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ค าน า 

 

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มีนโยบายการดแูลผู้ ป่วยแบบ palliative care ซึง่เป็นการดแูลแบบ

องค์รวม ท่ีครอบคลมุทกุภาควิชาและหนว่ยงาน ในทกุขัน้ตอนของการดแูลรักษาผู้ ป่วยด้วยโรคท่ีคกุคามตอ่

ชีวิตและคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการดแูลครอบครัวของผู้ ป่วยด้วย ซึง่ต้องท า

ควบคูไ่ปกบัการรักษาผู้ ป่วยแบบจ าเพาะ (specific treatment) มิใชเ่ป็นการรักษาเม่ือผู้ ป่วยถึงระยะท้ายหรือ

ใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end of life care) เทา่นัน้  

โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดแูลผู้ ป่วยแบบ palliative care นี ้เป็นของแพทย์ พยาบาล และ

บคุลากรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องทกุคน ซึง่ต้องประสานบริการระหวา่งทีมสหวิชาชีพและจดุบริการให้สมัพนัธ์

เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามผลด้านความตอ่เน่ืองในการดแูลรักษา (continuity of care) โดยเน้น

ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง และสนบัสนนุให้อาสาสมคัรจากบคุคลภายนอกและบคุลากรภายในคณะฯ มีสว่นร่วมใน

การดแูลผู้ ป่วย  

ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และคณะกรรมการนโยบาย palliative care จงึเห็นชอบให้มี

การจดัตัง้ ศนูย์บริรักษ์ ศริิราช (Siriraj Palliative Care Center) ขึน้ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและ

ด าเนินการด้าน palliative care ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้นโยบายของคณะฯ ดงักลา่วบรรลผุลส าเร็จได้ด้วยดี  

ศนูย์บริรักษ์ ศิริราช มีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโรคท่ีคกุคามตอ่ชีวิต ให้มี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ รวมถึงมีการศกึษาวิจยัและเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ให้แก่บคุลากรในระดบัตา่งๆ 

ดงันัน้คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และศนูย์บริรักษ์ ศริิราช จงึได้จดัให้มีการฝึกอบรมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

เพ่ือประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ขึน้ เพ่ือตอบสนองนโยบายในระดบัประเทศท่ีสง่เสริมให้มีการดแูลผู้ ป่วยแบบ palliative care ตอ่ไป 

 

 

 

 

 



ขอบเขตการท างานของศนูย์บริรักษ์ ศริิราช  

 บริหารจดัการ ประสาน และพฒันาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโรคท่ีคกุคามตอ่ชีวิตและคณุภาพ

ชีวิต (โรคเรือ้รังและโรคระยะสดุท้าย) ให้ได้รับ palliative care อยา่งทัว่ถึง  

 เช่ือมโยงการดแูลรักษาจากโรงพยาบาลถึงบ้าน  

 เพิ่มพนูความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรทกุระดบั  

 ศกึษาวิจยั เผยแพร่ความรู้ใหม่ทางด้าน palliative care  

 ชีน้ าสงัคมด้าน palliative care และ end of life care ทัง้ในประเทศและนานาชาติ 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและแผนการด าเนินงาน 

 จดัท า น าเสนอนโยบาย และแผนการด าเนินงานด้าน palliative care ของคณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล 

 ประสานการบริการกบัภาควิชา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวอยา่งตอ่เน่ือง 

 จดัหาบคุลากร และเตรียมบคุลากรทกุระดบั มีแผนการฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถของบคุลากร 

 จดัท าระบบให้ค าปรึกษา ระบบสนบัสนนุการดแูลผู้ ป่วยและครอบครัว ให้ประชาชนและบคุลากรด้าน

สาธารณสขุ 

 ฝึกอบรมอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยเหลือผู้ ป่วยในโรงพยาบาล 

 รวบรวมองค์ความรู้ด้าน palliative care 

 พฒันาคูมื่อแนวปฏิบตัใินการดแูลรักษาผู้ ป่วย palliative care แบบสหสาขาวิชาชีพ 

 บริหาร จดัการข้อมลู จดัท าระบบคลงัข้อมลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ 

