมีการแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบอยางเปนลายลักษณอักษร 

ซ่ึงถาแพทยประจําบานตอยอดเห็นวาการตัดสินดังกลาวไมเหมาะสม แพทยประจําบานตอยอด สามารถยื่น

อุทธรณไดโดยการทําหนังสือถึงสถาบันฝกอบรม เพ่ือเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไป 
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6.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

 6.2.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

จําแนกเปน 3 ประเภท ตามโครงการฝกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม ดังนี้   

  1) ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบนัฝกอบรมหลักท่ีแพทยสภารับรอง   

     2) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันหลักสวนหนึ่งและสถาบันฝกอบรมสมทบ ซ่ึงไดแก สถาบัน

ฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝกอบรมแพทย 

ประจําบานตอยอดในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลว

ตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 2 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  

  3) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันรวมฝกอบรม  ซ่ึงไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต 2 แหง  

ข้ึนไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาให

เปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน  โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละ

แหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  

 6.2.2   ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

  แพทยสภาไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบวุฒิบัตรฯ ให อฝส.อนุสาขาฯ เปนผูดําเนินการในการ

สอบเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต โดยประกาศกําหนดการกอนวันสอบอยางนอย  

6 เดือน   

  การสมัครสอบ ตองสมัครผานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผูสมัคร

สอบมีดังตอไปนี้ 

 1. เปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา 

 2. อยูในหลักสูตรการฝกอบรม หรือ ไดผานหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคไตในประเทศไทย โดยไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา 100 สัปดาห ในกรณี

ท่ีฝกอบรมไมครบ 100 สัปดาห แตมีเวลา ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 (คิดจาก 104 สัปดาห = 83.2 

สัปดาห) ประธานหลักสูตรฯ สามารถทําหนังสือชี้แจงเหตุผลให อฝส.อนุสาขาฯ พิจารณา หากมีเหตุผล

สมควรอาจพิจารณาอนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดเขาสอบได  แตจะไดรับวุฒิบัตรฯ ก็ตอเม่ือฝกอบรม

ครบ 100 สัปดาห และ ผลการสอบ “ผาน” 

 3. ผานการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับชั้นปจากสถาบันฝกอบรม 

 4. สงแฟมสะสมผลงานและผานเกณฑข้ันต่ําในการทําหัตถการตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 5. มีหนังสือรับรองการทํางานวิจัยจากประธานคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบัน  

  วิธีการสอบ เปนการสอบเพ่ือวัดความรูในเรื่องโรคหรือภาวะตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในเนื้อหา

หลักสูตรกุมารเวชศาสตรโรคไต โดยวิธีการสอบดังตอไปนี้  

1. การสอบ multiple choice question (MCQ)  

2. การสอบปากเปลา  

3. การนําเสนองานวิจัย (ประเมิน ผาน หรือ ไมผาน) 

4. แฟมสะสมผลงาน  (ประเมิน ผาน หรือ ไมผาน) 

  เกณฑการตัดสิน ประกอบดวยเกณฑผลการสอบและการสงผลงานวิจัย 
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1. เกณฑผลการสอบ 

- เกณฑผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต กําหนดใหตองมีคะแนนผลการสอบ

เกินกวารอยละ 60 ในการสอบท้ัง MCQ และการสอบปากเปลา รวมกับไดรับผลประเมินใหผานท้ังการ

นําเสนองานวิจัยและแฟมสะสมผลงาน (ถามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑดังกลาวจะประกาศใหทราบอยางนอย  

6 เดือนกอนการสอบในปนั้น) 

- ในกรณีท่ีคะแนนสอบไมผานเกณฑรอยละ 60 อนุญาตใหสอบซํ้าเฉพาะสวนท่ีสอบไมผานในปถัดไป 

โดยกําหนดเกณฑการสอบผานท่ีรอยละ 60 และอนุญาตใหสอบซํ้าไดอีกไมเกิน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 ป

นับต้ังแตวันท่ีประกาศผลสอบ ถายังสอบไมผานภายในเวลากําหนดจะตองสอบใหมท้ัง MCQ และสอบปาก

เปลา แตในสวนของงานวิจัยและแฟมสะสมผลงานสามารถใชคะแนนจากการประเมินครั้งแรกไดโดยไม

จําเปนตองทําใหม 

2. ผลงานวิจัยอาจจัดทําเปนรายงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

- วิทยานิพนธฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

- ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) รูปแบบเตรยีมสงตีพิมพในวารสารทาง

การแพทยท่ีมีผูทบทวน (peer-reviewed journal) ซ่ึงปรากฏในฐานขอมูลระดับ สากล เชน Pubmed, 

Scopus 

- บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวนซ่ึงปรากฏในฐานขอมูล

ระดับสากล เชน Pubmed, Scopus 

- บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

โดยกําหนดใหสงผลงานวิจัยพรอมใบประเมินจากผูควบคุมงานวิจัย 1 ทาน ผูประเมินใน สถาบัน 1 ทาน  

และผูประเมินนอกสถาบัน 1 ทาน สําหรับตนฉบับบทความภาษาอังกฤษรูปแบบเตรียมสงตีพิมพตองมีใบ

ประเมินจากผูคุมงานวิจัย 1 ทาน  ผูประเมินในสถาบัน 1 ทาน  และผูประเมินนอกสถาบัน 1 ทาน พรอมใบ

ตอบจากวารสารท่ียืนยันการรับพิจารณา  ยกเวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวใหสงเพียงใบประเมินจาก

ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทาน ไปยัง อฝส.อนุสาขาฯ กอนสิ้นสุดการฝกอบรม 

 

6.3 การวัดและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติ 

       การสมัครสอบ ตองสมัครผานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยโดยคุณสมบัติของผูสมัครสอบมี

ดังตอไปนี้ 

• กรณีแพทยท่ีทํางานอยูในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

1. ตองเปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา และไดทํางานเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคไตมาไมนอยกวา 

5 ป 

2. ในชวง 5 ป ตองเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝกอบรมหลักอนุสาขากุมารเวชศาสตร

โรคไตเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน ใน 1–2 สถาบัน  และตองทําหัตถการตามเกณฑเชนเดียวกับผูสอบ

เพ่ือวุฒิบัตร 
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3. โรงพยาบาลประจําท่ีผูสมัครสอบปฏิบัติงานอยูตองมีศักยภาพเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําของการเปด

อบรมแพทยประจําบานอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต ในกรณีท่ีโรงพยาบาลประจําของผูสมัครสอบ

ยังไมมีการผาตัดปลูกถายไต อนุญาตใหผูสมัครสอบไปศึกษาดูงานในสถาบันฝกอบรมหลักอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคไตไดเปนเวลาอยางนอย 2 เดือน  

4. สงรายงานฉบับสมบูรณของผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรคไตตอ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต

และไดรับการประเมินใหผานโดย อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต กําหนดใหสงรายงานใน

รูปแบบ reprint ของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวไม เกิน 5 ป  หรือนิพนธตนฉบับ (full 

research manuscript) ท่ีเปนงานวิจัยซ่ึงเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 5 ป พรอมดวยเอกสารรับรองจริยธรรม

วิจยัในคน 

5. ทําหัตถการผานเกณฑข้ันต่ําครบและกําหนดใหสงสมุดบันทึกประสบการณตอ อฝส. อนุสาขากุมาร

เวชศาสตรโรคไตพรอมใบสมัคร 

6. วิธีการสอบและเกณฑการตัดสินเปนไปตามการสอบเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

• กรณีแพทยท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศ 

1. ตองไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติของสาขากุมารเวชศาสตรจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยเปนท่ี

เรียบรอยแลว และตองสงหลักฐานใหอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของชมรมโรคไตเด็กพิจารณา

พรอมการสมัครสอบ 

2. ตองไดรับวุฒิบัตร (Board) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศท่ี

แพทยสภารับรองและยังไมหมดอายุ และตองสงหลักฐานให อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต

พิจารณาพรอมการสมัครสอบ 

3. ข้ันตอนการสอบ 

3.1 การสอบปากเปลา (Oral) (รอยละ 80) 

