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1. รายละเอียดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปฏิบตัิหน้าทีห่ลักท่ีศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และห้องแพทย์
เวร มีความร่วมมือเพื่อการเรยีนการสอนกับภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ และหน่วยงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราช  
 
รายนามอาจารย์อนุสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล และเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อในกรณีถ้าท่านต้องการปรึกษา
อาจารย์ด้านการรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  

๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมัมน โฉมฉาย         081-831-4190 
๒. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย 081-170-0084 
๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร 090-990-5004 
๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพนัธ์ เกรียงสุนทรกิจ 085-218-5384 
๕. แพทย์หญิงจริยา ภดูิศชินภัทร 081-444-0168 
๖. แพทย์หญิงภัทรพร เมฆาวุฒิกลุ 089-772-2854 

 
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อภายในหน่วยงานของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม และศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิรริาช 
 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม     9-7284-5 
 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิรริาช       9-7007  
 ห้องตรวจทางปฏิบัติการพิษวิทยา       9-7317-8 
 เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อภายในโรงพยาบาลศิรริาช เพื่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 9-1133 
 เบอร์โทรศัพท์หอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อบ่อย 
 72/9 ตะวันออก  9-7223, 9-8076  อัษฎางค์ช้ัน 6 น.  9-7802 
 72/9 ตะวันตก  9-8270   อัษฎางค์ช้ัน 6 ต.  9-7801 
 84/9 ตะวันออก  9-7259-60  อัษฎางค์ช้ัน 9 ต.  9-8060-1 
 84/9 ตะวันตก  9-7261-2  อัษฎางค์ช้ัน 9 น.  9-8426-7 
 84/10 ตะวันออก  9-7263-4  อัษฎางค์ช้ัน 10 น.  9-8062 
 84/10 ตะวันตก  9-7265-6  อัษฎางค์ช้ัน 10 ต.  9-8063 
 มว. 2   9-8694   อัษฎางค์ช้ัน 11 น.  9-8064 
 มว. 2   9-7487-8  อัษฎางค์ช้ัน 11 ต.  9-8065 
 วธ. 3   9-7489   อัษฎางค์ช้ัน 12 น.  9-8066-7 
 C.C.U.   9-7751   อัษฎางค์ช้ัน 12 ต.  9-8068 
 I.C.U. 1 (อัษฎางค์ช้ัน 3) 9-7764-5  จุฑาธุช 11 (ปาวา 2) 9-7337-8 
 I.C.U. 2 (อัษฎางค์ช้ัน 7) 9-9317, 9-9318  จุฑาธุช 12 (ปาวา 3) 9-7269, 9-8050 
 I.C.C.U.   9-7749   จุฑาธุช 13 (หรจ.)  9-9841-2 
 R.C.U    9-7752-3  OPD ห้อง 201  9-7350-4 
 ห้องผู้ป่วยเปลรถนั่ง  9-8564   OPD ห้อง 206  9-8775, 9-7354 
 ห้องฉุกเฉิน  9-7326-7  ห้องแพทย์เวร  9-7328, 9-9866 
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 ศูนย์วิทยุ   9-7666-999   
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา 9-7392 

 
2. งานการศึกษาหลังปริญญา 
พันธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 

การให้บริการทางการแพทย์ด้านพิษวิทยา มุ่งเน้นการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ภาวะพิษ ซึ่งอาจรวมถึงภาวะอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา ภาวะพษิท่ีเกิดการการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม จากสารเสพเพื่อผ่อนคลาย อาหาร 
สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี ในกลุ่มผู้ป่วย ที่ครอบคลมุถึงทุกกลุม่อายุตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และ กลุม่ประชากรพิเศษ เช่น 
หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นต้น แพทย์ท่ีผ่านการอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม สามารถวางแผน ให้บรกิาร ประเมินผลการดูแลรักษา และป้องกันภาวะพิษ ท้ังในระดับ ผู้ปว่ยเดี่ยว กลุม่ผู้ป่วย และเหตุ
อุบัติภัยได้ โดยการดูแลผู้ป่วยจากภาวะพิษนี้ต้องทำได้ทั้งในคลินิกผูป้่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หออภิบาล ศูนย์พิษวิทยาและ
ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล เช่น ชุมชน สถานท่ีทำงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเวชปฏิบตัิเหลา่นี้ต้องมีความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพื่อการแกไ้ขปัญหาและการสง่เสริมสุขภาพ โดยยดึถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม นอกจากนีเ้วชเภสัชวิทยาเป็นการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทาง
เภสัชวิทยาและทักษะทางคลินิก เพื่อการใช้ยาในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า และมีความ
เหมาะสมกับผู้ป่วยแตล่ะราย ตามหลักของการแพทย์เฉพาะบุคคล (personalized medicine) แพทย์ท่ีผา่นการอบรมต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การแปลผล การตรวจวิเคราะหเ์พื่อการ
ดูแลผูป้่วย สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ และจะต้องมีการเตรยีมพร้อมท่ีจะ
เรียนรูต้ลอดชีวิตด้วย 

การจัดหลักสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล จึงมีพันธกิจของหลกัสูตรทีส่อดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ ฯ และสอดคลอ้งกับเป้าหมายของหลักสูตร ดังนี้  

1. ผลิตแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญทางเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา เพื่อเป็นผู้ใหก้ารดูแลรักษา แนะนำให้คำปรึกษา ส่งเสรมิและ
ป้องกันทางด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ/หรือ เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ฝึกอบรมความรู้และทกัษะในด้านเวชเภสัชวิทยา
และพิษวทิยา สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ มีความสามารถด้านการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม  

2. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมคีวามเป็นมืออาชีพ มีความรับผดิชอบ สามารถสื่อสารและปฏิสมัพันธ์ ปฏิบัติงาน
เป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทัศนคติ และเจตคติทีด่ีต่อผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มี
ความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รว 

3. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรยีนรู้ และพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

แผนการดำเนินการ 
 1. ดำเนินการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม 
 2. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานท้ังในระดับภาค ฯ นอกภาค ฯ และนอกคณะ 
 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลักสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
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๑. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรริาช ที่ปรึกษา 
 (อาจารย์ นายแพทย์ลือชา บุญทวกีุล) 
๒. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ที่ปรึกษา 
 (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินยั รัตนสุวรรณ) 
๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมัมน โฉมฉาย ประธาน 
๔. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพนัธ์ เกรียงสุนทรกิจ กรรมการ 
๗. ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กรรมการ 
๘. ตัวแทนเจ้าหน้าที่เภสัชสนเทศและข้อมูลพิษวิทยา กรรมการ 
๙. แพทย์หญิงจริยา ภดูิศชินภัทร กรรมการ  
๑๐. แพทย์หญิงภัทรพร เมฆาวุฒิกลุ กรรมการ 
๑๑. ตัวแทนบัณฑิต กรรมการ  
๑๒. นาวสาวสรุางคณา พรแจ่มใส เลขานุการ 
๑๓. นางสาวสุรยี์วรรณ วงศ์เลศิ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564 

๑. นายแพทย์ณัฐมนต์ ศรสีุข           084-269-9995a 

4. ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

รายชื่อ 
ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

ธ.ค. 
2563 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

F1  Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service 
Occ 
med 

รายชื่อ 
ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

F2 
Occ 
Med 

Service 

Tox 
Labs 

& 
Forensic 

Tox 
Labs 

Service Pharm Service 

Alt Med 
& 

Pharm 
 

Service 
Rama 
SiPCC 

Service Elective Service 

 
วิชาอาชีวเวชศาสตร์ (Occ med) โดยจัดให้วนท่ีรพ.นพรตัน์เป็นเวลา 2 เดือน 
วิชาเภสัชวิทยา (Pharm) ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา 1 สัปดาห์  

         ร่วมปฏิบัติงานท่ีหน่วยแพ้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช 3 สัปดาห์  
         ร่วมปฎิบัติงานท่ีหน่วยเภสชักรผู้ป่วยใน เพื่อศึกษาเรื่อง therapeutic drug monitoring 3 สปัดาห ์

วิชาการแพทย์ทางเลือก(Alt Med) ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปฏิบัติงานทีส่ถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 สัปดาห ์
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ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก(Foreignsic Tox lab) ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปฏบิัติงานทีห่้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก
เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา (Tox Lab) ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปฏิบัติงานทีห่้องปฏิบัติการนิตพิิษวิทยาเป็นเวลา 2 สัปดาห ์
วิชาเลือกเสรี แพทย์ประจำบ้านตอ่ยอดสามารถเลือกฝึกอบรมตามความสนใจ หรือฝึกอบรมทางเลือก ทั้งในและต่างสถาบัน 
รวมทั้งสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ 

 
5. การปฏิบัติงานที่ศูนย์พิษวิทยา ในโรงพยาบาล และตารางเวรนอกเวลาราชการ  
ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 6 ตึกหอพักพยาบาล 3 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมหีน้าท่ีรับเวรจากเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-8.00 น. และ
ติดตามผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์หากเป็นผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล และไปเยี่ยมที่หอผู้ป่วยหากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 
8.00-15.30 น.  
 
ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD) ชัน้ 4 ห้อง 499 
 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-15.30 น. ดูแลผู้ป่วยที่รับปรึกษาหรือตดิตาม โดยมีอาจารย์ของอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาออกตรวจร่วมกัน  
 
ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อรับปรึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-15.30 น. เยี่ยมผู้ป่วยท่ีอาคารผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องแพทย์เวร และอาคารผู้ป่วยใน 
 
ตารางเวรของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดนอกเวลาราชการ และตารางอาจารย์รับปรึกษาในและนอกเวลาราชการ  

ตารางการรับปรึกษาของศูนย์พิษวทิยาประจำปี 2564  
  

อ. รับปรึกษา ผู้ป่วยผู้ใหญ่  อ. รับปรึกษา  
ผู้ป่วยเด็กนอกรพ.  

อ. รับปรึกษา  
ผู้ป่วยเด็กในรพ. 

3 มค – 9 มค พ.ณัฐมนต์ อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

10 มค – 16 มค 
 

อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

17 มค – 23 มค พ.ณัฐมนต์ อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

24 มค – 30 มค 
 

อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

31 มค – 6 กพ พ.ณัฐมนต์ อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

7 กพ – 13 กพ 
 

อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

14 กพ – 20 กพ พ.ณัฐมนต์ อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

21 กพ – 27 กพ 
 

อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

28 กพ – 6 มีค พ.ณัฐมนต์ อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

7 มีค – 13 มีค 
 

อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

14 มีค – 20 มีค พ.ณัฐมนต์ อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์
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21 มีค – 27 มีค 
 

อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

28 มีค - 3 เมย พ.ณัฐมนต์ อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

4 เมย – 10 เมย 
 

อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

11 เมย – 17 เมย พ.ณัฐมนต์ อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

18 เมย – 24 เมย 
 

อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

25 เมย – 1 พค พ.ณัฐมนต์ อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

2 พค – 8 พค 
 

อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

9 พค – 15 พค พ.ณัฐมนต์ อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

16 พค – 22 พค 
 

อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

23 พค – 29 พค พ.ณัฐมนต์ อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

30 พค – 5 มิย 
 

อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

6 มิย – 12 มยิ พ.ณัฐมนต์ อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

13 มิย – 19 มยิ 
 

อ. จริยา อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

20 มิย – 26 มยิ พ.ณัฐมนต์ อ. สัมมน อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

27 มิย – 3 กค 
 

อ. ภัทรพร อ. จุฬธิดา  อ. วรพันธ ์

 
6. แนวทางการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 
1. หลักการปฏิบัติงานทั่วไป 

1.1 ใหฝ้ึกปฏิบัติงานที่ศูนย์พิษวิทยาตามที่อนุสาขา ฯ มอบหมาย  
1.2 มีช่วงเวลาการทำงานในเวลาราชการอยู่ระหว่าง 8 ช่ัวโมงต่อวันแต่ไมเ่กิน 56 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และส่วนนอกเวลา

ราชการมีการจัดเวรในช่วงการปฏบิัติภายในโรงพยาบาลศิริราชไม่เกนิ 15 วันต่อเดือน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความจำเปน็ของผู้ป่วยท่ีจะไดร้ับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นด้านวิชาการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้มีช่ัวโมงการทำงานท่ีเหมาะสม 

1.3 ดูแลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามที่อนุสาขา ฯ มอบหมาย 
 1.4 ดูแลรับผดิชอบ ช่วยสอน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่หมุนเวียนมาทีศู่นย์พิษวิทยา 
อภิปรายปญัหาผู้ป่วยร่วมกัน 

1.5 เข้าร่วมกิจกิจกรรมทางวิชาการของอนุสาขา ฯ ตามกำหนด คือ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 แต่ให้ถือความ 
รับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคญัที่สุด เมื่อมคีวามจำเป็นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แจ้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบทุกครั้ง 

1.6 สมาคมพิษวิทยาคลินิก ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการประเมิน  
Entrustable Professional Activities (EPA) จำนวน 7 ข้อ ดังนี้ 
EPA 1: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 

with acute poisonings  
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EPA 2: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 
with subacute to chronic toxicological exposures or effects 

EPA 3: Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 
  EPA 4: Demonstrating lifelong personal learning activities 

EPA 5: Working with interprofessional health care teams 
EPA 6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
EPA 7: Appropriate communicating with public or other professions 
โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปทีี่ 1 ต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่ออาจารยผ์ู้ทำการประเมินในกิจกรรม 

นั้น ๆ เพื่อทำการประเมินเองตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
2. การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษานอกโรงพยาบาล (ศูนย์พิษวิทยา) 
 2.1 รับปรึกษาผ่านเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยาในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการวันท่ีมีตารางปฏิบัติงาน  
 2.2 ให้คำแนะนำเบื้องต้นผ่านเภสชักรประจำศูนย์พิษวิทยา และโทรปรึกษาอาจารยป์ระจำอนุสาขา ฯ ท่ีรับปรึกษาตาม
ตารางที่กำหนด โดยมีการอภิปรายปัญหาและแผนการดูแลรักษากบัอาจารย์ระหว่างนำเสนอรายงานผู้ป่วยทุกครั้ง 
 2.3 รับเวรจากเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยาเวลา 7.30-8.00 น. ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีท่ี 2 และอาจารย์
ประจำอนสุาขา ฯ และร่วมกันอภปิรายปัญหาและวางแผนการดูแลรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยใหม่กับเภสัช
กรประจำศูนย์พิษวิทยา 

2.4 ติดตามผู้ป่วยทางไกลผ่านโทรศัพท์ทุกเช้าของวันทำการ ตั้งแต่ 8.00 น. และอาจติดตามเพิ่มเติมหากผู้ป่วยอยู่ใน
ภาวะวิกฤตเิร่งด่วนจำเป็นต้องไดร้บัการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมอบหมายผู้ป่วยให้กับแพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษาแพทย์
ที่วนมาประจำศูนย์พิษวิทยา ให้โทรติดตามอาการและใหค้ำแนะนำ รวมทั้งอภิปรายปญัหาและแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น
ร่วมกัน ก่อนปรึกษาอาจารย์ที่รับผิดชอบ  