 ท าการวิจยั รวมถึงสนบัสนนุการวิจยั เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่เผยแพร่สูส่าธารณะและนานาชาติ 

 จดัท าระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 สร้างเครือข่ายการบริการ การศกึษา ทัง้ในประเทศและนานาชาติ 

 บริหารงานเก่ียวกบัธุรการ บริหารงานบคุคล  



รายนามคณะกรรมการเพื่อจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

๑. อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ว.ว. (เวชพนัธุศาสตร์), ว.ว. (อายรุศาสตร์) 

๒. พญ.ประถมาภรณ์ จนัทร์ทอง 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (วิสญัญีวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) 

๓. นพ.ภิญโญ ศรีวีระชยั 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), พธ.ม. (พระพทุธศาสนา), ป.บณัฑิต (วิสญัญีวิทยา), ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) 

๔. ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวลัลภ 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (อายรุศาสตร์), ว.ว. (อายรุศาสตร์),ว.ว. (อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา) 

๕.  ศ.นพ.วีรศกัดิ ์เมืองไพศาล 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (อายรุศาสตร์), ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซัม่), 

            ว.ว(ประสาทวิทยา) 

๖. รศ.พญ.วราลกัษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (อายรุศาสตร์), ว.ว. (อายรุศาสตร์) 

๗. รศ.พญ.วฒุิศริิ วีรสาร 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (รังสีชีววิทยา), ว.ว. (รังสีรักษา) 

๘. ผศ.นพ.นนัตสรณ์ สิญจน์บณุยะกลุ 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (วิสญัญีวิทยา), ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) 

๙. อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี  

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (จิตเวชศาสตร์), ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 

๑๐.  นพ.ศภุการ เตชสัอนนัต์ 

 พ.บ. (แพทยศาสตร์), ป.บณัฑิต (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 

 

 



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑. ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง  

(ภาษาองักฤษ)   Curriculum for Certificate of Medical Proficiency  

in Palliative Care in Family Medicine  

 

๒. ช่ือประกาศนียบัตร  

ช่ือเตม็  

(ภาษาไทย)   ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง  

(ภาษาองักฤษ)   Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine  

ช่ือย่อ  

(ภาษาไทย)   ป. เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง  

(ภาษาองักฤษ)   Cert. Palliative Care in Family Medicine  

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 ศนูย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

๔. พันธกิจของหลักสูตร  

 เพ่ือผลิตแพทย์ผู้ มีความรู้ความช านาญในการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองท่ีมีความซบัซ้อนและ

สอดคล้องกบัความต้องการด้านสาธารณสขุของประเทศไทย โดยการให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ทัว่ไป แพทย์สาขา

อ่ืน หรือให้การรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเองในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลแบบประคบัประคอง และสามารถเป็น

ผู้น าในการประสานเครือขา่ยการดแูลระหวา่งโรงพยาบาล บ้าน และชมุชน เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่



มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสามารถพฒันาทีมสขุภาพ ให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การดแูลผู้ ป่วย

ตอ่ไปได้ 

  

๕. ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร  

เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมหรือหลกัสตูร แพทย์ผู้ เข้าอบรมต้องมีคณุสมบตัิ และความรู้ความสามารถขัน้

ต ่าตามสมรรถนะหลกัทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง ทัง้ ๖ ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านท่ี ๑ การดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient care)  

๑.)  ประเมินลกัษณะทางคลินิกของโรคหรือปัญหาสขุภาพท่ีสาคญัและพบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะ 

ประคบัประคอง (Clinical assessment)  

๒.)  ตรวจหาสาเหตแุละวิเคราะห์โรคหรือปัญหาสขุภาพท่ีสาคญัและพบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะ 

ประคบัประคอง (Patient investigation)  

๓.) ให้การดแูลรักษาหรือบรรเทาอาการตา่งๆ ท่ีพบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง (Symptom  

palliation) เพ่ือให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ทัง้การดแูลท่ีเป็นการใช้ยา เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์