3.2 สงรายงานฉบับสมบูรณของผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรคไตตอ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร

โรคไตและไดรับการประเมินใหผานโดย อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต (รอยละ 20) 

กําหนดใหสงรายงานในรูปแบบ reprint ของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 5 ป หรือ

นิพนธตนฉบับ (full research manuscript) ท่ีเปนงานวิจัยซ่ึงเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 5 ป พรอม

ดวยเอกสารรับรองจริยธรรมวิจัยในคน 

3.3 ทําหัตถการผานเกณฑข้ันตํ่าครบและตองสงสมุดบันทึกประสบการณตอ อฝส. อนุสาขากุมาร

เวชศาสตรโรคไตพรอมใบสมัคร 

4. เกณฑการตัดสิน 

ใชคะแนนรวมท้ังหมดตัดสินโดยมีเกณฑการสอบผานท่ีรอยละ 60 (ถามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ

ดังกลาวจะประกาศใหทราบอยางนอย 6 เดือนกอนการสอบในปนั้น) 

5. ในกรณีท่ีสอบไมผานตองทําการสอบใหมท้ังหมดในปถัดไป 
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ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 หัวหนาสาขาวิชาเปนผูกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกแพทยประจําบานตอยอด โดยอาจารยท่ีปรึกษามี

หนาท่ีดูแลในภาพรวมของการฝกอบรม ประสบการณการเรียนรู พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ ความ

เปนอยู การปรับตัว สิ่งท่ีตองการชวยเหลือหรือสนับสนุน โดยพบปะกับแพทยประจําบานตอยอดอยางเปนทางการ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง งานการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ผลการ

ประเมิน 360° ลงในแบบประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาจะเปน 

ผูประเมินผลแฟมบันทึกประสบการณ (portfolio) และผลงานของแพทยประจําบานตอยอด และทําบันทึกรายงาน

แกฝายการศึกษาหลังปริญญา 2 ครั้งตอป รายละเอียดการประเมินผลโดยการใช Portfolio แสดงดังภาคผนวกท่ี 5 

 

ตารางท่ี 4 ระบบการสนับสนุนใหคําปรึกษาดานวิชาการ ท่ีแสดงชองทางการใหคาํปรึกษาทางดานวิชาการ ชอง

ทางการติดตอ และความถี่ในการใหคําปรึกษา  

 

ชองทางการ

ใหคําปรึกษา 

ชองทางการติดตอ กิจกรรมการดําเนินงานใหคําแนะนําปรึกษาทางดานวิชาการ ความถี่ในการให

คําปรึกษา 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

โทรศัพท, line, 

email, นัดประชุม 

1.ติดตามความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะ

และเจตคติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนด  

2.ประเมินและสะทอนตนเอง (self-reflection) และตรวจ 

portfolio ปละ 2 ครั้ง พรอมลงนามรับทราบ รวมถึงใหขอมูล

ยอนกลับแกพป. ตอยอดเพ่ือการพัฒนาตนเอง ท้ังในเรื่องการ

เรียน การปฏิบัติงาน การดูแลผูปวย และดานอ่ื 

แบบทางการอยาง

นอย 2 ครั้งตอป 

อาจารย 

attending 

ประจําสาขา 

Face to face, 

line, โทรศัพท 

1.การใหขอมูลปอนกลับแก พป.ตอยอด ผานการเรียนรูโดยใช

ผูปวยเปนฐาน หอผูปวยในและนอก 

2.ใหขอมูลปอนกลับภายหลังการประเมินกิจกรรม EPA  

ทุก rotation 

(ตลอดเวลา) 

อาจารยท่ี

ปรึกษา

งานวิจัย 

โทรศัพท, line, 

email, นัดประชุม 

ดูแลการทําวิจัย การเขียนโครงรางวิจัย การขออนุญาติการทํา

วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณหรือนิพนธตนฉบับ ตลอดจนการนําเสนอ

งานวิจัย 

 

 

 

 

 กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดานการฝกอบรม การ

ปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืนๆ สาขาวิชามีแนวทางปฏิบัติในการดูแล

แพทยประจําบานตอยอด ดังนี้  
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แนวทางปฏิบัติในการดูแลแพทยประจําบานตอยอด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

  
อาจารย Attending และอาจารยทุกทาน 

รวมกันดูแลแพทยประจาํบานตอยอดที ่ 

หอผูปวย OPD การทํา conference 
อาจารยทีป่รึกษา 

  พบแพทยประจําบานตอยอดที่เปนทางการ  

2 คร้ัง/ป พบปญหา 

หัวหนาแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจาํบานตอยอด 

ทํางานรวมกัน รายงานปญหาที่พบ 

กรณีฉุกเฉิน 

-  แจงโดยตรงที่ 

          -  อาจารยในสาขาวิชา 

          -  หวัหนาสาขาวิชา 

หรือบันทึกเหตุการณ ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10  ภายใน 72 

ชม. โดยจะดําเนินการสงมอบตอหัวหนาสาขาและรองหัวหนาภาคฝาย

การศึกษาหลังปริญญาทันทีที่ไดรับขอมลู 

กรณีไมฉุกเฉิน 

  บันทึกเหตุการณในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ  

    ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10  

สงหัวหนาสาขา 

และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลงัปริญญา 

ทุกวันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน 

อาจารยในสาขาวชิา หัวหนาสาขาวิชา และรองหวัหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 
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ปญหาความรู ทักษะ ขอมลูจาก อาจารย attending, อาจารยในภาควิชา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และผลการสอบ 

กรณีเจ็บปวยทางกาย* ปญหาการปฏิบตัิงาน 

สงตรวจกับแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมปรึกษากับทีมวา

สามารถปฏบิัติงานตอไดหรือไม 

กรณีเจ็บปวย 

ทางกาย* 
กรณีมีปญหา 

ดานจิตสังคมและ

บุคลิกภาพ อาจารยที่ปรึกษา  และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา และทมี

การศึกษาหลังปริญญา พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ปฏิบัติงานได ตองรายงานการเจ็บปวย

ทุกเดือนตออาจารยในสาขาวิชาที่

รับผิดชอบ และหวัหนาสาขาวิชา 

ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

ทีมใหการชวยเหลือขั้นตน 

ต้ังทีมประเมิน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาภาควิชา แพทย

ผูเช่ียวชาญ, คณะกรรมการบริหารการศกึษาของสาขาวิชานั้นๆ พิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

เพิ่มพูนวิธกีารเรียนรู 

ตักเตือน 

ซํ้าชั้น ใหออก 

ตักเตือน 

ซํ้าชั้น ใหออก 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชาน้ันๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 

 

ใหปฏิบัติงานเพิ่มเติม,       ซํ้า

ชั้น, หรือใหออก 

*ติดตอผานเจาหนาที่การศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร 99977 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

ผลการประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยสาขา 

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

สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………………         

แพทยประจําบานตอยอด ………………………………………………  ช้ันป ……………… 

 

1. พฤตินิสัยในการทํางานและความรับผิดชอบ    

ปญหาท่ีพบ  � ไมมี   � มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

คําแนะนําท่ีอาจารยให  � ไมมี  � มี คือ …………………………………………………………………………………………… 

2. สถิติการเขารวมกิจกรรมวิชาการในชวงเวลาท่ีผานมา 

ปญหาท่ีพบ  � ไมมี   � มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

คําแนะนําท่ีอาจารยให  � ไมมี  � มี คือ …………………………………………………………………………………………… 

3. สถิติการออกตรวจท่ี OPD 

ปญหาท่ีพบ  � ไมมี   � มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

คําแนะนําท่ีอาจารยให  � ไมมี  � มี คือ …………………………………………………………………………………………… 

4. รายงานพฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ (Occurrence report) 

ปญหาท่ีพบ  � ไมมี   � มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

คําแนะนําท่ีอาจารยให  � ไมมี  � มี คือ ………………………………………………………………………………………… 

5. ความสัมพันธกับผูรวมงาน เชน อาจารย แพทยประจําบาน นศพ. พยาบาล   

ปญหาท่ีพบ  � ไมมี   � มี คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

คําแนะนําท่ีอาจารยให  � ไมมี  � มี คือ ………………………………………………………………………………………… 

6. คําแนะนํา คําชมเชย หรือความคิดเห็นท่ีใหแกแพทยประจําบานตอยอด 

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

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

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

7. อารมณจิตใจและการปรับตัว 

  •  ความสุข (ใหคะแนนโดยแพทยประจําบานตอยอด)  

 
  

   •  การปรับตัว (ใหคะแนนโดยอาจารยสาขาวิชาฯ) 
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ปญหา ..........................................................................................................................................................            