2.5 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 จำเป็นต้องโทรติดตามผู้ป่วย และให้คำแนะนำแก่แพทย์และพยาบาลผู้ร่วมดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยตัวเอง ในกรณีทีผู่ป้่วยอยู่ในภาวะวิกฤติเร่งด่วน หรอืกรณีที่คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาซับซ้อน โดยทำภายใต้
การดูแลของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 

2.6 บันทึกเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยา และเขียน progression note ทุกครั้งท่ีให้คำแนะนำและโทรติดตามผู้ป่วย 
รวมทั้งดูแลให้แพทย์ประจำบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ท่ีร่วมเรียนบันทกึเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยาใหเ้รียบร้อย  
  
3. การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในที่ได้รับปรึกษาในโรงพยาบาล  

2.1 รับผู้ป่วยตามใบส่งคำปรึกษาทั้งจากอาคารผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก (รวมทั้งห้องฉุกเฉินและห้องแพทย์เวร) โดยให้การ
ดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการให้คำแนะนำ สอน แก่แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และเภสัชกรที่
มาร่วมในการเรียนการสอนของอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และรายงานรายละเอยีด อภิปรายปัญหาผู้ป่วยกับแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

2.2 ดแูลผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลดว้ยแนวทางการดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับทีม แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดช้ันปีท่ี 2 อาจร่วมถึงนักศึกษาแพทย์ และเภสัชกรที่เกี่ยวข้อง เขยีน progress note และรายงานความคืบหน้าแก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

2.3 จะมีการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทุกเวชระเบยีน  
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2.3 ในวันหยุดราชการ วันเสาร์อาทิตย์ หากมีผู้ป่วยวิกฤติเร่งด่วน อาจจำเป็นต้องมาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล
ตามความเหมาะสม  

2.4 หากมีผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดควรติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอเตียงใช้ในการรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน  

หากเป็นในเวลาราชการสามารถตดิผ่านทาง 
 เตียงของสาขาวิชา ติดต่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้แทน 

เตียงทั่วไป 
9.00 – 12.00 น.  ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น 
12.00 – 16.30 น. ติดต่อแพทย์ประจำบ้านปีท่ี 3 เวร 1653 ส่วนเตียงของสาขาวิชาจะสามารถ 

รับผู้ป่วยไดต้่อเมื่อได้รับการเห็นชอบจากอาจารยส์าขาวิชานั้น ๆ 
 เตียงการศึกษา 
 9.00 – 12.00 น.  ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น 
 12.00 – 16.30 น.  ติดต่ออาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น 
 เตียงประกันสังคม 
 9.00 – 12.00 น.  ติดต่ออาจารย์ในวันน้ัน โดยต้องเขยีนใบขอใช้เตียงทุกครั้ง 
 12.00 – 16.30 น.   ติดต่อแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 เวร 1653 
 เตียงหอผู้ป่วยปาวา 2, ปาวา 3, หรจ. และ 72/9 ตะวันออก 
 9.00 – 12.00 น.   ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น โดยต้องเขียนใบขอใช้เตียงทุกครั้ง 
 12.00 – 16.30 น.  ติดต่ออาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น ในกรณีตดิต่อไม่ได้ให้ติดต่อ ward chief  
    เพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของภาควิชา ฯ 
 เตียง ICU, RCU, ICCU และ CCU 
    ต้องได้รับอนญุาตและลงนามกำกบัจากอาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น ๆ 

หากเป็นนอกเวลาราชการสามารถติดผ่านทาง 
แพทย์ประจำบ้านปีท่ี 3 เวร 1653 (วันธรรมดา วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากเป็นการย้ายภายนอก
ภาควิชา)  
แพทย์ประจำบ้านปีท่ี 3 เวร 1654 (วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยดุนักขตัฤกษ์หากเป็นการย้ายภายในภาควิชา) 
 

4. การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยนอก 
 คลินิกพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์  
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกในคลินกิพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริาช 
ในวันอังคาร (13.00-15.30 น. หรือจนกว่าผู้ป่วยจะหมด) โดยผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการปรึกษามาจากคลินิกอื่นหรือเป็นผู้ป่วยท่ี
นัดต่อเนื่องมาจากผู้ป่วยนอกหรือในท่ีทางอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยารับปรึกษา การออกตรวจท่ีคลินิกพิษวิทยาและอาชีว
เวชศาสตร์ จะมีอาจารย์จากอนสุาขา ฯ ออกตรวจร่วมด้วย เมื่อตรวจผู้ป่วยและบันทึกเวชระเบียนผู้ปว่ยนอกแต่ละรายแล้วให้
รายงานให้อาจารย์ทราบ จะมีการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผูป้่วยนอกทุกเวชระเบียนที่ได้บันทกึไว้ ณ.วันท่ีออกตรวจ ในการ
นี้อาจารย์จะตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของข้อมูลที่แพทย์ประจำบ้านบันทึก มีการให้คำแนะนำแก้ไขสิ่งบกพร่อง
แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วยวิธทีี่เหมาะสม และมีประเมินการตรวจผู้ป่วยนอกด้วยแบบประเมิน EPA 1 ของราชวิทยาลัย ฯ  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกตามเวลาที่กำหนด ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้
การรักษา แก้ไขปญัหา สามารถปรึกษาสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
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5. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 มีหน้าที่ในการอยู่เวรรับปรกึษาของศูนย์พิษวิทยา ซึ่งมีหน้าที่คือ รับปรึกษา
ทางไกลผ่านเภสัชกรประจำศูนย์พษิวิทยา ให้คำแนะนำเรื่องแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น และรายงานรายละเอียดและ
อภิปรายปญัหาและแผนการดูแลรกัษาผู้ป่วยแก่อาจารย์ผูร้ับผดิชอบทุกครั้ง 
 5.2 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีหน้าท่ีโทรให้คำปรึกษาและติดตามอาการผู้ป่วยอยา่งใกล้ชิดในกรณผีูป้่วยเป็นผู้ป่วยวิกฤติ
เร่งด่วน อยู่ทำงานภายใต้การดูแลของการผู้รับผิดชอบ  

5.2 หากมีผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดควรติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอเตียงใช้ในการรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน  

5.3 ในวันรุ่งขึ้นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 มหีน้าท่ีในการตดิตามผู้ป่วยและอภิปรายร่วมกับทมีซึ่งประกอบด้วย 
เภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยา แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  
6. การรับผู้ป่วย และการบันทึกเอกสารอื่น ๆ 
เวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยา  
 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที ่1 จำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยในเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยาให้ครบถ้วน 
ในกรณีตดิตามผู้ป่วย จำเป็นต้องบนัทึก progression note ตามหัวข้อที่เวชระเบียนกำหนด พร้อมกับกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้าน 
และ/หรือนักศึกษาแพทย์ให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกัน 

2. อาจารย์ประจำอนุสาขา ฯ จะสุม่ตรวจเวชระเบยีนทุกครั้งท่ีมีการอภิปรายผู้ป่วยประจำวัน และ feedback เกี่ยวกับ
การบันทึกเวชระเบยีน 

3. ในกรณีใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ใหแ้พทย์ประจำบ้านต่อยอดใช้ username และ password ของตนเท่าน้ัน และ
ห้ามให้แพทย์ประจำบ้านหรือนักศกึษาแพทย์ยืมรหสัของตนเพื่อเข้าระบบ และคอยดูแลให้แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษา
แพทย์ปฏิบัติแบบเดียวกันอย่างเคร่งครัด 
 
เวชระเบียนของโรงพยาบาลศิริราช 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องเขียนด้วยปากกาและเขียนอยู่ในพ้ืนท่ีกำหนด สามารถเขียนหน้าหรือหลงัของกระดาษได้ 
โดยเขียนให้ชัด อ่านออก ต้องประทับตราที่มีช่ือ สกุล และเลขประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยทุกครั้ง 
 
การตอบใบรับคำปรึกษาจากผู้ป่วยในแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล 

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที ่1 จำเป็นต้องเขียนตอบคำปรึกษาอย่างละเอียดโดยประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ระบุปญัหา เขียนอภิปราย ส่งตรวจเพิ่มเตมิเพื่อช่วยในการวินิจฉัย และวางแผนการดูแลรักษา 

2. ในกรณีที่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบไม่ไดไ้ปตรวจผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วยดว้ย จำเป็นต้องให้อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบดูใบตอบรับ
คำปรึกษาก่อนใส่แฟ้มผู้ป่วยทุกครัง้ อาจารย์ผู้รบัผิดชอบจะประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป  
 
การสั่งการรักษา 
 ต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเซ็นช่ือ และเลขประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้อ่านออก แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อง
เซ็นชื่อกำกับคำสั่งการรักษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบา้นทุกครั้ง (หากมี) การสั่งยาให้ใช้ช่ือสามัญ (generic name) 
เป็นหลักด้วยรูปแบบสากล หา้มใช้ตัวย่อท่ีไม่เป็นท่ียอมรับทั่วไป หากเป็นหอผู้ป่วยท่ีทางอนุสาขา ฯ รบัปรึกษา แพทย์ประจำบ้าน
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ต่อยอดควรเขียน progress note ถึงเหตุผลและความจำเป็นของคำสั่งรักษาดังกล่าวเพื่อให้ทางแพทย์เจ้าของไข้เป็นผูเ้ขียนคำสั่ง
การรักษายกเว้นในกรณีฉุกเฉินอันเป็นอันตรายแกผู่้ป่วย 
 
การเขียนใบส่งตรวจ 

ดำเนินการตามระเบยีบปฏิบตัิของโรงพยาบาลโดยเคร่งครัด เขียนประวัติและการตรวจร่างกายที่สำคญัในใบส่งตรวจบาง
ประเภทเพื่อประโยชน์ในการตรวจและการแปลผล  การตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการใช้ระบบเวชสารสนเทศ  ยกเว้นบางอย่าง
จะมีคนงานช่วยไปรับผลให้  ถ้าตอ้งการผลเร็วให้สอบถามทางโทรศพัท์ แต่ถ้าต้องการด่วนควรตามผลด้วยตนเอง  การตามผล
เอกซเรยเ์องและการอ่านฟิล์มร่วมกับรังสีแพทย์จะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมาก 
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 ต้องเข้าร่วมและมสี่วนร่วมในกิจกรรม Multidisciplinary conference ทุกครั้งเมื่อ
ได้รับจดหมายเชิญ เพือ่ใหไ้ด้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์ร่วมและได้เห็นภาพการดูแลรักษาร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และต้องต้องกิจกรรมอื่นที่อนุสาขา ฯ ประกาศกำหนดในแตล่ะปีการศึกษา 

 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 
1. หลักการปฏิบัตงิานทั่วไป 

1.1 ให้หมุนเวียนตามตารางฝึกอบรมที่กำหนด โดยแบ่งเป็นการปฏิบตัิงานท่ีศูนย์พิษและในศูนย์พิษวิทยาเป็นหลัก 6 
เดือน และฝึกปฏิบตัิงานท่ีสาขาวิชาที่กำหนดให้ 5 เดือน และวิชาเลอืกเสรี 1 เดือน 
1.2 มีช่วงเวลาการทำงานในเวลาราชการอยู่ระหว่าง 8 ช่ัวโมงต่อวันแต่ไมเ่กิน 56 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และส่วนนอกเวลา

ราชการมีการจัดเวรในช่วงการปฏบิัติภายในโรงพยาบาลศิริราชไม่เกนิ 15 วันต่อเดือน โดยในกรณผีู้ปว่ยไม่วิกฤติ สามารถให้
คำแนะนำเรื่องแผนการดูแลรักษาได้เลย แต่ในกรณผีู้ป่วยวิกฤติหรือซับซ้อน สามารถปรึกษาอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบได้ โดยคำนึงถึง
ความจำเป็นของผู้ป่วยท่ีจะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นด้านวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มี
ช่ัวโมงการทำงานท่ีเหมาะสม 

1.3 ดูแลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามที่อนุสาขา ฯ มอบหมาย 
 1.4 ดูแลรับผดิชอบ ช่วยสอน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านท่ีหมุนเวียนมาที่ศูนย์พิษวิทยา และ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 รวมทั้งอภิปรายปญัหาผู้ป่วยร่วมกัน 

1.5 เข้าร่วมกิจกิจกรรมทางวิชาการของอนุสาขา ฯ ตามกำหนด คือ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 แต่ให้ถือความ 
รับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคญัที่สุด เมื่อมคีวามจำเป็นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แจ้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบทุกครั้ง 

1.6 สมาคมพิษวิทยาคลินิก ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการประเมิน  
Entrustable Professional Activities (EPA) จำนวน 7 ข้อ ดังนี้ 
EPA 1: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 

with acute poisonings  
EPA 2: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 

with subacute to chronic toxicological exposures or effects 
EPA 3: Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 

  EPA 4: Demonstrating lifelong personal learning activities 
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EPA 5: Working with interprofessional health care teams 
EPA 6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
EPA 7: Appropriate communicating with public or other professions 
โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปทีี ่2 ต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่ออาจารยผ์ู้ทำการประเมินในกิจกรรม 

นั้น ๆ เพื่อทำการประเมินเองตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
2. การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการปรึกษานอกโรงพยาบาล (ศูนย์พิษวิทยา) 
 2.1 รับปรึกษาผ่านเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยาในเวลาราชการ ในเดือนท่ีปฏิบัติงานท่ีศูนย์พิษวิทยาเป็นหลัก 
 2.2 ให้คำแนะนำผ่านเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยา สามารถโทรปรึกษาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบในกรณผีู้ปว่ยวิกฤติหรือ
ซับซ้อน โดยมีการอภิปรายปญัหาและแผนการดูแลรักษากับอาจารย์ระหว่างนำเสนอรายงานผู้ป่วย 
 2.3 รับเวรจากเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยาเวลา 7.30-8.00 น. ร่วมกับอาจารย์ประจำอนุสาขา ฯ และร่วมกันอภิปราย
ปัญหาและวางแผนการดูแลรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับผูป้่วยใหม่กับเภสัชกรประจำศนูย์พิษวิทยา และแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1  

2.4 ติดตามผู้ป่วยทางไกลผ่านโทรศัพท์ทุกเช้าของวันทำการ ตั้งแต่ 8.00 น. และอาจะติดตามเพิม่เตมิหากผู้ป่วยอยู่ใน
ภาวะวิกฤตเิร่งด่วนจำเป็นต้องไดร้บัการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแจกผู้ป่วยให้กับแพทย์ประจำบ้าน หรือนักศึกษาแพทย์ท่ีวนมา
ประจำศูนย์พิษวิทยา ให้โทรตดิตามอาการและให้คำแนะนำ รวมทั้งอภิปรายปญัหาและแนวทางการดแูลรักษาเบื้องต้นร่วมกัน 
ก่อนปรึกษาอาจารย์ทีร่ับผดิชอบ   