ทางการแพทย์แผนปัจจบุนั รวมถึงการแพทย์ทางเลือกหรือแบบผสมผสาน และวิธีการดแูล

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น โดยอ้างอิงจากเวชปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ์  

๔.)  ดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยระยะประคบัประคองและครอบครัวอยา่งเป็นองค์รวม (Holistic care)  

๕.)  ให้การป้องกนัและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัและพบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะประคบัประคองได้  

(Health prevention)  

๖.)  ให้การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวเม่ือผู้ ป่วยใกล้จะเสียชีวิตได้ (Impending death and peri- 

death management) 

๗.)   ประเมิน ติดตาม และดแูลสมาชิกครอบครัวหรือผู้ดแูลท่ีมีภาวะเศร้าโศก รวมทัง้สามารถ 

 ประสานกบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเฝ้าระวงั ติดตามดแูลครอบครัวหรือผู้ดแูลท่ีมีภาวะเศร้า 

 โศกท่ีผิดปกตไิด้อยา่งเหมาะสม (Grief and bereavement care)  

 ๘.)  ดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง ผู้ดแูล หรือครอบครัวท่ีบ้านหรือในชมุชนได้อยา่งเหมาะสม  

  (Community-based care)  



 

ด้านท่ี ๒ การมีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคม (Medical knowledge and skills)  

 ๑.)  ความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย 

  ระยะประคบัประคอง  

 ๒.)  ความรู้ ความเช่ียวชาญในโรคหรือปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัและพบได้บอ่ยในผู้ ป่วยระยะ 

  ประคบัประคอง  

 ๓.)  มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถท าหตัถการท่ีจ าเป็นตอ่การดแูลผู้ ป่วยได้ด้วยตนเอง  

 

ด้านท่ี ๓ การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละการพฒันาตนเอง (Practice-based learning and improvement)  

 ๑.)  วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์เพ่ือใช้ในการพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

 ๒.)  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  

 ๓.)  สามารถใช้สารสนเทศทางการแพทย์เพ่ือพฒันาวิชาชีพของตนเองอยา่งเหมาะสม  

 

ด้านท่ี ๔ ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  

 ๑.)  น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.)  ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์หรือนกัศกึษาแพทย์ได้  

 ๓.)  ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและครอบครัวได้เป็นอยา่งดี เพ่ือให้เข้าใจความต้องการด้านสขุภาพ  

  เป้าหมาย และความคาดหวงัในการดแูลของผู้ ป่วยหรือครอบครัว  

 ๔.)  ให้โอกาสผู้ ป่วยและครอบครัวได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกแนวทางการดแูลรักษาของ 

  ตนเอง รวมทัง้เพ่ือวางแผนการดแูลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตอ่เน่ืองจนผู้ ป่วยเสียชีวิต  

 ๕.)  ส่ือสาร ประสานการท างาน และวางแผนการดแูลร่วมกบัทีมสหวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให้การดแูล 

  ครอบคลมุทกุมิตขิองสขุภาพผู้ ป่วยและครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ๖.)  ให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพและประชาชนทัว่ไปในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย 

 

ด้านท่ี ๕ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  



 ๑.)  มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตท่ีิดีตอ่ผู้ ป่วย ครอบครัวของผู้ ป่วย ชมุชน และผู้ ร่วมงานสห 

  วิชาชีพ โดยค านงึถึงหลกัจริยธรรมแหง่วิชาชีพและกฎหมาย  

 ๒.)  มีความรับผดิชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และค านงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ๓.)  มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้า เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  

 ๔.)  สามารถปฏิบตังิานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้  

 

ด้านท่ี ๖ การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  

 ๑.)  มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

 ๒.)  มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

 ๓.)  ใช้ทรัพยากรสขุภาพเข้ามามีสว่นร่วม หรือสนบัสนนุการดแูลผู้ ป่วยรวมถึงครอบครัวได้อยา่ง 

  เหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษาให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุ 

  ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๖. การจัดการฝึกอบรม  

๖.๑ แนวทางการฝึกอบรม  

ใช้วิธีแบบบรูณาการเรียนรู้ โดยท่ีเน้นการฝึกอบรมท่ีใช้การปฏิบตัเิป็นฐานหลกั (Practice-based 

training) แตย่งัคงการเรียนรู้ในห้องเรียน การฝึกฝนหตัถการ และการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เป็นฐานเสริม เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีมากท่ีสดุแก่แพทย์ผู้ เข้ารับการอบรม 

 

แนวทางท่ี ๑ การเรียนรู้โดยใช้การปฏิบตัิ 

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะมีสว่นร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยวิธีการบรูณาการภาคทฤษฎีกบั

ภาคปฏิบตั ิ(ภาคผนวก ๑) ระยะเวลาฝึกปฏิบตัใินการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองรวมกนัตลอดหลกัสตูรจะ

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกอบรมทัง้หมด ซึง่งานเวชปฏิบตันีิป้ระกอบไปด้วย  

 ๑.) การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองในลกัษณะผู้ ป่วยนอก เชน่ คลินิก Palliative care เป็นต้น 

 ๒.) การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองในลกัษณะผู้ ป่วยใน เชน่ การดแูลร่วมกบัแพทย์เจ้าของไข้  



  การรับปรึกษาปัญหาเฉพาะ หรือการเตรียมจ าหนา่ยผู้ ป่วยเพ่ือดแูลตอ่ท่ีบ้าน เป็นต้น 

 ๓.) การเย่ียมบ้านและการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองภายในชมุชน  

 ๔.) การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยท่ีดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองเฉพาะ  

  (Palliative care unit/bed) หรือสถานดแูลอ่ืนๆ เชน่ Nursing home, Hospice เป็นต้น  

 

การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองในลกัษณะผู้ ป่วยนอก  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองในลกัษณะผู้ ป่วยนอกท่ีคลินิก 

ศนูย์บริรักษ์ ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และมีรูปแบบการท างานร่วมกนัเป็นทีมสห

วิชาชีพในคลินิกผู้ ป่วยนอก โดยมีเป้าหมายให้แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 ๑.) ประเมินสขุภาพของผู้ ป่วยระยะประคบัประคองและครอบครัวอยา่งเป็นองค์รวม ทัง้ในด้าน 

  ร่างกาย จิตสงัคม และจิตวิญญาณ ตลอดจนสามารถวินิจฉยัโรคหรือสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบั 

  ปัญหาสขุภาพท่ีพบในผู้ ป่วยระยะประคบัประคองได้  

 ๒.) ให้การดแูลปัญหาสขุภาพท่ีพบในผู้ ป่วยระยะประคบัประคองเพ่ือให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

  ท่ีสดุโดยค านงึถึงบริบทของผู้ ป่วยท่ีแตกตา่งกนั เป็นการบรูณาการทัง้การดแูลท่ีเป็นการใช้ยา  

  เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ทางการแพทย์ การแพทย์แบบผสมผสาน และวีธีการดแูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

  โดยอ้างอิงจากเวชปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based medicine) รวมทัง้ให้ 

  การป้องกนัและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ท่ีส าคญัได้  

 ๔.) ส่ือสารกบัผู้ ป่วยระยะประคบัประคองและครอบครัวได้เป็นอยา่งดี เพ่ือให้เข้าใจความต้องการ 

  ด้านสขุภาพ เป้าหมาย และความคาดหวงัในการดแูลของผู้ ป่วยหรือครอบครัว ให้ผู้ ป่วยและ 

  ครอบครัวได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกแนวทางการดแูลรักษาของตนเอง รวมทัง้เพ่ือวาง 

  แผนการดแูลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตอ่เน่ือง  

 ๕.) ท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ  

 ๖.) บนัทกึเวชระเบียนอยา่งถกูต้อง ทนัเวลา ตามหลกัทางการแพทย์และกฎหมาย  

ระยะเวลา แพทย์ผู้ เข้าอบรมออกตรวจคลินิกผู้ ป่วยนอกครัง้ละ ๓ ชัว่โมง สปัดาห์ละ ๒ วนั จ านวน ๓๒ สปัดาห์