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

8. ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบหรือท่ีแพทยประจําบานตอยอดปรึกษา และคําแนะนําท่ีให 

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

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

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

9. ส่ิงท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองการใหชวยเหลือหรือสนับสนุน. 

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

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

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

10. ขอเสนอแนะท่ีอาจารยตองการใหภาควิชาฯ สนับสนุนแพทยประจําบานตอยอดเพ่ิมเติม. 

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

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

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

11. ปญหาโดยรวมของแพทยประจําบานตอยอดทุกสาขาในภาควิชาฯ 

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

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

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

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

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

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

             

             ลงช่ือ........................................................... 

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

      วันท่ี...................................... 
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สวัสดิการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

 

 1. หองพักและหองทํางานแพทยประจําบานตอยอด จฟ. 12 

 2. หองสมุดภาควิชา จฟ.10 

 3.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพตามหองพักแพทย 

 4. การลาทุกประเภทรวมการลาพักผอนไมเกินปการศึกษาละ 10 วันทําการ  

        5.   Account Internet คณะฯสนับสนุนคาบริการรายปครึ่งหนึ่งของคาใชจายเต็มจํานวน 600 บาท 

 6. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย ตามระเบียบของคณะฯ 

 7. หอพักของคณะฯ  

 8.  ทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการจากสาขาวิชา จํานวนเงิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

 

สวัสดิการการรักษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

สําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

1. แพทยประจําบานตอยอดประเภทตนสังกัดอิสระ (สถานภาพเปนลูกจางช่ัวคราวของคณะ) ใหใชสิทธิ

ประกันสังคม 

 สําหรับผูท่ีไมเคยยื่นทําประกันสังคม ใหกรอกแบบฟอรม สปส.1-03 (แบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน) พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชน 

       สําหรับผูท่ีเคยมีทําประกันสังคมมาแลว ใหกรอกแบบฟอรม สปส.9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาล) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงมาดวย 

(กรณีตองการเปลี่ยนสถานพยาบาล) หากไมตองการเปลี่ยนใหแนบแตสําเนาบัตรประชาชนมาอยางเดียว 

       มีขอสงสัยในการรักษาพยาบาลเรื่องสิทธิตางๆใหติดตอท่ีคุณพอพลอย โทร 02-4197420  (ขอแนะนํา

การใชบริการตรวจรักษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลสิทธิประกันสังคม) 

 ข้ันตอนการใชบริการ 

1. ขอใหแพทยประจําบานตอยอดทําเวชระเบียนผูปวยโรงพยาบาลศิริราชท่ีแผนกเวชระเบียน หรือกรอก 

Online ไดท่ีหนา Website ของศิริราช 

2. สามารถมารับการตรวจรักษา วันราชการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุด 

นักขัตฤกษ  เวลา 07.00 – 12.00 น . หากตองการตรวจเฉพาะโรคให ใชบริการ STAFF Center 

รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ หนา 75 

กรณียังไมไดรับสิทธิประกันสังคม ยังคงสามารถรับการตรวจรักษาผานสวัสดิการ STAFF Center โดยให

นําใบสั่งยาพรอมเวชระเบียนท่ีบันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจตาง ๆ เชน ใบตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ใบเอ็กซเรย หรือใบแจงคาตรวจรักษา เชน คาผาตัดเล็ก คาทําฟน มาประทับตราสวัสดิการโดย

ผานความเห็นชอบของภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม ท่ีตึกผูปวยนอก ชั้น 4 หอง 434 คุณดุจปรารถนา 

พิศาลสารกิจ พยาบาลหนวยบริการสุขภาพเจาหนาท่ีและอาชีวอนามัย โทร.02-4197392  และสามารถรับยา

สวัสดิการไดท่ีหองยาชั้น 1 ชอง 12 ตึกผูปวยนอก หรือฝากเจาหนาท่ีหนวยบริการสุขภาพฯ รับยาใหและมาเซ็นชื่อ

รับยาในวันนั้น กอนเวลา 16.00 น. 

 กรณีนอกเวลาราชการ แจงเจาหนาท่ีการเงินและหัวหนาพยาบาลหองตรวจแพทยเวรฉุกเฉิน  หองตรวจ

โรคอุบัติเหตุ โดยขอใชสิทธิ์ประกันสังคม หรือสวัสดิการของคณะฯ 
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  ระเบียบการใชสิทธิสวัสดิการ 

- การตรวจรักษาเทียบเทาขาราชการและสามารถไดรับภูมิคุมกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- การบริการไมครอบคลุมคายาเก่ียวกับการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาท่ีอยู

ในระหวางการคนควา ทดลอง 

- การบริการทางทันตกรรม บริการตามระเบียบของขาราชการ สามารถถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูนไม

ครอบคลุมการครอบฟน จัดฟน รักษารากฟน 

2. แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีตนสังกัด ตองใชตนสังกัดของตนเอง  ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  หรือ

สมัครระบบจายตรงของคณะ ใหทําเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกท่ีตองการปรึกษาเฉพาะทางและซ้ือ

ยาเองโดยนําใบเสร็จไปเบิกตนสังกัดของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกไดภายใน 1 ป นับจากวันท่ีตรวจ 
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ศูนยบริการสุขภาพแกบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Staff Center) 

Staff Center ตองการอํานวยความสะดวก ใหกับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และดานสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body)     เพ่ือ

อํานวยความสะดวก ในการเขารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร  

         ในระบบการตรวจรักษาประเภทผูปวยนอก สามารถติดตอไดท่ีเบอร 02-4199977 ในวันและเวลาราชการ  

         กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ตั้งแตเวลา 07.00-12.00 น. 

         กรณีติดตอนัดหมายลวงหนา ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น.  

 

ข้ันตอนการขอรับบริการ 

1. ผูท่ีมีความประสงคจะขอรับบริการ ใหโทรไปท่ีเบอร 0-2419-9977  

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

(เบิกจายตรง หรือประกันสังคม) และเบอรโทรศัพทหนวยงานหรือเบอรมือถือเพ่ือติดตอกลับ  

3. แจงอาการท่ีปวย  

4. รอการติดตอกลับจากเจาหนาท่ี เพ่ือบอกเวลาและสถานท่ีท่ีบุคลากรตองไปพบแพทย  

5. บุคลากรไปพบแพทย ณ จุดท่ีเจาหนาท่ี Staff Center ไดแจงไว โดยไมตองไปรับแฟมประวัติผูปวย โดยทาง

เจาหนาท่ีจะทําการสงแฟมดังกลาวไปใหทางหนวยตรวจเอง  

 

* กรณีท่ีไมสามารถไปตามวัน และเวลาท่ีนัดได โปรดแจงกลับทาง Staff Center ทันที 
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ภาคผนวกที่ 1  เนื้อหาการฝกอบรม  

 

1 . ความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต และดุลกรด-ดาง 

 

เปาหมายท่ี 1.1 มีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต และดุลกรด-ดาง  

ดังตอไปนี้ 

1. Body compartments and their composition  

2. Maintenance requirement of electrolytes and water 

3. Regulation of plasma osmolality 

4. Regulation of effective intravascular volume 

5. Acid-base balance  

 

เปาหมายท่ี 1.2 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคและหลักการดูแลรักษาโรคท่ีเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต และ

ดุลกรด-ดาง ดังตอไปนี้ 

1. Volume deficit and volume excess 

2. Hypo / hypernatremia 

3. Hypo / hyperkalemia 

4. Acidosis / alkalosis 

5. Hypo / hypercalcemia 

6. Hypo / hypermagnesemia 

7. Hypo / hyperphosphatemia 

 