2.5 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำเป็นต้องโทรติดตามผู้ป่วย และให้คำแนะนำแก่แพทย์และพยาบาลผู้รว่มดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้วยตัวเอง ในกรณีทีผู่้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติเร่งด่วน หรือกรณีที่คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาซับซอ้น  

2.6 บันทึกเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยา และเขียน progression note ทุกครั้งท่ีให้คำแนะนำและโทรติดตามผู้ป่วย 
รวมทั้งดูแลให้แพทย์ประจำบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ท่ีร่วมเรียนบันทกึเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยาใหเ้รียบร้อย  
  
3. การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในที่ได้รับปรึกษาในโรงพยาบาล  

2.1 รับผู้ป่วยตามใบส่งคำปรึกษาทั้งจากอาคารผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก (รวมทั้งห้องฉุกเฉินและห้องแพทย์เวร) ในเดือนที่
ปฏิบัติงานท่ีศูนย์พิษวิทยาเป็นหลกั โดยให้การดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการให้คำแนะนำ สอน แก่แพทย์
ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และเภสัชกรที่มาร่วมในการเรียนการสอนของอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และรายงาน
รายละเอียด อภิปรายปญัหาผู้ป่วยกับแพทยป์ระจำบา้นต่อยอดช้ันปีท่ีสูงกว่าและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

2.2 ดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลดว้ยแนวทางการดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับทีม แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดช้ันปีท่ีสูงกว่า อาจร่วมถึงนักศกึษาแพทย์ และเภสัชกรที่เกี่ยวข้อง เขียน progress note และรายงานความคืบหน้าแก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

2.3 จะมีการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทุกเวชระเบยีน  
2.3 ในวันหยุดราชการ วันเสาร์อาทิตย์ หากมีผู้ป่วยวิกฤติเร่งด่วน อาจจำเป็นต้องมาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล

ตามความเหมาะสม  
2.4 หากมีผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดควรติดต่อ

ประสานงานเพื่อขอเตียงใช้ในการรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน  
หากเป็นในเวลาราชการสามารถตดิผ่านทาง 

 เตียงของสาขาวิชา ติดต่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้แทน 
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เตียงทั่วไป 
9.00 – 12.00 น.  ตดิต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น 
12.00 – 16.30 น. ติดต่อแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 เวร 1653 ส่วนเตียงของสาขาวิชาจะสามารถ 

รับผู้ป่วยไดต้่อเมื่อได้รับการเห็นชอบจากอาจารยส์าขาวิชานั้น ๆ 
 เตียงการศึกษา 
 9.00 – 12.00 น.  ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น 
 12.00 – 16.30 น.  ติดต่ออาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น 
 เตียงประกันสังคม 
 9.00 – 12.00 น.  ติดต่ออาจารย์ในวันน้ัน โดยต้องเขยีนใบขอใช้เตียงทุกครั้ง 
 12.00 – 16.30 น.  ติดต่อแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 เวร 1653 
  

เตียงหอผู้ป่วยปาวา 2, ปาวา 3, หรจ. และ 72/9 ตะวันออก 
 9.00 – 12.00 น.   ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในวันนั้น โดยต้องเขียนใบขอใช้เตียงทุกครั้ง 
 12.00 – 16.30 น.  ติดต่ออาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น ในกรณีตดิต่อไม่ได้ให้ติดต่อ ward chief  
    เพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของภาควิชา ฯ 
 เตียง ICU, RCU, ICCU และ CCU 
    ต้องได้รับอนญุาตและลงนามกำกบัจากอาจารย์อำนวยการหอผู้ป่วยนั้น ๆ 

หากเป็นนอกเวลาราชการสามารถติดผ่านทาง 
แพทย์ประจำบ้านปีท่ี 3 เวร 1653 (วันธรรมดา วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากเป็นการย้ายภายนอก
ภาควิชา)  
แพทย์ประจำบ้านปีท่ี 3 เวร 1654 (วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยดุนักขตัฤกษ์หากเป็นการย้ายภายในภาควิชา) 
 

4. การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยนอก 
 คลินิกพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์  
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกในคลินกิพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริาช 
ในเดือนที่ปฏิบัติงานท่ีศูนย์พิษวิทยาเป็นหลัก ทุกวันอังคาร (13.00-15.30 น. หรือจนกว่าผู้ป่วยจะหมด) โดยผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยท่ี
ได้รับการปรึกษามาจากคลินิกอ่ืนหรือเป็นผู้ป่วยที่นัดต่อเนื่องมาจากผู้ป่วยนอกหรือในท่ีทางอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
รับปรึกษา การออกตรวจที่คลินิกพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 และ
อาจารย์จากอนสุาขา ฯ ออกตรวจร่วมด้วย มหีน้าท่ีตรวจและให้คำแนะนำแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 แพทย์ประจำบ้าน 
และ/หรือนักศึกษาแพทย ์เมื่อตรวจผู้ป่วยและบันทึกเวชระเบียนผู้ปว่ยนอกแต่ละรายแล้วให้รายงานให้อาจารย์ทราบ จะมีการ
ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผูป้่วยนอกทุกเวชระเบียนที่ได้บันทกึไว้ ณ.วันที่ออกตรวจ ในการนี้อาจารย์จะตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความเหมาะสมของขอ้มูลที่แพทย์ประจำบ้านบันทึก มกีารให้คำแนะนำแก้ไขสิ่งบกพร่องแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และมีประเมินการตรวจผู้ป่วยนอกด้วยแบบประเมินตาม EPA  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกตามเวลาที่กำหนด ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้
การรักษา แก้ไขปญัหา สามารถปรึกษาสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
  
5. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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 5.1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 มีหน้าที่ในการอยู่เวรรับปรกึษาของศูนย์พิษวิทยา (ยกเว้นช่วงเวลาวิชาเลือกและ
ช่วงเวลาที่ไปฝึกปฏิบัติงานท่ีศูนยพ์ิษรามาธิบดี) ซึ่งมีหน้าท่ีคือ รับปรึกษาทางไกลผ่านเภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยา ให้คำแนะนำ
เรื่องแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยสามารถปรึกษาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบได้ในกรณีผู้ป่วยวิกฤติหรือซับซ้อน  
 5.2 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีหน้าท่ีโทรให้คำปรึกษาและติดตามอาการผู้ป่วยอยา่งใกล้ชิดในกรณผีูป้่วยเป็นผู้ป่วยวิกฤติ
เร่งด่วน  

5.2 หากมีผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดควรติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอเตียงใช้ในการรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน  

5.3 ในวันรุ่งขึ้นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีหน้าท่ีในการติดตามผู้ป่วยและอภิปรายร่วมกับทีมซึ่งประกอบด้วย เภสัชกร
ประจำศูนย์พิษวิทยา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  
 
 
6. การรับผู้ป่วย และการบันทึกเอกสารอื่น ๆ 
เวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยา  
 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยในเวชระเบียนของศูนย์พิษวิทยาให้ครบถ้วน 
ในกรณีตดิตามผู้ป่วย จำเป็นต้องบนัทึก progression note ตามหัวข้อที่เวชระเบียนกำหนด พร้อมกับกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดช้ันปีท่ี 1 แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษาแพทย์ให้ปฏบิัติเช่นเดียวกัน 

2. อาจารย์ประจำอนุสาขา ฯ จะสุม่ตรวจเวชระเบยีนทุกครั้งท่ีมีการอภิปรายผู้ป่วยประจำวัน และ feedback เกี่ยวกับ
การบันทึกเวชระเบยีน 

3. ในกรณีใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดใช้ username และ password ของตนเท่าน้ัน และ
ห้ามให้แพทย์ประจำบ้านหรือนักศกึษาแพทย์ยืมรหสัของตนเพื่อเข้าระบบ และคอยดูแลให้แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศึกษา
แพทย์ปฏิบัติแบบเดียวกันอย่างเคร่งครัด 
 
เวชระเบียนของโรงพยาบาลศิริราช 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 ต้องเขียนด้วยปากกาและเขียนอยู่ในพ้ืนท่ีกำหนด สามารถเขียนหน้าหรือหลังของ
กระดาษได้ โดยเขียนให้ชัด อ่านออก ต้องประทับตราที่มีช่ือ สกลุ และเลขประกอบวิชาชีพเวชกรรมดว้ยทุกครั้ง 
 
การตอบใบรับคำปรึกษาจากผู้ป่วยในแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล 

1. ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปทีี่ 2 ให้อภิปรายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญของผู้ป่วย และวางแผนการรักษาร่วมกับ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 แพทย์ประจำบ้าน และ/หรือนักศกึษาแพทย์ ก่อนตอบใบรับคำปรึกษา  

2. ในกรณีที่ผู้ป่วยวิกฤตหรือซับซ้อนสามารถเขียนตอบใบรบัคำปรึกษาด้วยตนเองได้ สามารถปรึกษาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

เมื่อมีข้อสงสยัหรือไม่แน่ใจ 

 
การสั่งการรักษา 
 ต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเซ็นช่ือ และเลขประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้อ่านออก แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี
ต้องเซ็นชื่อกำกับคำสั่งการรักษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านทุกครั้ง (หากมี) การสั่งยาให้ใช้ช่ือสามัญ (generic 
name) เป็นหลักด้วยรูปแบบสากล ห้ามใช้ตัวย่อท่ีไม่เป็นท่ียอมรับทั่วไป หากเป็นหอผู้ป่วยท่ีทางอนุสาขา ฯ รับปรึกษา แพทย์
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ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ีควรเขยีน progress note ถึงเหตุผลและความจำเป็นของคำสั่งรักษาดังกลา่วเพื่อให้ทางแพทย์เจ้าของไข้
เป็นผู้เขียนคำสั่งการรักษายกเว้นในกรณีฉุกเฉินอันเป็นอันตรายแก่ผูป้่วย 
 
การเขียนใบส่งตรวจ 

ดำเนินการตามระเบยีบปฏิบตัิของโรงพยาบาลโดยเคร่งครัด เขียนประวัติและการตรวจร่างกายที่สำคญัในใบส่งตรวจบาง
ประเภทเพื่อประโยชน์ในการตรวจและการแปลผล  การตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการใช้ระบบเวชสารสนเทศ  ยกเว้นบางอย่าง
จะมีคนงานช่วยไปรับผลให้  ถ้าตอ้งการผลเร็วให้สอบถามทางโทรศพัท์ แต่ถ้าต้องการด่วนควรตามผลด้วยตนเอง  การตามผล
เอกซเรยเ์องและการอ่านฟิล์มร่วมกับรังสีแพทย์จะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชัม้าก 
กิจกรรมบันทกึประสบการณ์การเรียนรู้และสะท้อนตนเอง 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำเป็นตอ้งบันทึกประสบการณ์การเรยีนรู้ใน Log book และบันทึกการสะทอ้นตนเองใน 
Reflective writing form ที่ทางอนุสาขาจัดทำให้ โดยจะมีการประเมินคณุภาพและจำนวนของการบันทึกเพื่อประกอบการวัดผล
ต่อไป  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ีช้ันปีท่ี 2 ต้องเข้าร่วมและมสี่วนร่วมในกิจกรรม Multidisciplinary conference ทุก
ครั้งเมื่อได้รับจดหมายเชิญ (ในกรณีปฏิบตัิงานท่ีศูนย์พิษวิทยาเป็นหลัก) เพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรยีนรู้แบบองค์ร่วมและได้เห็น
ภาพการดูแลรักษาร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ และต้องต้องกิจกรรมอื่นท่ีอนุสาขา ฯ ประกาศกำหนดในแต่ละปีการศึกษา 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1, 2 
1. สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ในแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

1.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient and People Care) 
ก.  มีทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วย รวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยรักษา และทำหัตถการอย่าง

เหมาะสม 
ข.  มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลผล และอภิปรายผลการตรวจทางเวชเภสัชและพิษวิทยาได้อย่าง

เหมาะสมต่อสถานการณ์ของผู้ป่วยและสถานพยาบาล 
ค.  มีทักษะในการวินิจฉัย การเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลง และบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางเวชเภสัช

วิทยาและพิษวิทยา 
ง.  มีทักษะในการใช้ยาต้านพิษอย่างเหมาะสม 
จ.  มีทักษะในการเฝ้าระวังทางพิษวิทยา และใช้ข้อมูลการประเมินการสัมผัสสารพิษได้อย่างเหมาะสม 

(exposure assessment) 
ฉ.  สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ 
ช.  สามารถวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ผ่านการแพทย์ทางไกล และปรบัให้

เข้ากับบริบทของผู้ป่วยและสถานพยาบาลที่ขอคำปรึกษา 
 1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
 (Medical Knowledge and Skills) 

ก.  มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

ข.  มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Learning and Improvement) 

ก.  วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 



 15 

ข.  ดำเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  
ค.  เลือกใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
ง.  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก.  นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น 
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย และผู้รับบริการ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วย และ/หรือ 

ผู้รับบริการแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา และเคารพการตัดสินใจ รวมทั้งศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

ง.  สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ แก่ประชาชนทั่วไป แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ 

จ.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

ก. แสดงพฤติกรรมของการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและชุมชน 

ข.  แสดงพฤติกรรมของการมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(continuous professional development) 

ค.  รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
ง.  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
จ.  มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิคทางการแพทย์ (non-technical skill) ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ

ประเมินสถานการณ์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะในการ ทำงาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 และ 2 มีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของอนุสาขา ฯ ได้แก่ Teaching 
round, Topic review, Journal club, Grand round, Inter-hospital conference และการบรรยายของวิทยากรพิเศษ โดย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมหีน้าท่ีในการเป็นผู้นำในการประชุม สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมสีว่นร่วมในการประชุมอย่าง
เหมาะสม ใช้คำถามในที่ประชุมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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7. กิจกรรมวิชาการของอนสุาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

จันทร์ 12.30 – 14.00 น. Pediatric Tox Round* ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเจ้าฟ้า ฯ 

อังคาร 
9.00 - 10.30 น. 

Tox Lecture by Attending 
(Alternate wk) 

ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา  
ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 

10.30 – 12.00 น. Tox Teaching Round* 

พุธ 

9.00 – 11.00 น. 
 