ตลอดระยะเวลาเข้ารับการอบรม  



การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองในลกัษณะผู้ ป่วยใน  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีประสบการณ์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยในในลกัษณะเป็นแพทย์ร่วมปรึกษา โดยมี

เป้าหมายให้แพทย์สามารถประเมินสขุภาพของผู้ ป่วยระยะประคบัประคองและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม 

ตลอดจนสามารถวินิจฉัยโรคหรือสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัปัญหาสขุภาพท่ีพบในผู้ ป่วยได้ สามารถให้การดแูล

ร่วมกนักบัแพทย์เจ้าของไข้ ให้ค าปรึกษาปัญหาเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลแบบประคบัประคอง และการ

เตรียมจ าหน่ายผู้ ป่วยเพ่ือดแูลตอ่ท่ีบ้านหรือในชมุชน โดยสง่เสริมให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมได้มีโอกาสคดิและ

สามารถตดัสินใจในการวางแผนการรักษาด้วยตนเอง โดยค านงึถึงความต้องการหรือบริบทของผู้ ป่วยท่ี

แตกตา่งกนั และสามารถวางแผนในการจ าหนา่ยผู้ ป่วยท่ีตนเองดแูลอยูร่่วมกบัทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนการสง่

ตอ่ ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ระยะเวลา แพทย์ผู้ เข้าอบรมให้การดแูลผู้ ป่วยในท่ีปรึกษา จ านวน ๑๖ สปัดาห์ ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

การเย่ียมบ้านและการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองภายในชมุชน  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีประสบการณ์ในการเย่ียมบ้านผู้ ป่วย โดยมีการท างานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ ร่วมกนั

ให้ข้อมลู และ วางแผนการดแูลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือให้เป็นการดแูลตอ่เน่ือง ภายใต้อาจารย์ท่ีให้

ค าปรึกษา มีการจดัยานพาหนะ และ อปุกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบการเย่ียมบ้านผู้ ป่วย จดัระบบการบนัทกึ 

และตดิตามการดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้านของแพทย์ท่ีเข้ารับการอบรม  

ระยะเวลา แพทย์ผู้ เข้ารับการอบรมออกเย่ียมบ้าน อยา่งน้อยละสปัดาห์ละ ๖ ชัว่โมง เป็นเวลา ๑๖ สปัดาห์

ตลอดระยะเวลาการอรม 

 

การดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยท่ีดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองเฉพาะ  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคองท่ีอยู่ในหอผู้ ป่วยท่ีดแูลผู้ ป่วย

ระยะประคบัประคองเฉพาะ (Palliative care unit) ท่ีหอผู้ ป่วย มหิดลวรานสุรณ์ ๒ โดยมีเป้าหมายให้สามารถ

ประเมินและดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยระยะประคบัประคองและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมในลกัษณะท่ีเป็น

แพทย์เจ้าของไข้ รวมทัง้สามารถวินิจฉยัโรคหรือสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัปัญหาสขุภาพท่ีพบในผู้ ป่วยระยะ

ประคบัประคอง สามารถท างานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพในการวางแผนการดแูลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บอก



ข้อบง่ชีใ้นการเลือกรับผู้ ป่วยเข้าหรือจ าหนา่ยออกจากการดแูล และเตรียมจ าหนา่ยผู้ ป่วยเพ่ือดแูลตอ่ท่ีบ้านหรือ

ในชมุชน ตลอดจนประสานงานและสง่ตอ่ ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม  ในชว่งเวลาท่ี

แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรมอยู่ประจ าหอผู้ ป่วยประคบัประคองเฉพาะ จะได้รับการมอบหมายให้อยูเ่วรนอกเวลา