เปาหมายท่ี 1.3 ทราบหลักการดูแลรักษาโรคท่ีเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต และดุลกรด-ดางดังตอไปนี้ 

1. Newborn เชน severe birth asphyxia, respiratory distress syndrome 

2. Central nervous system เชน increased intracranial pressure 

3. Cardiovascular system เชน congestive heart failure 

4. Respiratory system เชน acute respiratory distress syndrome 

5. Gastrointestinal and hepatobiliary system เชน severe diarrhea, gut obstruction, cirrhosis 

6. Genitourinary tract system เชน acute kidney injury 

7. Endocrine and metabolic system เชน diabetic ketoacidosis, adrenal insufficiency  

8. Hematology and oncology เ ช น  tumor lysis syndrome, uric acid nephropathy, acute 

hemolysis 

9. Infectious diseases เชน dengue hemorrhagic fever, septic shock 

10. Miscellaneous เช น  burns, near-drowning, salicylate poisoning, syndrome of inappropriate 

antidiuretic hormone secretion 
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2. โรคของไตและทางเดินปสสาวะ (Diseases of kidney and urinary tract) 

  

เปาหมายท่ี 2.1 มีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเกี่ยวกับไตและทางเดินปสสาวะดังตอไปนี้ 

1.  อธิบายการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปสสาวะในครรภมารดาและระยะหลังเกิด (embryonic and              

postnatal development of kidneys and urinary tract) 

2.  อธิบายการพัฒนาการทํางานของโกลเมอรูลัสและหลอดไตฝอย (development of glomerular and  

tubular function) 

 3.  อธิบายกลไกการทํางานของโกลเมอรูลัสและหลอดไตฝอย (glomerular and tubular function) 

 4.  อธิบายชนิดและหนาท่ีของฮอรโมนท่ีผลิตจากไตและฮอรโมนท่ีมีผลตอไต 

 5.  อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยาตางๆ ท่ีมีผลตอไต 

 

เปาหมายท่ี 2.2 มีความรูและสามารถแยกภาวะปกติและผิดปกติของไตและทางเดินปสสาวะ  

1. อธิบายพัฒนาการทางสรีรวิทยาท่ีปกติของไตและกระเพาะปสสาวะในเด็กวัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน 

เช น  renal concentrating ability, glomerular filtration and sodium handling, normal voiding 

pattern, urine output and attainment of bladder control รวมท้ังทราบคาปกติทางหองปฏิบัติการท่ี

สัมพันธกับหนาท่ีดังกลาว 

2.  จําแนก transient proteinuria จาก persistent proteinuria หรือ intermittent proteinuria ไดโดยอาศัย

ลักษณะท่ีสําคัญทางคลินิก 

3.  จําแนก transient hematuria จาก persistent hematuria ไดโดยอาศัยลักษณะสําคัญทางคลินิก 

4.  ทราบวายาชนิดใดมีผลตอการทํางานของไต และชนิดใดท่ีจําเปนตองการปรับขนาดในผูปวยท่ีมีความบกพรอง

ในการทํางานของไต 

เปาหมายท่ี 2.3 สามารถประเมินผูปวยท่ีสงสัยโรคไตและทางเดินปสสาวะ 

1.  สามารถประเมินผูปวยท่ีมีอาการผิดปกติของลักษณะและปริมาณปสสาวะ อาการบวม การทํางานของไต

ผิดปกติ ท้ังท่ีพบจากการตรวจคัดกรองหรือเกิดจากภาวะอ่ืนๆ  

2.  สามารถสงตรวจและแปลผลการตรวจปสสาวะไดอยางถูกตอง 

3.  สามารถสงตรวจและแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการได เชน renal function, electrolytes  

4.  สามารถสงตรวจและแปลผลการตรวจทางรังสีได เชน x-ray, ultrasound, computerized tomography, 

magnetic resonance imaging, radionuclide scan 

5.  สามารถทําการตรวจชิ้นเนื้อไตและแปลผลพยาธิวิทยาของไตได 

 

เปาหมายท่ี 2.4 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของโกลเมอรูลัส 

(glomerular diseases) ดังตอไปนี้  

1.  Congenital and infantile nephrotic syndrome 

2.  Inherited glomerular basement membrane diseases 

3.  Idiopathic and secondary nephrotic syndromes 

4.  Acute post-infectious glomerulonephritis 
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5.  IgA nephropathy and IgA vasculitis (Henoch SchÖnlein purpura nephritis) 

6.  Membranoproliferative glomerulonephritis and C3 mediated glomerular diseases 

7.  Rapidly progressive glomerulonephritis 

 

เปาหมายท่ี 2.5 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของหลอดไตฝอย 

(tubular diseases) ดังตอไปนี้  

1.  Nephronophthisis and medullary cystic kidney disease 

2.  Aminoaciduria and glycosuria 

3.  Bartter syndrome and related disorders 

4.  Calcium sensing receptor disorders 

5.  Magnesium metabolism disorders 

6.  Primary hyperaldosteronism and pseudohyperaldosteronism 

7.  Primary hypoaldosteronism and pseudohypoaldosteronism 

8.  Renal tubular acidosis and Fanconi syndrome 

9.  Primary hyperoxaluria 

10. Tubulointerstitial nephritis 

 

เปาหมายท่ี 2.6 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติของไตท่ีพบไดใน

โรคอ่ืนๆ (kidney involvement in other diseases) ดังตอไปนี้  

1. Lupus nephritis  

2. Hemolytic uremic syndrome  

3. Takayasu arteritis 

4. ANCA mediated vasculitis 

5. Childhood polyarteritis nodosa 

6. Renal manifestation of metabolic diseases e.g., diabetes mellitus, methylmalonic 

 academia, disorders of uric acid metabolism 

7. Renal involvement in infectious diseases e.g., leptospirosis, septic shock, dengue infection,  

 bacterial endocarditis 

8. Nephrotoxin and kidneys e.g., aminoglycoside, acyclovir, contrast media, chemotherapy  

 

เปาหมายท่ี 2.7 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติแตกําเนิดของไต

และทางเดินปสสาวะ (congenital anomalies of kidney and urinary tract) ดังตอไปนี้  

1. อธิบายพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบปสสาวะ  ซ่ึงเปนผลใหเกิดความผิดปกติของระบบ

ทางเดินปสสาวะ ใหการวินิจฉัย ดูแลรักษาและสงตอไปยังศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะไดอยางเหมาะสม 

1.1  Congenital renal anomalies e.g., renal agenesis, renal hypoplasia/dysplasia,     

multicystic dysplastic kidney, renal ectopia, fusion anomaly 
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1.2  Cystic kidney diseases e.g., autosomal dominant polycystic kidney disease           

(ADPKD), autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD), medullary sponge 

kidney 

1.3  Congenital ureteral defects e.g., megaloureter, malposition of ureters, vesico-ureteral 

reflux, duplication of ureters, uretero-pelvic junction obstruction, uretero-vesical 

junction obstruction, ureterocele 

1.4 Others e.g., bladder exstrophy, persistent cloaca, posterior urethral valve 

1.5 Associations, syndromes and sequences involving the urinary tract e.g., VATER, 

CHARGE, oligohydramnios sequence, Prune-Belly syndrome, neurogenic bladder 

2. อธิบายความผิดปกติของพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ ใหการวินิจฉัย รักษาและ 

สงตอไปยังศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญไดอยางเหมาะสม 

2.1  Labial adhesion and phimosis 

2.2  Hydrocele and inguinal hernia 

2.3  Undescended testicle 

2.4  Hypospadias and epispadias 

 

เปาหมายท่ี 2.8 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของระบบทางเดินปสสาวะ

ท่ีเปนหลังเกิด (acquired urinary tract disorders) ดังตอไปนี้  

1.  Urinary tract infection 

2.  Urolithiasis and nephrocalcinosis 

3.  Kidney and urinary tract tumors 

4.  Lower urinary tract dysfunction 

5.  Primary and secondary enuresis 

6.  Neurogenic bladder 

 

เปาหมายท่ี 2.9 สามารถอธิบายนิยาม พยาธิสรีรวิทยา ประเมินความรุนแรง วินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวยท่ีมี