Tox Teaching Round* 
 

ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา  
ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 

13.00 – 15.30 น. Journal Club by Rotators  ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา  
ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 

พฤหัสบด ี

9.00 – 11.00 น.  Pediatric Tox Round* ห้องประชุมชั้น 9 ตกึเจ้าฟ้า ฯ 

13.00 – 15.00 น.  1st wk: Journal Club  
2nd wk: Grand Round  
3rd wk: Interhospital Tox 
Conference  
4th wk: Goldfrank’s Club  

ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา  
ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 
หรือ ห้องประชุมของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน  7  

ศุกร ์

9.00 – 11.00 น. Emergency Tox Simulation  
(2nd Friday) 

SimSET center ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน 10 
 

9.00-11.00 Tox Teaching Round (Regular) ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา  
ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 13.00 – 15.00 น. Interesting case/ Topic 

Review by Rotators 
*สถานท่ีอาจเป็นข้างเตียงผู้ป่วยในกรณีมผีู้ป่วยในโรงพยาบาล  
 
รายละเอียดกิจกรรมทางวิชาการของอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา  

1. Teaching round (Pediatric&Adult) 

เวลา   ตามที่กำหนดในตาราง  
 สถานท่ี   ตามที่กำหนดในตาราง 
 วิธีการ   แบ่งเป็นการอภิปรายเฉพาะผู้ป่วยเด็ก และอภิปรายผู้ป่วยผู้ใหญเ่ป็นหลัก เป็นการนำเสนอ
ผู้ป่วยท่ีน่าสนใจ เพื่ออภิปรายปญัหาร่วมกันกับอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญทางเวชเภสัชและพิษวิทยา  
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ฝึกคิดวเิคราะห์และเรียนรูผ้่านประสบการณ์การดูแล
รักษาผู้ป่วยท่ีได้รับพิษหรือมีภาวะพิษจากอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญทั้งในโรคเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการเพิ่มการเรียนรูจ้ากประสบการณ์
นำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรูไ้ด้มากยิ่งขึ้น 

ความถี่ของกิจกรรม   ทุกวันทำการ  
การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในครั้งนั้นๆ  
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2. Lecture by Attending 

เวลา   วันอังคาร สัปดาหเ์ว้นสัปดาห ์
 สถานท่ี   ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6 หรือ ห้องประชุมของภาควิชาเวช
ศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน  7  
 วิธีการ   สอนเนื้อหาท่ีสำคัญและนำเสนอองค์ความรู้ใหม่เกีย่วกับพิษวิทยา โดยอาจารย์ประจำอนุ
สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 วัตถุประสงค์   เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้เรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับพิษวิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  
 ความถี่ของกิจกรรม  2 ครั้งต่อเดือน  
 

3. Journal club 

 เวลา   13.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดีแรกของเดือน 
 สถานที ่   ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6  

วิธีการ   ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มโีอกาสอ่านและวิพากษ์วารสารทางการแพทย์ (evidence-
based medicine) โดยทำร่วมกบัอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีทักษะการอ่านและประเมิน สามารถให้การวิพากษ์วารสารทางการแพทย์ 
(critical appraisal) ในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ epidemiological study, diagnostic study, clinical trial เช่น cross-sectional 
study, randomized-controlled trial, systematic review โดยมีอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมชี้แนะ แสดงข้อคิดเห็น 
  2) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีทักษะการนำเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้ สามารถนำองค์ความรู้จาก
วารสารทางการแพทย์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง (evidence-based medicine) 
 ความถี่ของกิจกรรม  2 ครั้งต่อเดือน 
 การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ที่เขา้ร่วมตามแบบประเมิน 
 

4. Grand round/Interesting case conference 

 เวลา    13.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่สองของเดือน 
 สถานท่ี   ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6  
 วิธีการ    ทำในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของผู้ป่วย อภิปรายปญัหา โดยเป็นการนำเสนอหน้าห้อง
ประชุม มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมเข้าฟังและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เตมิ 
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีทักษะในการนำเสนอข้อมลูผู้ปว่ย สามารถอภิปรายปัญหา และให้การวาง
แผนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ให้การฝึกอบรม เปดิโอกาสใหม้ีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  2) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มทักษะการสื่อสาร นำเสนอผลงานหน้าห้องประชุมต่อสหสาขาวิชาชีพ
อื่น ในรูปแบบสัมมนาซึ่งจะทำให้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้จากสหสาขาวิชาชีพอ่ืน อันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการประกอบ
อาชีพอายุรแพทย์สาขาเวชเภสัชวทิยาและพิษวิทยาต่อไป 
  3) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฝึกค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตอบปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับผูป้่วยท่ีศึกษา 
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 ความถี่ของกิจกรรม  1 ครั้งต่อเดือน 
 การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมตามแบบประเมิน 
 

5. Inter-hospital conference  

 เวลา   13.00 – 15.30 น. ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน 
 สถานท่ี   ห้องประชุมของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน  7  
 วิธีการ   เป็นกิจกรรมสำหรับการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วย ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาสำคัญในรูปแบบ
ซักถามในห้องประชุม โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉินท่ัวประเทศ  
 วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ประสบการณ์ในสรุปประวัติ ตรวจร่างกาย และประเด็นปญัหาทีส่ำคัญใน
ผู้ป่วยทางด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้รับฟังข้อคิดเห็น มุมมองของการดูแลรักษาผู้ป่วยพิษวิทยาจากแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดและอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมจากสถาบันอื่น เกิดการเรยีนรูร้่วมกันและทำให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูโ้ดยเท่าเทียมกัน 
  2) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไดฝ้ึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย และคิดวเิคราะห์ข้อมลูที่ไดร้ับ เพื่อ
ประกอบการวินิจฉยัแยกโรคที่สำคัญ และส่งตรวจเพิ่มเติม และวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้การสังเกตและแนะแนวจาก
อาจารยผ์ู้เชียวชาญแตล่ะสถาบัน  

3) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีทักษะในการนำเสนอหน้าท่ีประชุม 
 ความถี่ของกิจกรรม  1 ครั้งต่อเดือน 
 การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมตามแบบประเมิน 

 
6. Goldfrank’s Club  

 เวลา   13.00 – 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือน 
 สถานท่ี   ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา ตึกหอพักพยาบาล 3 ช้ัน 6  
 วิธีการ   เป็นการทบทวนหัวข้อการเรียนรู้พษิวิทยา โดยยึดถือตำราที่เป็นมาตรฐานสากลของ
พิษวิทยาเป็นหลักในทบทวนและสืบค้นข้อมูลต่อไป  
 วัตถุประสงค์   

1) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไดฝ้ึกอ่านและวิเคราะห์ข้อมลูจากตำรา และสืบค้นข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ
ภาวะที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้
ทบทวนความรู้พื้นฐานและเรียนรูอ้งค์ความรู้ใหม่จากการบรรยาย 
  2) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไดฝ้ึกทักษะการนำเสนอข้อมลูทางการแพทย์ มีโอกาสไดร้ับการใหข้้อมูล
ป้อนกลับจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผูค้วบคุม 
 ความถี่ของกิจกรรม  1 ครั้งต่อเดือน 
 การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมตามแบบประเมิน 
 

7. Emergency Tox Simulation  

 เวลา   9.00 – 11.00 น. ของวันศุกร์ที่สามของเดือน  
 สถานท่ี   SimSET center ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน 10  
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 วิธีการ   เป็นการฝึกสอนการทดลองปฏิบตัจิริงเพื่อตรวจวินิจฉยัและให้การรกัษาผู้ป่วยท่ีได้รับพิษซึ่ง
อยู่ในภาวะวิฤตเร่งด่วน 
 วัตถุประสงค์   

1) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไดฝ้ึกสอนการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ
พิษซึ่งอยู่ในภาวะวิฤตเร่งด่วน โดยเป็นการฝึกวิเคราะห์และสรุปใจความสำคญัเพื่อถ่ายทอดให้กับแพทย์ประจำบา้น และ/หรือ
นักศึกษาแพทย ์
  2) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ศึกษาเรียนรู้ภาวะพิษแบบวิกฤติเร่งด่วนผ่านการจำลองเหตุการณ์เสมือน
จริง   
 ความถี่ของกิจกรรม  1 ครั้งต่อเดือน 
 การประเมินผล  Direct observation โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมตามแบบประเมินและให้ feedback  
 
8. การวัดและการประเมินผล 
 สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.กำหนดโดยอาจารย์ 
 มิติที่ 2   การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
 มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio  
 มิติที่ 4  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 มิติที่ 6   การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills 

โดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย ผลการประเมินนำไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี 
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ 

การประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) 
เป็นการประเมินระหว่างการเรยีนการสอน โดยผลการประเมินดังกล่าวนำไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 

1. เพื่อใช้ประเมินการทำงานระหว่างการเรยีนการสอน ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนช้ันปี โดยสำหรับแพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้  

เกณฑ์เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 
EPA 1 ≥Level 4 ≥10 cases 
EPA 2 ≥Level 4 ≥10 cases 
EPA 3 ≥Level 3 ≥3 cases 
EPA 4 ≥Level 4 ≥25 cases 
EPA 5 ≥Level 4 ≥5 cases 
EPA 6 ≥Level 3 ≥10 cases 
EPA 7 ≥Level 3 ≥2 cases 
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2. เพื่อใช้ในการประเมิน เพื่อเป็นการตัดสินการไดร้ับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา โดยสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้

เกณฑ์เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 
EPA 1 ≥Level 5 ≥10 cases 
EPA 2 ≥Level 5 ≥5 cases 
EPA 3 ≥Level 4 ≥3 cases 
EPA 4 ≥Level 4 ≥50 cases 
EPA 5 ≥Level 5 ≥5 cases 
EPA 6 ≥Level 4 ≥10 cases 
EPA 7 ≥Level 4 ≥2 cases 

*ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไดร้ับการประเมินไม่ครบด้วยวิธกีารปฏิบัติงาน อาจารยผ์ู้ให้การฝกึอบรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเรยีนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ใหต้รงกับมาตรฐานหลักสตูรฯ เช่น จัดการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง 
การประชุมเนื้อหาท่ีพบไมบ่่อย เปน็ต้น  

 การสอบวัดผล (เนื้อหาตามภาคผนวก)  
  1. รูปแบบการสอบ Formative evaluation ประจำปี  

1) การสอบข้อเขียนชนิดปรนัย (MCQ) โดยมีเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   2) การสอบข้อเขียนชนิดอัตนัย โดยมีเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
   3) การสอบปากเปลา่ เกณฑ์ผ่านรอ้ยละ 50 
  ขอบเขตเนื้อหาของการสอบมีดังนี ้*อ้างอิง table of specification ในภาคผนวก 7  

1) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา และ

พิษวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

เบื้องต้น และการวางแผนการดูแลรักษาท่ีไม่ซับซ้อน ในผู้ป่วยไม่เรง่ด่วน หรือเร่งด่วนแตไ่ม่

วิกฤติ  

2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวินิจฉยัภาวะพิษท่ีพบไม่บ่อย การ

ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบตัิการโดยละเอียด การวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อน

และวิกฤติเร่งด่วน รวมถึงการวเิคราะห์วิจารณ์การรักษานอกเหนือจากมาตรฐาน พร้อมทั้ง

อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการได้ และการวางแผนดูแลรักษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

เนื้อหาความรู้แบบบูรณาการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการ ต่างๆ รวมถึงการ

วิเคราะห์วจิารณ์หลักฐานทางวิชาการและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  

  2. รูปแบบการสอบ Summative ตามเกณฑ์อฝศ. 
 เกณฑ์การเลื่อนช้ันปี 

1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนด 
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กำหนดในหลักสูตรโดยได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
3. ผ่านการสอบเลื่อนช้ันปีโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
4. Entrustable professional activities และรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด 



 21 

5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรม ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

 แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปี 
1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกำหนด แล้วทำการประเมินซ้ำ ถ้าผ่ านการประเมินจึงสามารถ

เลื่อนช้ันปีได้ 

2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้ำตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ

วุฒิบัตร ฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะช้ันปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในช้ันปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมิน เพื่อเลื่อนช้ันปีให้ยุติการฝึกอบรม 

4. หากผู้เข้าอบรมมีความเห็นไม่ตรงกับผลการประเมิน และประสงค์จะอุทธรณ์ ผู้อบรมสามารถทำได้ตาม

กระบวนการในภาคผนวก  

การดำเนินการสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรบัทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผล พร้อม

แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกำกับดแูลและการประเมินผลซ้ำ 
2. เมื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดลงช่ือรับทราบ ให้ส่งสำเนาผลการประเมิน 1 ชุดให้คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบของสมาคม ฯ 
 

 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตร ฯ 
1. คุณสมบัตผิู้มสีิทธ์ิเข้าสอบ 

a. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
b. สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 

2. เอกสารประกอบ 
a. เอกสารรับรองประสบการณภ์าคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามทีก่ำหนด 
b. บทความงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และเอกสารรับรองจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน 
c. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน 

3. วิธีการประเมินประกอบด้วย 
a. การสอบข้อเขียน 
a. ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วยการสอบปากเปล่า 
b. การประเมินผลงานวิจัย 

 

9. ระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจัดระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดตามระเบียบปฏิบัติของคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล โดยจัดให้ม ี
 1. มีการประชุมติดตามการปฏิบัตงิานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างตัวแทนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทย
สภา ดังนี ้
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  1) อนุสาขา ฯ กำหนดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรายบุคคลเมื่อเริ่มปีการศึกษา และ
มอบหมายจำนวนครั้งของการนัดพบ รวมถึงหัวข้อการพูดคุย 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ัวไปและการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร ฯ โดยให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 3 เดือน พร้อมทั้งมีการประเมินและการให้คำแนะนำแก่แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด 
  3) เจ้าหน้าท่ีธุรการการศึกษาจะจดัส่งข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรายบุคคลให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงผลการประเมินการฝึกอบรมรายบคุคลให้ทุก 3 เดือน พร้อมแบบประเมินตนเองของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยพฒันาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรายบุคคล 
  4) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำการทำงานวิจัยสำหรบัแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อให้ประกอบการ
สอบเพื่อวุฒิบัตร โดยอาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยัด้วยตนเอง หรือช่วยให้ความเห็นเสรมิอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวจิัย
ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรายนั้น 
 
ระเบียบปฏิบัติของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

การลา 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาพกัในระหว่างการฝึกอบรมได้ เช่น ลาคลอด การลาป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึก
กำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรตามประกาศของต้นสังกัด การไปปฏิบัตงิานพิเศษนอกสถาบันตามที่
ได้รับมอบหมายจากอนุสาขา ฯ โดยการลาประเภทต่าง ๆ อิงตามหลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล พ.ศ.2555 
 กรณีลาคลอด อนุญาตให้ลาคลอดได้ ทั้งนี้ในการส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ ผู้มสีิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม 
 กรณีลาป่วย ให้ส่งใบรับรองแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชาหากเป็นการลาป่วยมากกว่า 2 วันติดต่อกัน 
 กรณีลากิจ อนุญาตให้ลาไดไ้มเ่กิน 10 วันใน 1 ปีการศึกษา โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยต้องแจง้ต่ออนุสาขา ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 กรณีลาพักผ่อนประจำปี อนุญาตให้ลาไดไ้มเ่กิน 10 วันใน 1 ปีการศึกษา แต่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 
วันต่อเจ้าหน้าทีอ่นุสาขา ฯ เพื่อแจ้งต่อประธานคณะอนุกรรมการฝกึอบรมและสอบ หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อให้มีการ
จัดสรรคนปฏิบัติงานแทนอย่างเหมาะสม 
 ผลรวมของวันลาทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 20 และต้องมีผู้ปฏบิัติงานแทน ในกรณีที่ลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม จำเป็นต้องปฏิบตัิงานเพิม่เติมจนครบ จึงจะสามารถส่งช่ือขอสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ ได ้
 