ราชการโดยเป็นกรณีให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้าน 

ระยะเวลา แพทย์ผู้ เข้าอบรมได้รับการมอบหมายให้มีประสบการณ์ในหอผู้ ป่วยมหิดลวรานสุรณ์ ๒ เป็น

ระยะเวลา ๑๖ สปัดาห์ ตลอดการเข้าอบรม  

 

ประสบการณ์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยในสาขาหลกัท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนๆ  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะได้รับการหมนุเวียน (Rotation) เพ่ือให้มีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยในสาขาหลกัท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนๆ อีกจ านวน ๖ สาขาวิชา (ภาคผนวก ๒) เป็นระยะเวลารวม 

๑๒ สปัดาห์ โดยระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ สปัดาห์เทียบเทา่กบัจ านวนการฝึกอบรม ๓๐ ชัว่โมงดงันี ้ 

 ๑.) สาขาอายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา   ๒ สปัดาห์  

 ๒.) สาขารังสีรักษา     ๒ สปัดาห์  

 ๓.) สาขาจิตเวชศาสตร์    ๒ สปัดาห์  

 ๔.) สาขาเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุ   ๒ สปัดาห์  

 ๕.) สาขาการระงบัปวด    ๒ สปัดาห์  

 ๖.) ศนูย์กมุารบริรักษ์   ๒ สปัดาห์ 

 

วิชาเลือกอิสระ  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมสามารถเลือกศกึษาในรายวิชาเลือกอิสระ (Elective learning) ท่ีสนใจได้เป็น

ระยะเวลา ๖ สปัดาห์ โดยอยู่ภายใต้ดลุพินิจและการพิจารณาของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 

แนวทางท่ี ๒ การเรียนรู้ในห้องเรียน  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยระยะ

ประคบัประคองอยา่งน้อยคร่ึงวนัตอ่สปัดาห์ โดยลกัษณะของกิจกรรมวิชาการ ได้แก่  



 ๑.) การประชมุเพ่ืออภิปรายปัญหาผู้ ป่วย (Case discussion / conference / morning report)  

 ๒.)  การประชมุวารสารสโมสร (Journal club)  

 ๓.) การบรรยายพิเศษทัง้ในและนอกสถานท่ี (Lecture)  

 ๔.) การประชมุวิชาการ (Academic conference)  

แนวทางท่ี ๓ การฝึกฝนหตัถการ  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะมีโอกาสท าหตัถการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

โดยต้องทราบถึงข้อบง่ชี ้ข้อห้าม รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการท าหตัถการ ภายใต้การดแูลอย่างใกล้ชิดของ

อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม และมีการติดตามสมรรถนะของแพทย์ผู้ เข้าอบรมอยา่งสมา่เสมอ  

 

แนวทางท่ี ๔ การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ  

 แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะมีโอกาสได้รับการเสริมองค์ความรู้และทกัษะอ่ืนๆ โดยอาจเป็นในรูปแบบการ

บรรยายร่วมหลายสถาบนั หรือการประชมุวิชาการ ในหวัข้อท่ีนา่สนใจตา่งๆ ได้แก่  

 ๑.) การส่ือสารกบัผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง ผู้ดแูล และครอบครัว  

 ๒.) จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

 ๓.) การปฏิบตัิตอ่เพ่ือนร่วมวิชาชีพและสงัคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ท่ีบกพร่องตอ่ 

  หน้าท่ี การประชมุทบทวนผลการรักษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงวิธีการรักษาอยา่งตอ่เน่ือง ข้อ 

  ขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากร 

  ทางการแพทย์อยา่งคุ้มคา่ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการทางานทางการแพทย์ เป็นต้น 

 ๔.) การศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตนเองและสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ใหมเ่พ่ือพฒันาความรู้ 

  ของตนเองให้ทนัสมยั  

 ๕.) การให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลทางการแพทย์ในผู้ ป่วยระยะ 

  ประคบัประคอง  

 ๖.) การให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเร่ืองการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

 ๗.) การจดัระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยระยะท้าย การประเมินคณุภาพ การปรับปรุง 