ภาวะทางไตท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1.  Primary and secondary hypertension 

2.  Acute kidney injury 

3.  Chronic kidney diseases 

 

เปาหมายท่ี 2.10 สามารถประเมินและดูแลรักษาผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการบําบัดทดแทนไต ดวยวิธีการ

ดังตอไปนี้ 

1.  Hemodialysis 

2.  Peritoneal dialysis 

3.  Continuous renal replacement therapy 
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4.  Plasmapheresis and other blood purification techniques 

5.  Renal transplantation 

 

เปาหมายท่ี 2.11 มีความรู ความเขาใจทางระบาดวิทยาและเวชสถิติ (epidemiology and medical 

statistics) ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1.  หลักการและรูปแบบตางๆ ของการศึกษาทางระบาดวิทยา  

2.  เลือกวิธีการวิเคราะหทางสถิติไดอยางเหมาะสม 

3.  ดําเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได 

4.  Critical appraisal รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 
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ภาคผนวกที่ 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยรักษา 

 

1. รายชื่อหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้  

ขอหาม ภาวะแทรกซอน และปฎิบัติไดภายใตการกํากับดูแล จนกระท่ังปฎิบัติไดดวยตัวเอง มีดังนี้ 

1.1 Percutaneous renal biopsy under ultrasound guidance (อยางนอย 10 ราย)  

1.2 Connect the peritoneal dialysis set and perform CAPD 

1.3 Exit site care of peritoneal catheter  

 

2. รายชื่อหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้ ขอหาม 

ภาวะแทรกซอน และมีประสบการณในการชวยทําหรือเคยเห็น มีดังนี้ 

2.1 Connect hemodialysis set/continuous renal replacement therapy set and perform 

the therapy 

2.2 Central venous catheter insertion (for blood purification) and catheter care 
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ภาคผนวกที่ 3 

การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 

1.. แพทยประจําบานตอยอดตองมีทักษะในการติดตอส่ือสาร และการสรางสัมพันธภาพกับผูปวยเด็ก

โรคไต ครอบครัวและ/หรือผูดูแล ดังตอไปนี้ 

 1.1 อธิบายโรค แนวทางการรักษา การพยากรณโรค 

 1.2 การขอความยินยอมในการทําหัตถการท่ีเก่ียวของกับโรคไต 

 1.3 อธิบายสิทธิประโยชนของกองทุนตางๆ ในการรักษาโรคไต รวมถึงการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี

      ตางๆ 

 1.4 การแจงขาวรายหรือขอผิดพลาดของการรักษา 

1.5 อธิบายการรักษาแบบประคับประคองและ/หรือการยุติการรักษาโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน  

 มนุษยและความประสงคของผูปวยและครอบครัว 

 

2. แพทยประจําบานตอยอดตองมีทักษะในการติดตอส่ือสาร และการสรางสัมพันธภาพกับสหสาขา

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

2.1 การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

2.2 การบันทึกเวชระเบียน  

2.3 การสงตอผูปวย รวมถึงการสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการทางการแพทยสําหรับผูใหญ 

2.4 การขอขอมูลจากแพทยผูเก่ียวของ 

2.5 การทํางานเปนทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ 

2.6 การใหคําปรึกษาแกแพทยรุนนองและนักศึกษาแพทย 

2.7 การจัดการปญหาและ/หรือความขัดแยง 
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ภาคผนวกที่ 4 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด 
 

การทํางานวิจัย 

 ผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรคไต 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 2 ป โดยตอง

เปนผูวิจัยหลัก 
  

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําใหไดลุลวงตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พิจารณาโดย อฝส. อนุสาขากุมาร 

เวชศาสตรโรคไตโดยคณะอนุกรรมการวิจัยของชมรมโรคไตเด็กแหงประเทศไทยจะเปนองคประกอบหนึ่งท่ีใชใน

การตัดสินการไดรับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียมความ

พรอมใหกับผูเขารับการฝกอบรมของสถาบันตนเองในดานงานวิจัย ตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัยไปจนกระท่ัง

สิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ภายไตกรอบการดําเนินการและเวลาท่ีกําหนดโดย 

อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต งานวิจัยควรเปนผลงานท่ีริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษา

มากอน โดยผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัยตองปฏิบัติตามกฎเกณฑดาน

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีทําการวิจัย และตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกอนทํา

การวิจัย 
 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แตนํามา

ดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 

2. แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยใน

คน หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 

4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับคําถามวิจัย 
 

กรอบการดําเนินงานวิจัย (โดยประมาณ) ในเวลา 24 เดือนของการฝกอบรม 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

1-9 จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา เตรียมโครงรางงานวิจัย และขออนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย/ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุน 

7 นําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) กับคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไต 

10-21 ดําเนินงานวิจัย 

22-23 นําเสนองานวิจัยแบบปากเปลาใหกับ อฝส. กุมารเวชศาสตรโรคไต 

24 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับ อฝส. กุมารเวชศาสตรโรคไต 
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ภาคผนวกที่ 5 

การประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบานตอยอดควรจะตองสามารถปฏิบัติไดดวย

ตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสําเร็จ

การฝกอบรมตามหลักสตูร    

 

อฝส. กุมารเวชศาสตรโรคไต กําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถวาทําได

ดวยตัวเองในระหวางการฝกอบรมดังนี้ 

1. Manage care of children with acute kidney injury 

2. Manage care of children with chronic kidney disease 

3. Manage care of children with congenital renal anomalies 

4. Manage care of children in renal replacement therapy 

5. Manage care of children with glomerular diseases 

6. Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 

7. Perform renal biopsy 

Level of EPA 

Level 1. สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

Level 2. สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย 

Level 3. สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

Level 4. สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองและควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวาได 
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เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน 

 

EPA 1 : Manage care of children with acute kidney injury 

Title of EPA Manage care of children with acute kidney 

injury 

Specifications 1. Detect significant problem of patients 

2. Perform systemic physical examination 

3. Able to list the associated problem 

4. Perform relevant investigation 

5. Offer proper management 

6. Provided accurate information for family 

Context In patient setting 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication 

and interpersonal skills; professional habits, 

attitudes, moral and ethics; health system 

and health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: Clinical management of 

common cause of acute kidney injury in 

children 

Skill: history taking, physical examination, 

clinical reasoning, selection of investigation, 

counseling with family. 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal 

with the child and family at in patient setting  

2 cases/item within 2 years of training 

Assessment information source to 

assess progress and ground for 

summative entrustment decision 

-Direct observation 

-360 degree evaluation 

-Medical record 

-Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at which 

stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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     Milesstone 1 : Manage care of children with acute kidney injury 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ / / 

2. วินิจฉัยและวิเคราะหหาสาเหตุของภาวะไตเสียหายเฉียบพลันท่ีพบบอยในเด็กได / / 

3. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

4. ใหคําแนะนําในการปองกันการเกิดภาวะไตเสียหายเฉียบพลันได / / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจ pathogenesis และ pathophysiology ของภาวะไตเสียหายเฉียบพลัน / / 

2. เขาใจ natural history ของภาวะไตเสียหายเฉียบพลันจากสาเหตุตางๆ / / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ / / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลผูปวยท่ีมีภาวะไต

เสียหายเฉียบพลัน 

/ / 

3.  เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุม และเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร และนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

5. เปนท่ีปรึกษาแกกุมารแพทยท่ัวไปได  / 

Professional habits, attitudes, moral and ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 

2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 2 : Manage care of children with chronic kidney disease 

Title of EPA Manage care of children with chronic kidney 

disease 

Specifications 1. Detect significant problem of patients 

2. Perform systemic physical examination 

3. Able to list the associated problem 

4. Perform relevant investigation 

5. Offer proper management 

6. Provide accurate information for family 

Context In-patient and out-patient settings 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 

interpersonal skills; professional habits, 

attitudes, moral and ethics; health system and 

health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 

for entrustment 

Knowledge:  Clinical management of common 

cause of chronic kidney disease in children 

Skill:  history taking, physical examination, 

clinical reasoning, selection of investigation, 

counseling with family. 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal with 

the child and family at in patient setting  2 

cases/item within 2 years of training 

Assessment information source to assess 

progress and ground for summative 

entrustment decision 

- Direct observation 

- 360 degree evaluation 

- Medical record 

- Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at which 

stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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Milestones 2 : Manage care of chronic kidney disease in children 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ / / 

2. วินิจฉัยและวิเคราะหหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรังในเด็กท่ีพบบอยได / / 

3. เลือกใชวิธีการรักษาท่ีสมเหตุผลและสามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวไปจนถึง

การปลูกถายไตได 

 / 

4. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

5. ใหคําแนะนําในการปองกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในกลุมเสี่ยงได / / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจ pathogenesis และ pathophysiology ของโรคไตเรื้อรัง / / 

2. เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบอ่ืนๆ ท่ีพบไดในโรคไตเรื้อรัง / / 

3. เขาใจถึงการดําเนินโรคในระยะตางๆ ของโรคไตเรื้อรัง / / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ / / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลผูปวยโรคไตเรื้อรัง / / 

3. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุม และเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรและนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

5. เปนท่ีปรึกษาแกกุมารแพทยท่ัวไปได  / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 

2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เขาใจถึงผลกระทบของภาวะไตวายเรื้อรังท่ีมีตอเด็กในดานชุมชน สังคม  / 

4. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 3 :  Manage care of children with congenital anomalies of kidney and urinary tract 

Title of EPA Manage care of children with congenital renal 

anomalies 

Specifications 1. Understand developmental and embryology of KUB 

system 

2. Define prenatal renal anomalies according to 

prenenal ultrasound 

3. Able to appropriatly manage post natal  

4. Perform appropriate investigation 

5. Consultation with urologic specialist in the 

appropriate time manner 

6. Provide accurate information for family and conduct 

the long term management and follow up 

Context In patient setting 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous professional 

development; communication and interpersonal skills; 

professional habits, attitudes, moral and ethics; health 

system and health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: management of child with abnormal 

prenatal renal ultrasound 

Skill: history taking, physical examination, clinical 

reasoning, selection of investigation, counseling with 

family 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal with the child 

and family at in patient setting  2 cases/item within 2 

years of training 

Assessment information source 

to assess progress and ground 

for summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- 360 degree evaluation 

- Medical record 

- Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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Milestones 3 :  Manage care of children with congenital anomalies of kidney and urinary 

tract 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

การตรวจทางรังสี และวิธีการรักษาท่ีสมเหตุผล 

/ / 

2. แปลผล prenatal ultrasound ไดอยางถูกตอง / / 

3. เลือกใชการตรวจทางรังสี ท่ีสมเหตุผลในทารกท่ีมี prenatal ultrasound 

ผิดปกติ 

/ / 

4. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

5. ใหคําแนะนําในการปองกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุมเสี่ยงได / / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจ KUB development ในระยะ embryo / / 

2. เขาใจถึงความผิดปกติท่ีพบจาก prenatal ultrasound  / / 

3. เข า ใจ ถึ งการ ดํ า เนิ น โรคขอ ง congenital anomalies of kidney and 

urinary tract ชนิดตางๆ 

/ / 

4. สามารถระบุผูปวยกลุมเสี่ยงท่ีมีโอกาสกลายเปนไตวายเรื้อรังในอนาคตได  / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลผูปวย 

congenital anomalies of kidney and urinary tract 

/ / 

3. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุม และเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรและนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

5. เปนท่ีปรึกษาแกกุมารแพทยท่ัวไปได  / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 
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2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เขาใจถึงผลกระทบของ congenital renal anomalies ท่ีมีตอครอบครัวและ

มารดาท้ังในขณะตั้งครรภและหลังคลอด 

/ / 

4. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 4 : Manage care of children on renal replacement therapy 

Title of EPA Manage care of children on renal replacement therapy  

Specifications 1. Understand each mode of renal replacement therapy 

2. Understand indication and contraindication for each 

modality 

3. Able to initiate renal replacement therapy in relevant 

cases 

4. Able to manage the complications of renal replacement 

therapy 

5. Provide accurate information for family and conduct the 

long term management for renal replacement therapy 

Context Out-patient and in-patient setting 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous professional 

development; communication and interpersonal skills; 

professional habits, attitudes, moral and ethics; health 

system and health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: perform renal replacement therapy in 

appropriated modalities according to center and patient 

Skill: history taking, physical examination, clinical reasoning, 

selection of investigation, counseling with family. 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal with the child 

and family at in patient setting  2 cases/item within 2 years 

of training 

Assessment information source 

to assess progress and ground 

for summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- 360 degree evaluation 

- Medical record 

- Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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Milestones 4 :  Manage care of children on renal replacement therapy 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติและ

วิธีการรักษาท่ีสมเหตุผล และสามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวไปจนถึง

การปลูกถายไตได 

/ / 

2. เขาใจวิธีการและกระบวนการของ renal replacement therapy และ

เลือกใชในแตละแบบท่ีเหมาะสมกับผูปวยรายนั้น ๆ 

/ / 

3.  บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

4. ให คําแนะนําในการปฏิบัติตั วแกผูป วย ท่ีตองรับการรักษาดวย renal 

replacement therapy ได 

/ / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจกลไกการขับของเสียดวยวิธี renal replacement therapy รูปแบบ

ตางๆ สําหรับโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย 

 / 

2. เขาใจขอบงชี้และภาวะแทรกซอนของ renal replacement therapy  / 

3. สามารถใหการรักษาภาวะแทรกซอนไดอยางเหมาะสม  / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลผูปวยท่ีไดรับ 

renal replacement therapy 

/ / 

3. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุม และเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร และนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

5. เปนท่ีปรึกษาแกกุมารแพทยท่ัวไปได  / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 
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2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เขาใจถึงผลกระทบของการรักษา renal replacement therapy ตอเด็กใน

ดานชุมชน สังคม 

 / 

4. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 5 : Manage care of patients with glomerular diseases 

Title of EPA Manage care of patients with glomerular diseases 

Specifications 1.  Able to take a history and physical examination 

from children and family with glomerular diseases 

2.  Perform correctly systemic physical examination 

and KUB system 

3.  Identified relevant renal problem and relevant 

systemic problem 

4.  Selected appropriated investigation 

5.  Perform proper management and long term 

planning  

6.  Complete medical record and/or referral document 

 Context Out-patient and in-patient settings 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 

interpersonal skills; professional habits, attitudes, moral 

and ethics; health system and health promotion; 

leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: Clinical management of glomerular diseases 

in children 

Skill: history taking, physical examination, clinical 

reasoning, selection of investigation, counseling with 

family. 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal with the 

child and family at in patient setting  2 cases/item 

within 2 years of training 

Assessment information source 

to assess progress and ground 

for summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- 360 degree evaluation 

- Medical record 

- Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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Milestones 5 :  Manage care of patients with glomerular diseases 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ี

สมเหตุผล และเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมตามสภาวะของโรค 

/ / 

2. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

3. เลือกใชกระบวนการสงตอท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว 

ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยกอนการสงตอไปยัง general pediatrician 

ไดเหมาะสม 

/ / 

4. เตรียมผูปวยกอนการสงตอไปยัง general pediatrician รวมท้ังวางแผนในการ

ดูแลผูปวยไดเหมาะสมในชวงการสงตอ 

 / 

Medical knowledge skill   

1. เขาใจกลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพของ glomerular diseases ชนิดตางๆ / / 

2. เขาใจการดําเนินโรค glomerular diseases ชนิดตางๆ  / / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ / / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหม ไดอย างเหมาะสมในการบริบาลผูป วย 

glomerular diseases ชนิดตางๆ 

/ / 

3. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุมและเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรและนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

5. มีความสามารถในการประสานงานกับ adult nephrologist ได  / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 

2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เขาใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการรักษาท่ีมีตอเด็กและ

วัยรุน 

 / 

4. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 
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Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 6 : Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 