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในอนุสาขา ฯ และคณะ ฯ 
 1. เข้าร่วมในตรงเวลา ทำการบันทึกการเข้าร่วม และไม่ออกจากหอ้งประชุมก่อนกำหนดถ้าไม่มีเหตจุำเป็น การลงช่ือ
แทนกันหรือลงช่ือแต่ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม ถอืเป็นการทุจริตและมีความผิด 
 2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในระหว่างการประชุม ใช้เครื่องสื่อสารเท่าท่ีจำเป็น 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที ่
 อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมเฉพาะที่จดัขึ้นโดยสมาคมพิษวิทยา
คลินิก  โดยในเวลาราชการจะต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ โดยให้แจ้งผู้ที่ปฏิบัติงานทดแทนด้วย สำหรับนอกเวลา
ราชการต้องจัดการภาระที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยและส่งต่อให้ผู้ที่อยูเ่วรเสร็จสิ้นก่อน 
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 พึงสังวรณ์ว่าการเข้าร่วมกจิกรรมวชิาการที่จัดขึ้นโดยบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ของแพทย์ได ้
 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้แทนบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ ์
 ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดตี่อวิชาชีพ ห้ามรับสิ่งของจากผู้แทนบริษัทจำหน่ายผลิตภณัฑ์
เป็นมูลคา่เกิน 3,000 บาท ตามข้อกำหนดของแพทยสภาและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
ให้พึงสังวรณ์ว่าการรับสิ่งของจากบริษัทจำหน่ายผลติภณัฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ของแพทย์ได้ 
การดำเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม  
การลาออก 
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องทำเรื่องชี้แจงเหตุผล ก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบัน
ฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้ว จึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคม ฯ เพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อราช
วิทยาลัย ฯ และแพทยสภา พร้อมความเห็น ประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เป็นเวลา 1 ปี 
ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่า
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
 
การให้ออก 
สถาบันฝึกอบรมอาจพิจารณาเหตแุห่งการให้ออกดังนี ้

1. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเสื่อมเสียรา้ยแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย หรอืต่อช่ือเสียงของ

สถาบันฝึกอบรม 

2. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทำ

ซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ์  

   เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรใหอ้อก จะต้องแจ้งแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดรับทราบ พร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้ว
ทำเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝกึอบรมและสอบของสมาคม ฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
กรรมการภายในสถาบัน และตัวแทนสถาบันฝึกอบรมอื่น และ/หรือ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคม ฯ เพื่อ
ดำเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายใน 2 สปัดาห์ ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของสมาคม ฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อไดร้ับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออก
สมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไมส่มควรใหอ้อก จึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคำแนะนำ 
 
10. ระบบให้ความช่วยเหลือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 แนวทางปฏิบัติเมื่อแพทย์ประจำบา้นต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวทยาและพิษวิทยามภีาวะวิกฤตทางวชิาชีพ 
 นิยาม ภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ (professional crisis) หมายถึง ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ 
หรือในฐานะผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1) ภาวะวิกฤตทางการแพทย์ ได้แก่ มีการปฏิบตัิต่อผู้ป่วยที่ผิด (malpractice) ผิดจริยธรรม (unethical) หรือ 
การถกูผู้ป่วยข่มขู่ ร้องเรียน ฟ้องรอ้งหรือการละเมิดทางเพศ (sexual harassment) 
  2) ภาวะวิกฤตทางการฝึกอบรม ได้แก่ เกิดการขดัแย้งอย่างรุนแรงกับแพทย์ผู้ให้การกำกับดูแล เช่น แพทย์รุ่นพ่ี 
อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั 
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 อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อยู่ในภายการกำกับดูแลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล จึงได้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติดูแลเป็นในแนวทางเดียวกัน โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปในทางลับ ภาคผนวก 
 
11. สิทธิของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 ในช่วงการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา แพทย์ประจำบา้นต่อยอด
จะไดร้ับความช่วยเหลือด้าน ๆ รวมถึงมีสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล กล่าวคือ 
 ด้านหอพักแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 ตามระเบียบปฏิบัติ คณะแพทยศาสตรส์ิรริาชพยาบาลว่าด้วยหอพักแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551 กล่าวถึงผู้มีสิทธิเข้าพัก
อาศยัต้องเป็นแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอดในหลักสตูรที่รับรองโดยคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และยังคงสถานภาพน้ันอยู่ และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบตั ิและประกาศของคณะ ฯ และคณะกรรมการหอพักแพทย์โดยเคร่งครัด ซึ่งแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดที่ต้องการเข้าพัก สามารถยื่นเรื่องเข้าพักตามประกาศ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการหอพักแพทย์
พิจารณาจัดสรรห้องพักให้ตามความเหมาะสม 
 ด้านทุนการศึกษา 
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล เรื่องการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑติ 
และดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 ซึ่งสามารถส่งเรื่องเพื่อขอรับทุนได้ แต่ตอ้งมีเกณฑ์ตามที่ทางคณะ ฯ กำหนด กล่าวคือ มีผลการเรียน
เดิมที่ดี ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑท์ี่ดี และต้องมีวิทยานิพนธ์ในรูปแบบตามที่คณะ ฯ กำหนด 
 ด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะไดร้ับการดูแลด้านสุขภาพ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล เรื่อง ระบบ
สวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจติ โดยทางสุขภาพกายจะเป็นไปตามสิทธิ
การรักษาเดิมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่หากเป็นผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นต้นสังกัดอิสระจะได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพใน
รูปแบบของสิทธิการรักษาประกันสังคมของโรงพยาบาลศิรริาช ส่วนด้านสุขภาพจิตทางคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาลจะมี
ระบบการดูแลแพทยผ์ู้เข้ารับการฝกึอบรม ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินเป็นระยะระหว่างการฝึกบอรม 
ระบบให้การช่วยเหลือท่ีมีหลักประกันว่าจะไม่ละเมดิสิทธิพื้นฐาน มรีะบบจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสม 
 ด้านทุนการศึกษาดูงานต่างสถาบัน 
 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล จัดสรรทุนสนับสนุนการแลกเปลีย่นนักศึกษาบัณฑติศึกษา ทุนสนบัสนุนสำหรับการ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งจะมีการสอบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 รอบตามกำหนดของคณะ ฯ โดย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สนใจซึง่มีคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่ทางคณะ ฯ กำหนดสามารถส่งเรื่องเพื่อสมคัรขอรับทุนได้  
 ค่าตอบแทน 
 แพทย์ผู้มีต้นสังกัดจะไดร้ับเงินเดือนจากต้นสังกัด แพทยผ์ู้ที่ไมม่ีต้นสงักัดจะไดร้ับเงินเดือนจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล เดือนละ 21,000 บาท โดยแพทย์ท้ังสองกลุ่มจะไดร้ับค่าตอบแทนเหมาจ่ายการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ เดือนละ 
5,000 บาท 
 สิทธิสวัสดิการด้านอื่น ๆ 
 1. ได้รับรหัส Wifi เพื่อใช้บริการตามจุดตา่ง ๆ ของโรงพยาบาลศริิราช โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
 2. สถานท่ีออกกำลังกาย คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล จดัให้มสีถานออกกำลังกายท่ีแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุ
สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สามารถใช้บริการได้ เช่น Siriraj fitness center สนามเทนนิส สระว่ายน้ำและสนามบาสเก็ต
บอล รวมทั้งมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาล 
 3. สถานท่ีรับประทานอาหาร ท่ีหอ้งอาหารของภาควิชา พร้อมท้ังอุปกรณ์ น้ำดืม่ ตู้เย็น เป็นต้นฯ  
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12. จริยธรรมของแพทย์ในเวชปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 1. การปฏิบัติและการกระทำเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย (Beneficence) การมีน้ำใจดี มีความเมตตากรุณา
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันเสียสละทางด้านการกุศล มีความตั้งใจที่จะทำแต่สิ่งท่ีดีทีม่ีประโยชน์ต่อผู้ป่วย แม้จะรักษาให้หายไม่ได้ 
แต่ก็ยังให้ความดูแลใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีในระหว่างที่ไม่สบาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยท่ีรูว้่าโรคกำลังดำเนินไปใน
ระยะท้าย ก็จะให้การรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ทนทุกข์ทรมาน และรักษาจิตใจให้เปน็สุขท่ามกลางความทุกข์กาย 
แพทย์สามารถช่วยให้ผู้ป่วยผา่นพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยดีอย่างมีศกัดิ์ศรี และช่วยให้ญาติบรรเทาความโศกเศร้าและรู้วิธี
ช่วยเหลือผู้ป่วยไดด้้วย 
 2. ไม่ทำสิ่งท่ีเป็นอันตรายหรือมีผลเสียหายต่อผู้ป่วย (Non-maleficence) เป็นจรรยาแพทย์ที่แสดงไว้ตั้งแต่ในยุค
แรก ๆ ดัง Hippacratic Oath ว่า “ฉันจะให้การรักษาเพื่อช่วยผูเ้จ็บป่วยตามความสามารถและการตัดสินใจของฉัน แต่จะไม่ทำสิ่ง
ใดท่ีทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บหรือทำผดิต่อเขา” นอกจากมีความเมตตากรุณาแล้ว แพทย์ควรปฏิบตัิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ทั้งมีหิริ
โอตัปปะ คือ รู้จักละอายที่จะกระทำความผิด และรู้จักเกรงกลัวบาปกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการมีธรรมข้อนี้จะช่วยป้องกันการเกิด
ปัญหาในทางกฎหมายไดด้้วย 
 3. เคารพในความเป็นอิสระเป็นตัวเองของผู้ป่วย (Respect for autonomy) ผู้ป่วยมีความสามารถในการคิดให้
ตัวเองได้ และตกลงใจตัดสินเลือกเรื่องการรับการตรวจรักษาเองได้ (ยกเว้นในบางกรณี) แพทย์จะต้องทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ 
และพร้อมท่ีจะให้ข้อมูลแกผู่้ป่วยและญาติอย่างเพียงพอในการตดัสินใจ มีทักษะในการสื่อสารที่จะทำให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจได้ง่าย
และตรงตามความเป็นจริง ท้ังมีศิลปะที่จะสื่อสารในสิ่งท่ีเป็นจริง เปน็คุณประโยชน์ต่อผู้ป่วย รู้จังหวะการให้ข้อมูล ระมัดระวังไม่ให้
เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจแกผู่้เกี่ยวข้อง และรักษามารยาทในการพูดและการปฏิบัตติ่อผู้ป่วย การตรวจรักษาใด ๆ ที่อาจมี
ความเสีย่ง ต้องได้รับการอนุมตัิยนิยอมใน informed consent ตามข้อบังคับของโรงพยาบาลก่อน โดยต้องช้ีแจงแก่ผู้ป่วยหรือ
ญาติจนเข้าใจและเปิดโอกาสให้มกีารสอบถามแล้ว ยกเว้นในกรณีฉกุเฉินดำเนินการไปก่อนเพื่อช่วยชีวิต 
 4. ให้ความเท่าเทียมในการดูแลรักษา (Justice) แพทย์ท่ีดีจะให้การตรวจรักษาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโดยเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกชาติ ศาสนา เพศ ช้ันวรรณะ และเศรษฐานะ ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ด แพทย์จะปฏิเสธการตรวจรักษาไมไ่ด้ หากเป็นเหตสุุดวสิัยที่
ไม่สามารถกระทำการช่วยเหลือไดเ้ต็มที่ก็ต้องให้คำแนะนำ จดัการปรึกษา ช่วยติดต่อให้ความสะดวกในการไปพบแพทย์ท่ีจะ
สามารถช่วยเหลือรักษาได้ต่อไป ทั้งในกรณีที่มีทรัพยการทางสุขภาพจำกัด ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้เหมาะสม 
 5. การรักษาความลับ (Confidentiality) นอกจากเป็นเรื่องสิทธิผูป้่วยแล้ว ยังเป็นมารยาท เป็นจริยธรรมของแพทย์ท่ี
จะไม่นำเรื่องราวของผู้ป่วยไปเปดิเผย โดยเฉพาะเรื่องราวท่ีผู้ป่วยเลา่เป็นเรื่องส่วนตัว แพทย์ต้องถือว่า ผู้ป่วยได้ให้ความนับถือ
ไว้วางใจ ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยต้องไดร้ับคำยินยอมอนุญาตจากผู้ป่วยก่อนเสมอ  ไม่ควรนำเรื่องผู้ป่วยไปพดูคุย หรือ
ถกเถียงแสดงความคดิเห็นกันในทีส่าธารณะรวมทั้งในสื่อสังคมออนไลน์  ในการประชุมทางการแพทยก์็ต้องระมัดระวังและให้
เกียรติแกผู่้ป่วย การการถ่ายภาพต้องขออนุญาตจากผู้ป่วยหรือญาติก่อนเสมอ การถ่ายสำเนาหรือภาพรายงานจากเวชระเบียน
ผู้ป่วยและการนำรายงานออกไปนอกหอผู้ป่วยหรือห้องตรวจ จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ต้องลบข้อมูลที่อาจทำให้มีการทราบ
ถึงตัวตนของผู้นั้นให้หมด และทำลายข้อมลูนั้นเสยีทันทีเมื่อเสร็จสิ้น ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีไม่จำกัด
การเข้าถึง แพทย์ประจำบา้นต่อยอดต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการใช้สือ่สังคมออนไลน์ (Social 
Network) ของบุคลากรและนักศกึษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2556 
 6. มีความซื่อสัตย์ (Veracity) เมื่อคนเรามีความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองแล้ว ย่อมจะทำหน้าท่ีการงานอย่างสุจรติได้ 
แพทย์เป็นวิชาชีพท่ีต้องการคุณสมบัติข้อนี้อย่างมาก การทุจริตหรือการหลอกลวง การพูดไม่จริง การบิดเบือนข้อมูล จะเกิดผลเสีย
อย่างมากทั้งต่อผู้ป่วยและผูร้่วมงาน การกระทำผิดในเรื่องเหล่านีเ้กี่ยวข้องทั้งทางด้านจริยธรรมและกฎหมาย แม้ในบางครั้งอาจมี
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย โดยเป็นสิ่งท่ีไม่คาดคิดหรอืไม่ได้ตั้งใจ แพทย์ก็ยังต้องพูดความจริงกับผู้ป่วยและญาติ 
อธิบายข้อมูลตามความเป็นจริง และแสดงความเสียใจอย่างจริงใจดว้ย 
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13.กฎระเบียบ/มาตรฐานบังคับที่สำคัญ 

13.1 การศึกษา 
 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 2545, 2553 
 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.2555 
 เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 
 ระเบียบแพทยสภา ราชวิทยาอายรุแพทย์ ฯ ในการฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด พ.ศ.2550 
 ระเบียบคณะ ฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมแพทย์เฟลโลว ์
 13.2 การวิจัย 
 เกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากองค์กรระดับนานาชาต ิ
 13.3 การบริการทางการแพทย์ 
 พรบ. ระเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554 
 ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 
 13.4 การบริหารจัดการ 
 ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
 พรบ. มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.2550 
 พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 

 
14. การทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำงานวจิัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross-sectional study อย่าง
น้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจยัหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก
ดังนี ้
  1) จุดประสงค์ของการวิจยั 
  2) วิธีการวิจัย 
  3) ผลการวิจัย 
  4) การวิจารณผ์ลการวิจัย 
  5) บทคัดย่อ 
ขอบเขตการรับผิดชอบ 
 เนื่องจากความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย์ ประจำบ้านต่อยอดเวชเภสชัวิทยาและ
พิษวิทยา ต้องบรรลุตามหลักสตูร ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และผลงานวิจัยฉบับสมบรูณเ์ป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมิน
คุณสมบัติ ผู้ที่จะได้รับวุฒิบตัร ฯ เมื่อสิ้นสดุการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสถาบันตนเอง ตั้งแต่การเตรียมโครงรา่งการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัย และจดัทำรายงานวิจยั
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ฉบับสมบรูณ์เพื่อนำส่งสมาคมพิษวิทยาคลินิก ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงาน ช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความ
คืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กำหนด ไปยังสมาคม ฯ เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างทั่วถึง  
 
คุณลักษณะของงานวิจัย 
 1. เป็นงานวิจัยท่ีริเริม่ใหม่ หรือเปน็งานวิจัยท่ีใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน (อาจจะเป็นการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ) แต่นำมาดดัแปลงหรอืทำซ้ำในบริบทของชุมชนหรือประเทศ  
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ผูด้ำเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผา่นการอบรมด้านจรยิธรรมการวิจยัในคน หรือ Good 
Clinical Practice (GCP) และไมค่ัดลอกผลงานจากผู้อื่นๆ (plagiarism) 
 3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และ/
หรือสถาบันท่ีร่วมทำวิจัย 
 4. งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องดำเนินการวิจัยภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคำถาม
วิจัย 
 5. ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมื่อไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัแล้ว ต้องดำเนินการทำวิจัยตาม ข้อตกลงโดยเคร่งครดั 

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป้่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้ารว่มวิจัย ต้องให้สำเนาแก่ผู้ป่วยหรอืผู้แทนเก็บไว้ 

1 ชุด 

3. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย 

4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยทีผ่่านการอนุมตัิแล้ว โดยการกระทำ ดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

การดูแลรักษาผูป้่วยตามปกติ ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นไดม้ีการระบุและอนุมตัิในโครงการวิจัย

แล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจยัต้องเป็น ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ปว่ยและผู้ดูแล

ผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเตมิจากการดูแลรักษาผูป้่วย ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่

อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดำเนินการแจ้ง คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป  

 

กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี ้

  เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

 3  จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 6  จัดทำโครงร่างงานวจิัย 

  นำเสนอโครงงานวิจัยใน research forum 

 9 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และขอทุนสนับสนุน 

  งานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
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  นำเสนอความคืบหน้างานวิจัยใน research forum 

  เริ่มเก็บข้อมลู 

 12 นำเสนอความคืบหน้างานวิจัยใน research forum 

 15 นำเสนอความคืบหน้างานวิจัยใน research forum 

 18 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั 

                      19   นำเสนอความคืบหน้างานวิจัยใน research forum 

 20 จัดทำรายงานวิจยัฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

 21 นำเสนองานวิจัยใน research forum 

  22 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณต์่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังสมาคม ฯ ให้ทำการ

ประเมินผล สำหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรกึษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย กรณีทีไ่ม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้ หลักพื้นฐาน 3 ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

1. การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกับผู้ป่วย 

2. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 

3. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 

 
การติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือนหรือเร็วกว่าน้ัน 
 
16. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ห้องสมุดคณะฯ ที่สามารถเข้าถึงผา่นทางระบบเล็คทรอนิกสไ์ด้  
 ห้องสมุดภาควิชาฯ 
 Textbook 

- Goldfrank’s Toxicologic Emergency, 11th ed 
- Poison & Drug Overdose by Kent R. Olson, 7th ed 
- Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose 
- Handbook of Poisonous and Injurious Plants, 2nd ed 
- Essentials of Toxicology by Casarett & Doull’s, 3rd ed  
- Toxicology the Basic Science of Poisons by Casarett & Doull’s, 9th ed 
- Critical Care Toxicology, Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient, 3rd ed  
- Basic & Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung, 14th ed 
- Current Diagnosis & Treatment, Occupational & Environmental Medicine, 5th ed 
- Laposata’s Laboratory Medicine, Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory, 3rd ed 
- Pharmacology Examination & Board Review by Katzung & Trevor’s  
Websites 
- EMRA Toxicology Division  
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- Emcrit  
- ACEP Toxicology Section  
- American College of Medical Toxicology & E-learning Library  
- American Academy of Clinical Toxicology  
- American Associations of Poison Control Centers  
- ATSDR: Toxicology Curriculum 
- UptoDate  
- Micromedex  
- Medscape 
- Siriraj E-Learning and Education Community database (SELECx) 
Podcasts 
- ACMT Podcast  
- Tox in Ten 
- Tox Now  
- The Dantastic Mr Tox & Howard Show  
- Internet Book of Critical Care  
Blogs 
- AAPCC 
- The Tox and The Hound  
- The Poison Review  
- Life in the Fast Lane (toxicology collection) 
Journals (Main)  
- Journal of Medical Toxicology 
- Clinical Toxicology 
E-database from Siriraj Library  
- Access Medicine 
- Access Pediatrics 
- Book @ Ovid  
- ClinicalKey (E-book)  
- BMJ Best Practice  
- CLINICALKEY 
- EMBASE 
- Micromedex  
- Pubmed 
- UptoDate 
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17. เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
Principle of toxicology  
Basic pharmacology 
Biochemical and metabolic principles  
Chemical principles 
Withdrawal principles 
Principle of immunological response 
Neurotransmitters and neuromodulators  
Fluid, electrolyte, and acid-base principles  
Pathology and pathogenesis of diseases 
Initial evaluation of poisoned or overdosed patient Laboratory principles 
Diagnostic imaging 
Pediatric and neonatal toxicology  
Geriatric toxicology 
Analytical toxicology 
Occupational, industrial, and environmental toxicology  
Forensic toxicology 
Principles of managing acutely poisoned or overdosed patient Antidotes 
Decontamination  
Enhance elimination  
Structure and function of 
- Cardiovascular system 
- Endocrine system 
- Gastrointestinal system 
- Genitourinary system 
- Hematopoietic system 
- Musculoskeletal system 
- Nervous system 
- Respiratory system 
- Reproductive system 
- Otolaryngology system 
- Skin and soft tissue 
 
ระบาดวิทยาคลินิก 
- ประเมินงานวิจัย 
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort study, cross-sectional, 

case series, systematic review และ meta-analysis 
-  วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original article 
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-  สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative risk, odds ratio, 59 % 
confidence interval เป็นต้น 

-  ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม 
- Potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity 
 
เภสัชวิทยาคลนิิก 
-  ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนำมาประยุกต์กับ การติดตามระดับยาและการ
ปรับยา 
-  หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล 
-  ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา 
- Adverse drug event 
- Drug interaction 
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท 
- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ครรภ์ และให้นมบุตร 
 
การดูแลเหตุที่มีกลุ่มผู้ป่วยและอบุัติภัย 
- Classification and labeling of hazardous materials 
- Identify hazardous materials 
- Hazmat incident response rule and standard 
- General approach and triage 
- Decontamination procedure 
- Personal protective equipment 
- Risk communication 
 
โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งตามระดับความสามารถในการดูแล  
ระดับที ่1  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบบ่อย และ / หรือมีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี ความสำคัญ ซึ่งแพทย์

ประจำบ้านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
ระดับที่ 3  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด อาจดูแลรักษา

ได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควร จัดให้มีการเรี ยนรู้โรคใน
กลุ่มนี้อย่างพอเพียง 

 
กลุ่มโรค 

สาร หรือ ภาวะ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Analgesics Paracetamol,   
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กลุ่มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Ergot derivatives and 
antimigraine drugs 
Salicylate   
NSAIDs and other 
analgesics: NSAIDs, 
muscle relaxant 

  

Antimicrobials Antimicrobials   
Antiseptics   

Chemotherapeu tic and 
immunosuppres sive 
drugs 

Methotrexate   
 Other 

chemotherapeutic and 
immunosuppressive 
drugs: platinums, 
cyclophosphamide, 
ifosfamide, fluorouracil 

Other chemotherapeut 
ic and immunosuppres 
sive drugs: others 

Drugs that Affect the 
Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs: 
digoxin, amiodarone 

Antiarrhythmic drugs: 
others 

 

Antihypertensive drugs   
Drugs and substances 
that Affect the 
Respiratory System 

Bronchodilators include 
methylxanthines 

  

Antitussives, 
mucolytics, or 
expectorants 

  

Drugs that Affect the 
Endocrine System 

Antidiabetic drugs   
Thyroid drugs   
Drug involve 
homeostasis 

  

Drugs that Affect the 
Hematologic System 

Iron   

Drugs that Affect the 
Nervous System 

Anticholinergic drugs Anesthetics  
Anticonvulsants   
Lithium   
Antihistamines   
Antidepressant   
Antipsychotics   
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กลุ่มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Sedatives hypnotics   
Muscle relaxants   

Drugs of Abuse Sympathomimetics   
Boty packers or body 
stuffers 

  

Substance withdrawal   
Opioids   
Ethanol   
Hallucinogens   

Industrial, Household, 
and Environmental 
Toxicants 

Cleansers and Caustics  Radiation 
Toxic alcohols and 
glycols 

  

Heavy metals: lead Heavy metals: arsenic, 
mercury, cadmium, 
copper, manganese 

Heavy metals: thallium, 
selenium, silver, other 
heavy metals 

Hydrocarbons   
Toxicants that Affect 
Oxygen Transportation 

Irritant gases   
Dyshemoglobin 
inducers 

  

Simple asphyxiants   
Cellular asphyxiants   

Pesticides Paraquat  Other pesticides: 
sodium 
monofluoroacet ate, 
fluoroacetamide, others 

   
Anilides and 
chloroacetanilides 

  

Glyphosate  Other insecticides and 
repellents: 
organochlorine, others 

Other insecticides and 
repellents: 
neonicotinoid, 
naphthalene 
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กลุ่มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Chlorophenoxy 
compounds 

 Other fumigants 

Phosphides   
Cholinesterase 
inhibitors 

  

Pyrethroids   
Other insecticides and 
repellents: DEET, 
camphor, para-
dichlorobenzene 

  

Food Poisonings Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
tetrodotoxin, saxitoxin 

Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
botulism 

Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
others 

Mushrooms   
Plants: plant with local 
irritant effect, plant 
with anticholinergic 
effect, cardiac 
glycosides, cyanogenic 
glycosides, strychnine 

Plants: rotenone, abrin, 
ricin 

Plants: others 

Envenomation Hematotoxic snakes Other envenomation: 
sea snake 

Other envenomation: 
stingray, stonefish, 
others 

Neurotoxic snakes   
Bee, wasp, and hornets   
Other envenomation: 
spider, fire ant, jellyfish 

  

Conditions, syndromes, 
or symptoms 

Seizure   
Alteration of 
consciousness 

  

Metabolic acidosis   
Shock   
Hepatitis   
Renal failure   
Hemolysis   
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กลุ่มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Coagulopathy   
Rhabdomyolysis   
Hyperthermia   

 
 
 
ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรค 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องทำได้ด้วยตนเอง และสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านทำ

หัตถการดังกล่าวได้ 
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ควรทำได้ (ทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจทำได้ (ช่วยทำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Manual procedure Decontamination 

techniques 
 Hyperbaric Oxygen 

Therapy 
Basic cardiac life support   
Endotracheal intubation   
Advanced cardiac life 
support 

  

การให้ Antidote Activated charcoal Botulinum antitoxin Octreotide 
Antivenins Insulin  
Atropine Lipid  
Calcium   
Chelators   
Cyclophosphamide   
Deferoxamine   
Ethanol   
Folic & Folinic acids   
Methylene blue   
Nitrite, amyl/sodium   
Thiosulfate, sodium   
N-acetylcysteine   
Naloxone   
Pralidoxime   
Protamine   



 36 

หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Pyridoxine   
Sodium bicarbonate   
Thiamine   
Vitamin K   

 
การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรค 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสามารถแปลผลได้ด้วยตนเอง และสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์

ประจำบ้านทำหัตถการดังกล่าวได้ 
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ควรแปลผลได้(ทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจแปลผลได้(ช่วยทำหรือได้เห็น) 
 

การแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 
 

Sodium dithionite test Therapeutic drug 
monitoring 

Pathology and 
cytology of tissue 
biopsy 

Bedside screening for Toxic substance level  
 Methemoglobinemia   

Electrocardiography Laboratory diagnoses in 
toxicology 

 

Urinalysis Acute abdomen series  
2o-minute whole blood 
clotting test 

Bone and joint 
radiography 

 

Urine screening for drug 
of abuse 

Chest X-ray  

 Plain KUB  
 Skull X-ray  
 Ultrasound of the 

abdomen 
 

 CT brain, abdomen, 
thorax 

 

 MRI brain  
 Coagulogram  
 Complete blood count  
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การแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 Glucose-6-phosphate 
dehydrogenase 

 

 Hemoglobin analysis  
 Iron studies (Serum 

iron, TIBC, ferritin) 
 

 Thyroid function test  
 BUN, creatinine, eGFR, 

uric acid, Electrolyte, 
Magnesium 

 

 Calcium, Phosphate, 
Alkaline phosphatase 

 

 Liver function test  

 
ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

ก.  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

1. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ 

2. การแจ้งข่าวร้าย 

3. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

4. การบริหารจัดการ difficult case 

5. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื ่อทางสุขภาพที่ต่างกันรวมถึง การแพทย์ทางเลือก การแพทย์สมุนไพรและ

การแพทย์ท้องถิ่น 

6. การสื่อสารความเสี่ยง 

ข.   ความเป็นมืออาชีพ 

1. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care 

-  การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

-  การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา ผู้ป่วยให้ดีที่สุด 

-  การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

-  ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน  

2.  พฤตินิสัย 

-  ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย 

-  การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
3. จริยธรรมการแพทย์ 
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-  การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ และ รับฟังความเห็นของ
ผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการ รักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิ
ผู้ป่วย 