Title of EPA Manage care of children with electrolyte and 

acid-base disorders 

Specifications 1. Able to take a history and physical 

examination from children and family 

electrolyte and acid-base disorders 

2. Perform correctly systemic physical 

examination and KUB system 

3. Identified relevant renal problem and relevant 

electrolyte and acid-base disorders 

4. Selected appropriated investigation 

5. Perform proper management 6. Complete 

medical record and referral document 

Context Out-patient and In-patient setting 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 

interpersonal skills; professional habits, attitudes, 

moral and ethics; health system and health 

promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: Clinical management of electrolyte 

and acid-base disorders in children 

Skill: history taking, physical examination, clinical 

reasoning, selection of investigation, counseling 

with family. 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate experiencer deal with 

the child and family at in patient setting  2 

cases/item within 2 years of training 

Assessment information source to 

assess progress and ground for 

summative entrustment decision 

- Direct observation 

- 360 degree evaluation 

- Medical record 

- Ward round and bedside discussion 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (1 case) 

- Level 4 at the end of 2nd year (1 case) 
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Milestones 6 : Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ / / 

2. วินิจฉัยและและวิเคราะหหาสาเหตุของความผิดปกติของอิเล็กโทรไลตและ

สมดุลกรดดางได 

/ / 

3. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

4. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยได / / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจ basic physiology และ pathophysiology ของความผิดปกติของอิ

เล็กโทรไลตและสมดุลกรดดาง 

/ / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / 

2. ประยุกตความรูและทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลผูปวยท่ีมีความ

ผิดปกติของอิเล็กโทรไลตหรือของสมดุลกรดดาง 

/ / 

3. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. นําเสนอขอมูลผูปวยในท่ีประชุมและเปนผูนําอภิปรายได / / 

2. ถายทอดความรูแกแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรและนักศึกษาแพทย / / 

3. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยได / / 

4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 

2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 7: Manage care of children who underwent renal biopsy 

Title of EPA Manage care of children who underwent 

renal biopsy 

Specifications Able to perform percutaneous native renal 

biopsy under ultrasound guidance 

Context Out-patient and  In-patient setting 

Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 

interpersonal skills; professional habits, 

attitudes, moral and ethics; health system and 

health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 

behavior for entrustment 

Knowledge: Manage care of children who 

underwent renal biopsy 

Skill: perform renal biopsy 

Attitude: professionalism 

Experience: demonstrate renal biopsy at least 

5 cases in 2 years 

Assessment information source to 

assess progress and ground for 

summative entrustment decision 

-Direct observation 

 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at which 

stage of training 

- Level 2 at the end of 1st year (5 cases) 

- Level 4 at the end of 2nd year (5 cases) 
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Milestones 7 :  Renal biopsy 

Domain of competence Year 1 Year 2 

Patient care   

1. เตรียมผูปวยกอนทํา renal biopsy ไดเหมาะสม / / 

2. ทํา renal biopsy ไดถูกตองตามข้ันตอนอยางปลอดภัย / / 

3. บันทึกขอมูลทางการแพทยไดอยางถูกตอง / / 

4. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและผูปกครองไดเหมาะสม / / 

Scientific knowledge   

1. เขาใจขอบงชี้และขอหามในการทํา renal biopsy / / 

Continuous professional development   

1. มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ / 

2. เรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากการปฏิบัติ / / 

Communication and interpersonal skills   

1. สื่อสารและใหขอมูลแกครอบครัวผูปวยรวมท้ังขอความยินยอมในการทํา

หัตถการได 

/ / 

2. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและทํางานกับผูรวมวิชาชีพได / / 

Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 

2. เขาใจสิทธิเด็กและสิทธิผูปวย คํานึงถึงผูปวยและครอบครัว / / 

3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย / / 

Health system and health promotion   

1. เขาใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 

2. เขาใจถึง patient safety / / 

3. เลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมกับสถานการณ / / 

Leadership   

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูรวมงาน / / 

2. บริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของหลายสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ / / 
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ภาคผนวกที่ 6 

แบบประเมิน 360 องศา 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต   

ประจําปการศึกษา .………………… 

 

แพทยประจาํบานตอยอด ช่ือ.....................................................................  ช้ันป………………….. 

ระยะเวลาท่ีประเมินตั้งแต …………………………….ถึง………………………………………. 

ประเมินโดย   อาจารย ช่ือ..............................  แพทยประจําบาน………………………….. 

 

โปรดใชตัวเลขตามมาตราสวนประเมิน ดังน้ี 

ความสามารถท่ีประเมิน 
ต่ํากวาความ

คาดหวัง 

บรรลคุวาม

คาดหวัง 

สูงกวาความ

คาดหวัง 

ประเมิน

ไมได 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชพี 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

2. ทักษะในการติดตอสือ่สารและการสรางสัมพันธภาพ 
    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

3. ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคไต 1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา  1       2       3 
 

4       5       6 
 

7      8     9 
 

 

5.ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 1       2       3 
 

4       5       6 
 

7      8     9 
 

 

6. ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

7. ทักษะในการเปนผูนํา  การทํางานรวมกับผูอื่นและการรับปรึกษา  
    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

 

คําอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตร 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
          

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต 

ไมรับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ี  รับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ีดี รับผิดชอบดีมากทุกดาน 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย 

ไมเหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย  

คอนขางดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย  

ดีมาก 

 
2. ทักษะในการติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 
ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัว ไมดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดีมาก 

ไมใครอธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติ   

ใชภาษาท่ีเขาใจยาก หรือไมถูกตอง 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติบาง   

ใชภาษาท่ีเขาใจได 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติ ทุกราย   

ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และถูกตอง 
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3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย (Patient assessment & management) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ทักษะในการดูแลผูปวยไมดี ท้ังดานเก็บขอมูล  

ตัดสินใจ และใสใจตอส่ิงท่ีผูปวยหรือญาติ

กังวล 

ทักษะในการดูแลผูปวยดี ทักษะในการดูแลผูปวยดีมากทุกดาน 

ไมมีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติม และไม

สนใจนําผลท่ีไดมาชวยการวินิจฉัยและวาง

แผนการรักษา 

มีเหตุผลในการส่ังตรวจเพ่ิมเติมแตเหตุผล 

ไมเหมาะสม สนใจนําผลมาใช 

เลือกส่ังตรวจวิเคราะหอยางมีเหตุผล ประหยัด  

ไดประโยชนสูง นําผลท่ีไดมาใชประโยชนไดดีมาก 

ไมสนใจบันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบสงตัว

ผูปวย 

บันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบสงตัวผูปวย  

รวมกันเกินครึ่ง 

บันทึกเวชระเบียนไดดีทันเวลาเปนสวนใหญ  

ตอบจดหมายสงตัวทุกฉบับในเวลาท่ีสมควร 

 
4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (Technical and procedural skills) 

 
ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมสามารถบอกขอบงช้ีในการเลือกทํา

หัตถการ 

ตางๆ และไมบอกขอดี ขอเสีย และคาใชจาย

ใหญาติทราบ 

บอกขอบงชี้ไดเฉพาะหัตถการท่ีทําบอยๆ บอก

ขอดีขอเสียใหญาติรับทราบบางแตไมครบถวน 

บอกขอบงชี้ในการทําหัตการไดถูกตองและ

เหมาะสม บอกขอดีขอเสียใหญาติทราบจน

ครบถวน และตรวจทานวาญาติเขาใจตามท่ี

อธิบายจริง 

เลือกใชเครื่องมือ ในการทําหัตถการไม

ถูกตอง ความสามารถในการทําหัตถการไมดี 

ถูกตองตํ่ากวา 50% 

เลือกใชเครื่องมือถูกตองเปนสวนใหญ 

ความสามารถในการทําดีทําถูกตอง 50-80 % 

เลือกใชเครื่องมือถูกตองท้ังหมด ความสามารถ

ในการทําดี ถูกตองเกิน 80% 

 
5.ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา 

และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพไตของเด็ก

ตามวัยไดไมครบถวน 

ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา 

และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพไตของเด็ก

ตามวัยได 

ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา และ

พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพไตของเด็กตามวัยได

ดีมาก 

ใหการบริบาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชน

ของผูปวยเด็กเปนสําคัญไดไมครบถวน 

ใหการบริบาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชน

ของผูปวยเด็กเปนสําคัญได 

ใหการบริบาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของ

ผูปวยเด็กเปนสําคัญไดดีมาก 

ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บน

พ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสง

ตอไดไมครบถวน 

ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บน

พ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสง

ตอได 

ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน

ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอไดดี

มาก 

 
6.ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง (Continuous professional development) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมใครสนใจใฝรูเพ่ิมเติม ไมสนใจเขารวม

ประชุมวิชาการ 

สนใจใฝรู หรือเขารวมประชุมวิชาการเม่ือมีผู

กระตุน 

สนใจใฝรูเพ่ิมเติมและขวนขวายเขาประชุม

วิชาการดวยตนเอง ไมตองใหใครกระตุน 

ความสามารถในการคนควาเพ่ิมเติม ตํ่า สามารถคนควาเพ่ิมเติมได สามารถคนควาเพ่ิมเติมไดดีท้ังทางวารสาร และ 

ทาง I.T. 