-  การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติผู้ปกครองในการดูแลรักษาและหัตถการ 
-  การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติปกครองร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมี อันตราย 
-  การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
-  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  

4. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
-  การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
-  การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
-  การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
-  การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
-  การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
-  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ปกครองและญาติ  

ค.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
-  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ระบบ

ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น 
-  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
-  ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยา ระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการสนับสนุนการ จัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ เป็นต้น 
-  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายยาเสพติด เป็นต้น 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-  ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
-  การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
-  การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
-  การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
-  การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย 
-  การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา สาขาวิชา หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และสถาบันราชวิทยาลัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก 1 
Entrustable professional activity 

 
1. แนวทางการเรียนรูแ้ละการประเมิน EPA 
1.1  Level of EPA ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจำแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น 5 ขั้น 

ดังนี ้
ขั้น 1  ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allowed to practice the EPA) 
ขั้น 2  สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA with full supervision) 
ขั้น 3  สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การกำกับดูแล (practice the EPA with supervision on demand) 
ขั้น 4  สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องกำกับดูแล (“unsupervised” practice allowed)  
ขั้น 5  อาจให้กำกับดูแลผู้อื่นปฏิบัติได้ (supervision task may be given) 

1.2 เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน Entrustable professional activities (EPA) 
1.2.1 Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 

with acute poisonings 
1.2.2 Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 

with subacute to chronic toxicological exposures or effects 
1.2.3 Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 
1.2.4 Demonstrating lifelong personal learning activities 
1.2.5 Working with interprofessional health care teams 
1.2.6 Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
1.2.7 Appropriate communicating with public and other professions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPA 1: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 
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with acute poisonings 

Title of EPA 
Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 

management of patients with acute poisonings 
Specifications 1. Able to assess patients’ severity 

2. Able to detect significant history/symptoms/physical sign from 
 patients/ relatives/referral physicians 
3. Able to identify clinically relevant problems/differential diagnosis 
4. Able to perform appropriate and relevant treatments and 
 investigations according to clinical problems 
5. Able to interpreting toxicological test including point of care test, 
laboratory test, and imaging 
6. Provide appropriate disposition, observation, or follow up 
7. Provide proper and adequate information to the 
patients/relatives/primary healthcare team 
8. Record proper and adequate clinical information 

Context Emergency setting/Intensive or critical care setting/Inpatient setting/ 
Ambulatory setting / Poison center setting 

Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice- based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System-based 
practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common acute toxic exposures (Table 
1), rational use of drugs and investigations, reimbursement of various health 
care systems 
Skill: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication, leadership, teamworking, and ACLS 
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if needed 
Experience: 
1. Demonstrate experience coping with acute toxic exposed patients at 
least 2 cases/item; all items (Acute setting in Table 1) within the 2 years of 
training 
2. Completeness of consultation record 200 records within the 2 years of 
training 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 
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Title of EPA 
Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 

management of patients with acute poisonings 
Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 4 (10 cases in 
different diseases/problems) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the end of second year – 
level 5 (10 cases in different diseases/problems) 

 
EPA 2: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of patients 
with subacute to chronic toxicological exposures or effects 

Title of EPA Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with subacute to chronic toxic exposures or effects 

Specifications 1. Able to assess patients’ severity 
2. Able to detect significant history/symptoms/physical sign from 
 patients/ relatives/referral physicians 
3. Able to identify clinically relevant problems/differential diagnosis 
4. Able to perform appropriate and relevant treatments and 
 investigations according to clinical problems 
5. Able to interpreting toxicological test including point of care test, 
laboratory test, and imaging 
6. Provide appropriate disposition, observation, or follow up 
7. Provide proper and adequate information to the patients/relatives/ 
 primary healthcare team 
8. Record proper and adequate clinical information 

Context Emergency setting/Intensive or critical care setting/Inpatient setting/ 
Ambulatory setting/Poison center setting 

Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice- based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System-based 
practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common subacute to chronic toxic 
exposures (Table 1), rational use of drugs and investigations, reimbursement 
of various health care systems 
Skill: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication, leadership, teamworking, and ACLS 
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if needed 
Experience: 
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Title of EPA Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with subacute to chronic toxic exposures or effects 
1. Completeness of consultation record related with subacute to chronic 
toxicological exposed patients average 30 records within the 2 years of 
training 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 4 (5 cases in 
 different diseases/problems) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the end of second year – 
level 5 (5 cases in different diseases/problems) 

 
 
EPA 3: Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 

Title of EPA Providing risk-appropriate toxicological surveillance  
and preventive care 

Specifications 1. Able to recommend first-line, appropriate toxicological surveillance and 
preventive care 
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or 
 preventive care 
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the  tests 
and preventive plan 
4. Elicits and takes into account the risk of toxic exposures and  patients’ 
conditions in making recommendations 
5. Able to interpreting toxicological test including point of care test, 
laboratory test, and imaging 
6. Able to explain the appropriateness of the screening and 
 preventive care suggested to the patients 
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result 
 and seek assistance as needed 

Context Inpatient setting/Ambulatory setting/Poison center setting 
Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System- based 
practice 
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Title of EPA Providing risk-appropriate toxicological surveillance  
and preventive care 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: 
1. Knowledge and evidence-base information of toxic exposure, 
 toxicological surveillance, toxicological test, and preventive care 
2. Normal value of the screening tests 
Skill: recognition and determining risk of toxic exposures 
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if needed 
Experience: 
1. Demonstrate experience coping with toxicological surveillance and 
preventive care in 10 cases within the 2 years of training 
2. Completeness of consultation record average 10 records within  the 2 
years of training 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

1. Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 
– level 3 (3 cases in different scenarios) 
2. Unsupervised practice at the end of second year – level 4 (3 cases 
 in different scenarios) 

 
EPA 4: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 
Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external, or 

personal academic activities 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those 
learning activities 

Context Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship Log Book 
Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice- based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System-based 
practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development (CPD) and the four domains of professional practice, medical 
knowledge, patient safety, non-technical skills, communication and 
maintaining trust 
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Skill: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning 
Attitude and behavior: professionalism, commitment to life-long learning 
and self-improvement 
Experience: 
1. Demonstrate submitting Clinical Pharmacology and Toxicology 
 Fellowship Log Book 
2. Conduct research under supervision 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

Mentor's opinion 

 
EPA 5: Working with interprofessional health care teams 

Title of EPA Working with interprofessional health care teams 
Specifications 1.  Understands roles and responsibilities as a leader of health care teams 

2.  Understands roles of other professions to appropriately assess and 
address the health care needs of the patients and populations served and 
how the team works together to provide care 
3.  Works with individual of professions to maintain a climate of mutual 
respect and share values 
4.  Communicates with patients, families and other health professions in a 
responsive manner to support a team approach to maintenance of health 
and the treatment of disease 
5.  Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team 
members 
6.  Applies relationship-building values and the principle of team dynamics 
to perform effectively in different team roles to plan and deliver patient-
centered care 
7.  Applies leadership practices that support collaborative practice and 
team effectiveness 

Context Emergency setting/Intensive or critical care setting/Inpatient setting / 
Ambulatory setting/Poison center setting 

Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice- based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System-based 
practice 
Knowledge: principles of team dynamics and interpersonal communication 
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Title of EPA Working with interprofessional health care teams 
Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Skill: communication, consultation, active listening, 
management, working practice with other health professions, leadership 
Attitude and behavior: mutual respect, shared values, 
recognize one’s limitations 
Experience: demonstrate experience in being consultant for the healthcare 
team 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Self-evaluation: Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship Log 
Book 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 4 (5 different 
cases) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the end of second year – 
level 5 (5 different cases) 

 
EPA 6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 

Title of EPA Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
Specifications 1.  Able to concise review and summarize toxicological topics, articles, 

information, or case scenarios 
2. Able to teach medical students, residents, and healthcare professions 

Context Teaching / Academic activity 
Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System- based 
practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: principles of learning and teaching, 
Skill: communication, presentation, reviewing and summarizing 
Attitude and behavior: professionalism, mutual respect, fellow as a teacher 
Experience: demonstrate teaching medical students, residents, and 
healthcare professions 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Teaching log: Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship Log Book 
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EPA 7: Appropriate communicating with public or other professions 

Title of EPA Appropriate communicating with public or other professions 
Specifications 1. Able to concise review and summarize toxicological information 

2. Able to communicating with public or other professions 
Context Academic activity or public communication 
Domains of 
competence 

Patient care/Medical knowledge and skills/Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System- based 
practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: principles of communication 
Skill: communication, presentation, reviewing and summarizing, social 
media, safety information practice 
Attitude and behavior: professionalism, fellow as a teacher 
Experience: demonstrate communication with public or other specialties 
through social media, conference, or interview 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Communication log: Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship 
Log Book 

 
2. EPA-competencies matrix 
ขั้นขีดความสามารถ (milestones): ขั้นที่ I/II ก่อนสิน้สุดของการฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลา 12/24 
เดือน ต้องได้ผลประเมินในแต่ละ EPA ดังต่อไปนี้ 
 

Competencies and Milestones / 
จำนวนคร้ังและ ระดับขีดความสามารถ
ที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขัน้ 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 

10/10 5/5 3/3 25/50 
(1 วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

1.  การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

ก.  มีทักษะในการตรวจรางกายผู้ป่วย ทำ
หัตถการ และการรวบรวม ข้อมลู 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ข.  มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลและ
อภิปรายผลการตรวจทางเวช เภสชั
วิทยาและพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
ต่อสถานการณ์ของผู้ป่วย และ
สถานพยาบาล 

4/5 4/5 3/4 - - - - 
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Competencies and Milestones / 
จำนวนคร้ังและ ระดับขีดความสามารถ
ที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขัน้ 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 

10/10 5/5 3/3 25/50 
(1 วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

ค.  มีทักษะในการ วินิจฉัย เฝา้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง และ บำบดัรักษาภาวะ
ผิดปกติทางเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาที่พบ โดยทั่วไปในประเทศ
ไทยได ้

4/5 4/5 - - - - - 

ง.  มีทักษะในการใช้ยาต้านพิษอย่าง
เหมาะสม 

4/5 4/5 - - - - - 

จ.  มีทักษะในการทำการเฝ้าระวังทาง
พิษวิทยาและใช้ข้อมูลการ ประเมนิ
การสัมผัส (exposure assessment) 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ฉ.  บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์
และสม่ำเสมอ 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ช. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาผา่น 
การแพทย์ทางไกลโดยปรับเข้ากับ
บริบทของผู้ป่วยและสถานพยาบาล ท่ี
ขอคำปรึกษา 

4/5 4/5 - - 4/5 - - 

2.  ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 

1. มีความรู้ในดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานของร่างกายและ จิตใจท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - - 3/4 3/4 

ข.  มีความรู้ และทักษะ ในวิชาชีพ และ
เชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัช วิทยาและ
พิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - - 3/4 3/4 

3. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
ก.  วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการ

แพทย ์
- - - 4/4 - 3/4 3/4 

ข.  ดำเนินการวิจยัทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได ้

- - - -/4 - - - 

ค.  การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสม
เหตุผล 

4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 - - 
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Competencies and Milestones / 
จำนวนคร้ังและ ระดับขีดความสามารถ
ที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขัน้ 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 

10/10 5/5 3/3 25/50 
(1 วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

ง.  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วย
ตนเองจากการปฏิบัต ิ

4/5 4/5 3/4 4/4 - - - 

4. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก.  นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

ข.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่
แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะ 
ทางด้านทางเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้
อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา    เคารพการตัดสินใจและ
ศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย ์

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

ง.  สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรูท้าง
วิชาการแก่ประชาชนท่ัวไป แพทย ์
นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ได ้

- - - - - 3/4 3/4 

จ.  มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทำงานกับผู้ร่วมงาน
ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 3/4 3/4 

5. การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 
ก.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดี

ต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน 

4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 3/4 3/4 

ข.  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรู้ต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต (Continuous Professional 
Development) 

- - - 4/4 - 3/4 3/4 

ค.  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 3/4 3/4 

ง.  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 4/5 4/5 3/4 - 4/5 - 3/4 
6. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 
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Competencies and Milestones / 
จำนวนคร้ังและ ระดับขีดความสามารถ
ที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขัน้ 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 

10/10 5/5 3/3 25/50 
(1 วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

ก.  มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและ
ระบบยาของประเทศ 

- - - 4/4 4/5 - - 

ข.  มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

- - - -/4 4/5 - - 

ค.  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 
(Cost Consciousness Medicine)    
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรกัษา
ผู้ป่วยให้เข้ากับ บริบทของการบรกิาร
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

 
3. ผลของ EPA 
3.1  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังในตาราง EPA  
    การประเมิน EPA แต่ละครั้งจำเป็นต้องได้คะแนนในแต่ละมิติอย่างน้อยเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละช้ันปีขึ้น

ไปเท่านั้นจึงจะถือว่าผ่านการประเมินในครั้งนั้นๆ  
3.2  เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชัน้ปี * 

3.2.1  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 
EPA 1:  level 4; 10 cases in different diseases/problems 
EPA 2:  level 4; 5 cases in different diseases/problems 
EPA 3:  level 3; 3 cases in different scenarios 
EPA 4:  level 4; 25 reflective writings 
EPA 5:  level 4; 5 different cases 
EPA 6:  level 3; 10 different topics/cases 
EPA 7:  level 3; 2 different topics 

3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 
EPA 1:  level 5; 10 cases in different diseases/problems 
ได้ดูแล acute toxic exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item (Acute setting in Table 
1) 
EPA 2:  level 5; 5 cases in different diseases/problems 
EPA 3:  level 4; 3 cases in different scenarios  
ได้ทำ toxicological surveillance and preventive care อย่างนอ้ย 10 cases  
EPA 4:  level 4; 25 reflective writings 
 ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง 
EPA 5:  level 5; 5 different cases 
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EPA 6:  level 4; 10 different topics/cases 
EPA 7:  level 4; 2 different topics 
 
 *แพทย์ประจำบ้านสามารถทำ EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปีทั้งจำนวนและ 
level เมื่อสิ้นสุดหรือก่อนการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจำบ้านทุกคน ต้องแสดงให้เห็นว่า สามารถทำ EPA 
ได้ด้วยตนเองดังนี้: 
EPA 1:  level 5; 10 cases in different diseases/problems  
ได้ดูแล acute toxic exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item (Acute setting in Table 
1) 
EPA 2:  level 5; 5 cases in different diseases/problems 
EPA 3:  level 4; 3 cases in different scenarios ได้ทำ toxicological surveillance and preventive 
care อย่างน้อย 1๐ cases EPA 4: level 4; 5๐ reflective writings 
 
ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง 
EPA 5: level 5; 5 different cases 
EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 
EPA 7: level 4; 2 different topics 
 

 โรค/ภาวะที่สาคัญซ่ึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
(ประเมินโดย EPA) 

กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 

Setting 

Acute Subacute to 
chronic 

Analgesics Paracetamol √ √ 

 Salicylate √ √ 

Ergot derivatives and antimigraine drugs √ √ 

NSAIDs and other analgesics √  

Antimicrobials Antimicrobials √ √ 

Chemotherapeutic and 
immunosuppressive drugs 

Methotrexate  √ 

Other chemotherapeutic and 
immunosuppressive drugs 

√  

Drugs that Affect the 
Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs √ √ 

Antihypertensive drugs √  

Bronchodilators include methylxanthines √  
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 โรค/ภาวะที่สาคัญซ่ึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
(ประเมินโดย EPA) 

กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 

Setting 

Acute Subacute to 
chronic 

Drugs and substances that 
Affect the Respiratory 
System 

Antitussives, mucolytics, or expectorants √  

Drugs that Affect the 
Endocrine System 

Antidiabetic drugs √ √ 

Thyroid drugs √  

Drugs that Affect the 
Hematologic System 

Anticoagulants √ √ 

Iron √  

Drugs that Affect the 
Nervous System 

Anesthetics √  

Anticonvulsants √ √ 

Anticholinergic drugs √ √ 

Antihistamines √ √ 

Antidepressant √ √ 

Antipsychotics √ √ 

Sedatives √ √ 

Lithium √ √ 

Muscle relaxants √  

Drug of Abuse Sympathomimetics √ √ 

Opioids √ √ 

Ethanol √ √ 

Hallucinogens √ √ 

Body packers or body stuffers √  

Industrial, Household, and 
Environmental Toxicants 

Cleansers and Caustics √  

Toxic alcohol and glycols √ √ 

Hydrocarbons √ √ 

Heavy metals √ √ 

Toxicants that Affect 
Oxygen Transportation 

Irritant gas √ √ 

Simple asphyxiants √ √ 
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 โรค/ภาวะที่สาคัญซ่ึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
(ประเมินโดย EPA) 

กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 

Setting 

Acute Subacute to 
chronic 

Dyshemoglobin inducers √ √ 

Cellular asphyxiants √ √ 

Pesticides Paraquat √ √ 

Glyphosate √ √ 

Anilides and chloroacetanilides √ √ 

Chlorophenoxy compounds √  

Cholinesterase inhibitors √ √ 

Pyrethroids √ √ 

Other insecticides and repellants √  

Phosphides √  

Food Poisonings Bacterial and cyanobacterial toxins 
(botulism, tetrodotoxin, saxitoxin, etc) 

√  

Mushrooms √  

Plants √  

Envenomation Hematotoxic snakes √  

Neurotoxic snakes √  

Bee, wasp, and hornets √  

Other envenomations √  

Conditions, syndromes, or 
symptoms 

Seizure √  

Alteration of consciousness √  

Metabolic acidosis √  

Shock √  

Hepatitis √ √ 

Renal failure √ √ 

Hemolysis √  

Coagulopathy √  

Rhabdomyolysis √  
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 โรค/ภาวะที่สาคัญซ่ึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
(ประเมินโดย EPA) 

กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 

Setting 

Acute Subacute to 
chronic 

 Hyperthermia √  
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ภาคผนวก 2 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ร้องทุกข์ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
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ภาคผนวกที่ 3 

รายชื่อ อ.ท่ีปรึกษา/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

 

อ. ที่ปรึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

รศ.นพ. สัมมน  โฉมฉาย นพ. ณัฐมนต์  ศรสีุข 

 

ตารางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เดือนกันยายน 

เดือนธันวาคม 

เดือนมีนาคม 

เดือนมิถุนายน 

 

รายละเอียดการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

หัวข้อประเมิน รายละเอียด 

ความเป็นอยู่ทั่วไป  แบบสรุปการพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้ wheel 

of life  

งานวิจัย การประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยใช้

แบบบันทึกที่กำหนด  

ทักษะทางคลินกิและการทำหัตถการ  แบบประเมิน EPA 1-3 

แบบบันทึก log book  

ความรู้พ้ืนฐาน  คะแนนสอบต่างๆ 

แบบประเมิน EPA 1-3 

แบบบันทึก log book 

คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการสื่อสาร แบบประเมิน EPA 1,2,5,7 

แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต  

การพัฒนาตนเอง แบบประเมิน EPA 4 (Reflection writing)  
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ภาคผนวก 4 
ตาราง Staff lecture  

 
วันท่ี  หัวข้อ 
6 กค. 2563 Principle of prevent gastro intestinal absorption 
20 กค. 2563 Laboratory principle 
3 สค. 2563 Pharmacokinetic and toxicokinetic principle 
17 สค. 2563 Pediatric principle 
31 สค. 2563 Analgesic drug Part I: paracetamol 
14 กย. 2563 Analgesic drug Part II: Salicylate, NSAID 
28 กย. 2563 Antiarrhythmic drugs 
5 ตค. 2563 Methylxanthine 
19 ตค. 2563 Sedative hypnotic 
2 พย. 2563 Antipsychotics and antidepressant 
16 พย. 2563 Drug of abuse: sympathomimetics 
30 พย. 2563 Drug of abuse: opioid 
14 ธค. 2564 Drug of abuse: ethanol and hallucinogen 
28 ธค. 2564 Drug of abuse: Body packer or body stuffer 
11 มค. 2564 Drug of abuse: substance withdrawal  
25 มค. 2564 Industrial toxin: cleanser and caustic 
8 กพ. 2564 Industrial toxin: toxic alcohol 
22 กพ. 2564 Industrial toxin: heavy metal 
8 มีค. 2564 Industrial toxin: hydrocarbon 
22 มีค. 2564 Herbicide 
5 เมย. 2564 Insecticide  
19 เมย. 2563 Toxic gas: simple and cellular asphyxiant 
3 พค. 2563 Dyshemoglobin inducers 
17 พค. 2563 Plants 
7 มิย. 2564 Mushroom 
21 มิย. 2564 Bacterial and cyanobacteria toxin 
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ภาคผนวก 5 

 

Log book 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ImU5k8mnUOTLpWMilJTzrDGNQRcluj2RiZY8KHpn_hVqDQ/view

form?usp=pp_url 

 

Reflective writing  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkSKHz4iNiwVmQ-Oddyg-lIElbshq6Fgcn-DU-

MBv7vg_nA/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ImU5k8mnUOTLpWMilJTzrDGNQRcluj2RiZY8KHpn_hVqDQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ImU5k8mnUOTLpWMilJTzrDGNQRcluj2RiZY8KHpn_hVqDQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkSKHz4iNiwVmQ-Oddyg-lIElbshq6Fgcn-DU-MBv7vg_nA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkSKHz4iNiwVmQ-Oddyg-lIElbshq6Fgcn-DU-MBv7vg_nA/viewform?usp=pp_url
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ภาคผนวก 6 

แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานการฝึกอบรมฯ  
รศ.นพ.สมัมน โฉมฉาย  

ท่ีปรึกษา 
รศ.นพ.ธีระ กลลาดาเรืองไกร 

รศ.พญ.จุฬธดิา โฉมฉาย   

วิชาการ    บริการ  การวัดและประเมินผล  วิจัย  

พญ.ภัทรพร  
เมฆาวุฒิกลุ 

รศ.นพ.วรพันธ์  
เกรียงสุนทรกจิ 

พญ.จริยา ภูดิศชินภัทร รศ.นพ.สมัมน โฉมฉาย  
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ภาคผนวก 7 

 
Table of Specification  

Fellow 1  Fellow 2 
Topic Subtopic Topic  Subtopic  

Pharmacologic and poisoning condition  Pharmacologic and poisoning condition 
Analgesics Paracetamol, 

Ergot derivatives and 
antimigraine drugs 

Analgesics  

Salicylate  
NSAIDs and other 
analgesics: NSAIDs, 
muscle relaxant 

 

Antimicrobials Antimicrobials Antimicrobials  
Antiseptics  

Chemotherapeutic and 
immunosuppres sive 
drugs 

Methotrexate Chemotherapeutic and 
immunosuppres sive 
drugs 

Other 
chemotherapeutic and 
immunosuppressive 
drugs: platinums, 
cyclophosphamide, 
ifosfamide, fluorouracil, 
target therapy, etc  

Drugs that Affect the 
Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs: 
digoxin, amiodarone 

Drugs that Affect the 
Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs: 
others 

Antihypertensive drugs 
Drugs and substances 
that Affect the 
Respiratory System 

Bronchodilators include 
methylxanthines 

Drugs and substances 
that Affect the 
Respiratory System 

 

Antitussives, 
mucolytics, or 
expectorants 

 

Drugs that Affect the 
Endocrine System 

Antidiabetic drugs Drugs that Affect the 
Endocrine System 

 
Thyroid drugs  
Drug involve 
homeostasis 

 

Drugs that Affect the 
Hematologic System 

Iron Drugs that Affect the 
Hematologic System 
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Drugs that Affect the 
Nervous System 

Anticholinergic drugs Drugs that Affect the 
Nervous System 

 
Anticonvulsants Anesthetics  
Lithium 
Antihistamines 
Antidepressant 
Antipsychotics 
Sedatives hypnotics 
Muscle relaxants 

Drugs of Abuse Sympathomimetics Drugs of Abuse NPS 
Boty packers or body 
stuffers 
Substance withdrawal 
Opioids 
Ethanol 
Hallucinogens 

Industrial, Household, 
and Environmental 
Toxicants 

Cleansers and Caustics Industrial, Household, 
and Environmental 
Toxicants 
 

Radiation  
Toxic alcohols and 
glycols 

Heavy metals: arsenic, 
mercury, cadmium, 
copper, manganese 

Heavy metals: lead Heavy metals: thallium, 
selenium, silver, other 
heavy metals 

Hydrocarbons  
Toxicants that Affect 
Oxygen Transportation 

Irritant gases Toxicants that Affect 
Oxygen Transportation 

 
Dyshemoglobin 
inducers 
Simple asphyxiants 
Cellular asphyxiants 

Pesticides Paraquat Pesticides Other pesticides: 
sodium 
monofluoroacet ate, 
fluoroacetamide, others 

Anilides and 
chloroacetanilides 
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Glyphosate Other insecticides and 
repellents: 
organochlorine, others 

Other insecticides and 
repellents: 
neonicotinoid, 
naphthalene 

 

Chlorophenoxy 
compounds 

 Other fumigants 

Phosphides  Other pesticides: 
sodium 

Cholinesterase 
inhibitors 

  

Pyrethroids   
Other insecticides and 
repellents: DEET, 
camphor, para-
dichlorobenzene 

  

Food Poisonings Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
tetrodotoxin, saxitoxin 

Food Poisonings 
 

Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
botulism 

Mushrooms  
Plants: plant with local 
irritant effect, plant 
with anticholinergic 
effect, cardiac 
glycosides, cyanogenic 
glycosides, strychnine 

Plants: rotenone, abrin, 
ricin and others 

Envenomation Hematotoxic snakes Envenomation Other envenomation: 
stingray, stonefish, sea 
snake others 

Neurotoxic snakes 
Bee, wasp, and hornets 
Other envenomation: 
spider, fire ant, jellyfish 

Conditions, syndromes, 
or symptoms 

Seizure Conditions, syndromes, 
or symptoms 

 
Alteration of 
consciousness 
Metabolic acidosis 
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Shock 
Hepatitis 
Renal failure 
Hemolysis 
Coagulopathy 
Rhabdomyolysis 
Hyperthermia 

Skills and procedure  Skills and procedure 
Manual procedure Decontamination 

techniques 
Manual procedure Hyperbaric Oxygen 

Therapy 
Basic cardiac life 
support 
Endotracheal intubation 
Advanced cardiac life 
support 

Antidote Activated charcoal Antidote  Botulinum antitoxin 
 

Antivenins Insulin 
Atropine Lipid 
Calcium Octreotide 
Chelators  
Cyclophosphamide  
Deferoxamine  
Ethanol  
Folic & Folinic acids  
Methylene blue  
Nitrite, amyl/sodium  
Thiosulfate, sodium  
N-acetylcysteine  
Naloxone  
Pralidoxime  
Protamine  
Pyridoxine  
Sodium bicarbonate  
Thiamine  
Vitamin K  

Laboratory evaluation and analysis  Laboratory evaluation and analysis  
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Screening test  Sodium dithionite test Screening test  Therapeutic drug 

monitoring 
Bedside screening for Toxic substance level 

 Methemoglobinemia   
 Electrocardiography  Laboratory diagnoses in 

toxicology 
 Urinalysis  Acute abdomen series 
 20-minute whole blood 

clotting test 
 Bone and joint 

radiography 
 Urine screening for drug 

of abuse 
 Chest X-ray 

   Plain KUB 
   Skull X-ray 
   Ultrasound of the 

abdomen 
   CT brain, abdomen, 

thorax 
   MRI brain 
   Coagulogram 
   Complete blood count 
   Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 
   Hemoglobin analysis 
   Iron studies (Serum 

iron, TIBC, ferritin) 
   Thyroid function test 
   BUN, creatinine, eGFR, 

uric acid, Electrolyte, 
Magnesium 

   Calcium, Phosphate, 
Alkaline phosphatase 

   Liver function test 
   Pathology and cytology 

of tissue biopsy 
Basic knowledge in pharmacology and toxicology  Basic knowledge in pharmacology and toxicology  
Principle of toxicology  Diagnostic imaging 
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Basic pharmacology Pediatric and neonatal toxicology  
Biochemical and metabolic principles  Geriatric toxicology 
Chemical principles Analytical toxicology 
Withdrawal principles Occupational, industrial, and environmental 

toxicology  
Principle of immunological response Poison control system  
Pathology and pathogenesis of diseases Health system  
Initial evaluation of poisoned or overdosed 
patient Laboratory principles 
Principles of managing acutely poisoned or 
overdosed patient Antidotes 
Decontamination  
Enhance elimination  
Structure and function of 
- Cardiovascular system 
- Endocrine system 
- Gastrointestinal system 
- Genitourinary system 
- Hematopoietic system 
- Musculoskeletal system 
- Nervous system 
- Respiratory system 
- Reproductive system 
- Otolaryngology system 
- Skin and soft tissue 
*ขอบเขตของเนื้อหา: เน้นเรื่องความรู้พื้นฐานทางเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา การวินิจฉยั และวินิจฉัยแยกโรคทีไ่ม่
ซับซ้อน การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการและแปลผลขั้น
พื้นฐาน และการวางแผนการดูแลรักษาตามมาตรฐาน  

*ขอบเขตของเนื้อหา: เน้นเรื่องความรู้เชิงระบบ การจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และความรู้เชิงบูรณาการ การ
วินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรคที่ซับซ้อน การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและแปลผลเชิงลึก และการวางแผนการดูแล
รักษาโดยอ้างอิงจากหลักฐานวิชาการที่ทันสมัย สามารถ
วิเคราะห์วจิารณ์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม  

กำหนดให้ออกข้อสอบเกี่ยวกับหัวข้อย่อยอย่างน้อย 1 ข้อ  
สัดสวนของขอข้อต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนความจำ ส่วนการแก้ปัญหา และส่วนการประยกุต์ใช้  

 