ไมสามารถวิจารณขอดี ขอดอย ของบทความ

ท่ีตีพิมพในวารสาร 

พอวิจารณบทความท่ีตีพิมพในวารสารไดบาง สามารถบอกขอดี หรือขอบกพรองของบทความ

ท่ีตีพิมพในวารสารได 

ไมใชเวชศาสตรหลักฐาน (Evidence-based 

medicine) ในการดูแลรักษาผูปวย 

ใชเวชศาสตรหลักฐานในการดูแลรักษาผูปวย

บางบางครั้ง 

ใชเวชศาสตรหลักฐานประกอบการรักษาผูปวย

เปนสวนใหญ 
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7. ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไมดี มีปญหาเกือบทุก

ท่ี 

มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นบางท่ี ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีทุกหนวยงาน 

ไมสนใจนักศึกษาแพทย ไมสอนแพทยรุนนอง สนใจนักศึกษาแพทย บาง สอนบาง แตไมมาก

นัก 

สนใจใหเวลากับนักศึกษาแพทย สอน และเปน

แพทยพ่ีเล้ียงนักศึกษาท่ีดี 

ไมรูความสามารถของตนเอง ไมปรึกษาผู

อาวุโส หรือปรึกษาทุกเรื่อง 

รูความสามารถตนเองขอคําปรึกษาบาง แตไม

ถูกจังหวะ 

รูความสามารถตนเอง ตัดสินใจได ขอคําปรึกษา

ในชวงท่ีถูกตอง 

ใชวัสดุครุภัณฑ หรืออุปกรณตางๆ อยางไม

ประหยัด ส้ินเปลืองโดยไมจําเปน 

ใชวัสดุครุภัณฑประหยัด ดูแลใชอุปกรณตาง ๆ อยางคุมคา ชวยดูแล

ประหยัดคาใชจายใหสวนรวม 

หมายเหตุ  ปรับปรุงแกไขเมื่อ 1 เมษายน 2563 
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.................................................................................................................................................................. ............................................ 

.................................................................................................................................................................................................... .......... 
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แบบประเมินแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต  

ประจําปการศึกษา .………………… 

 

แพทยประจาํบานตอยอด ช่ือ.....................................................................  ช้ันป………………….. 

ระยะเวลาท่ีประเมินตั้งแต……………………………ถึง…………………………………… 

ประเมินโดย   พยาบาลท่ี ………………………………………………………….. 

 

ความสามารถท่ีประเมิน 
ต่ํากวาความ

คาดหวัง 

บรรลคุวาม

คาดหวัง 

สูงกวาความ

คาดหวัง 

ประเมิน

ไมได 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชพี 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

2. ทักษะในการติดตอสือ่สารและการสรางสัมพันธภาพ 
    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

3. ทักษะในการเปนผูนํา  การทํางานรวมกับผูอื่นและการรับปรึกษา  
    (Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

 

คําอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตร 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
          

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ไมซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริต 

ไมรับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ี  รับผิดชอบท้ังดานเวลาและหนาท่ีดี รับผิดชอบดีมากทุกดาน 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย 

ไมเหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย  

คอนขางดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผูปวย ดี

มาก 

 
2. ทักษะในการติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 
ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัว ไมดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดี สัมพันธภาพตอผูปวยและครอบครัวดีมาก 

ไมใครอธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติ  ใช

ภาษาท่ีเขาใจยาก หรือไมถูกตอง 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติบาง  ใชภาษาท่ี

เขาใจได 

อธิบายเรื่องโรคใหผูปวยหรือญาติ ทุกราย  ใช

ภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และถูกตอง 

 
6. ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ตํ่ากวาความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกวาความคาดหวัง 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไมดี มีปญหาเกือบทุกท่ี มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นบางท่ี ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีทุกหนวยงาน 

ไมสนใจนักศึกษาแพทย ไมสอนแพทยรุนนอง สนใจนักศึกษาแพทย บาง สอนบาง แตไมมาก

นัก 

สนใจใหเวลากับนักศึกษาแพทย สอน และเปน

แพทยพ่ีเล้ียงนักศึกษาท่ีดี 

ไมรูความสามารถของตนเอง ไมปรึกษาผูอาวุโส 

หรือปรึกษาทุกเรื่อง 

รูความสามารถตนเองขอคําปรึกษาบาง แตไมถูก

จังหวะ 

รูความสามารถตนเอง ตัดสินใจได ขอคําปรึกษา

ในชวงท่ีถูกตอง 

 
หมายเหตุ  ปรับปรุงแกไขเมื่อ 1 เมษายน 2563 
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ภาคผนวกที่ 7   

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงานเปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงาน

จริง ๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบ สถาบันฝกอบรมควรกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึก

ประสบการณการเรียนรูและการปฏิบั ติลงในแฟมสะสมผลงาน รวมถึงการรวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึง

ความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนดประเมินและการสะทอน

ตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และ 

นําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบัน เพ่ือรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับ

การวางแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

  

การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใชแฟมสะสมผลงานโดย

อนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใชแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู

ท่ีพึงประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ และ

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนไวเปนลายลักษณ

อักษร พรอมใหขอมูลปอนกลับ (feedback) แกแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดได

ทราบและปรับปรุงแกไข และเก็บหลักฐานการประเมินไวเพ่ือแสดงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เพ่ือการ

ตรวจสอบและประเมินสถาบัน และพิจารณาผลการสอบข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
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ประกาศภาควิชาที่สําคัญ 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 
 

 

 

 



77 

 

 
 



78 

 

 
 

 

 

 



79 

 

 
 

 

 

 

 

 



80 

 

 
 

 

 

 



81 

 

 
 

 

 

 



82 

 

 

 
 

 

 



83 

 

 

 
 

 



84 

 

 

 

 
 



85 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

การเขาประเมิน 360 องศา 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/pediatrics/sidebar-left-

360_staff.asp 
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Username และ Password เปนเลข SAP 
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ตัวอยางหนาประเมิน 


	1 . ความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง
	เป้าหมายที่ 1.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง
	ดังต่อไปนี้
	เป้าหมายที่ 1.2 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคและหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง ดังต่อไปนี้
	เป้าหมายที่ 1.3 ทราบหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่างดังต่อไปนี้
	เป้าหมายที่ 2.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับไตและทางเดินปัสสาวะดังต่อไปนี้
	1.  อธิบายการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในครรภ์มารดาและระยะหลังเกิด (embryonic and              postnatal development of kidneys and urinary tract)
	เป้าหมายที่ 2.2 มีความรู้และสามารถแยกภาวะปกติและผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ
	เป้าหมายที่ 2.3 สามารถประเมินผู้ป่วยที่สงสัยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
	เป้าหมายที่ 2.7 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติแต่กําเนิดของไตและทางเดินปัสสาวะ (congenital anomalies of kidney and urinary tract) ดังต่อไปนี้
	1. อธิบายพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะ  ซึ่งเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ให้การวินิจฉัย ดูแลรักษาและส่งต่อไปยังศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม
	2. อธิบายความผิดปกติของพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ให้การวินิจฉัย รักษาและ
	ส่งต่อไปยังศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
	คำอธิบายวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์
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