  คณุภาพ การป้องกนัความเส่ียง และความคุ้มคา่ของการรักษาพยาบาล  



 ๘.) การดแูลตนเองและสมาชิกของทีมสหวิชาชีพท่ีอาจเกิดภาวะเหน่ือยล้าจากการดแูลผู้ ป่วย  

  (caregiver burnout)  

 

 

๖.๒  เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๑.)  เนือ้หาสงัเขปของการฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้พืน้ฐาน (ภาคผนวก ๓) และโรคหรือ

ภาวะของผู้ ป่วยท่ีพบบอ่ย (ภาคผนวก ๔)  

๒.)  หตัถการและ/หรือการปฏิบตัิการ (ภาคผนวก ๕)  

๓.)  ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม และทกัษะเชิงบรูณาการ (ภาคผนวก ๖)  

 

๖.๓  จ านวนปีของการฝึกอบรม  

๑ ปี  

 

๖.๔  การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจใน

การจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการ

ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเหมาะสม มีสว่นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม โดยมีศนูย์บริรักษ์ ศริิราช เป็น

หนว่ยงานกลางในการประสานงาน 

 

๖.๕  สภาวะการปฏิบัตงิาน  

แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการจดัสภาวะการปฏิบตังิาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑.) ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลกัสตูร ต้องไมน้่อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ ของการฝึกอบรมจึงจะมี

สิทธิเข้ารับการสอบเพ่ือประกาศนียบตัรฯ ในกรณีท่ีลาเกินร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาท่ี

ฝึกอบรม จ าเป็นต้องปฏิบตังิานเพิ่มเตมิจนครบ จงึจะมีสิทธิเข้ารับการสอบ  

๒.) มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพกั เชน่ การลา

คลอดบตุร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอก



แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นต้น โดยให้ใช้เกณฑ์การลาของแพทย์ผู้ รับการฝึกอบรม พ.ศ. 

๒๕๕๕ อนญุาตให้ลาได้ไมเ่กิน ๖๐ วนั 

๓.) ในการปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยหรือหนว่ยงานตา่งๆ ให้แตง่กายให้สภุาพเรียบร้อยตามระเบียบ 

ของคณะฯ  

๔.) แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรมมีสิทธิลาพกัร้อนได้ปีละไมเ่กิน ๒ สปัดาห์  

๕.) การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทกุครัง้ และต้องย่ืนตอ่ส านกังานทนัทีท่ีสามารถท าได้ และ 

เขียนใบลาในวนัท่ีมาปฏิบตังิาน    

๖.) การขอเปล่ียนตารางการปฏิบตังิาน (Rotation) ต้องมีเหตผุลอนัสมควร และขออนมุตัจิาก 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ อยา่งน้อย ๑ เดือนก่อนปฏิบตังิานจริง และต้องเขียนใบขอเปล่ียนตาราง

การปฏิบตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

๗.) การปฏิบตังิานโดยขาดความรับผิดชอบ หากแพทย์ปฏิบตัิงานอยา่งไมรั่บผิดชอบ จะ มี

ขัน้ตอนการปฏิบตัิ คือ ๑. ตกัเตือน   ๒. ภาคทณัฑ์   ๓. ให้ปฏิบตังิานเพิ่มเตมิ   ๔. ไมส่ง่ช่ือ

เข้าสอบ   ๕. ให้ลาออก 

๘.) จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในกรณีท่ีต้องปฏิบตังิานนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 

ในหลกัสตูร โดยใช้อตัราเหมาจา่ย ๕,๐๐๐ บาทตอ่เดือน  

 

๖.๖  การวัดและประเมินผล  

การวดัและประเมินผลแพทย์ท่ีเข้าอบรม ประกอบด้วย  

 

แบบท่ี ๑ การวดัและประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม  

แพทย์ท่ีเข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับการประเมินทางด้านความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและ

กิจกรรมทางการแพทย์ และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าการบนัทกึข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องลงในสมดุบนัทกึ

การปฏิบตังิาน/แฟ้มสะสมงาน และทางคณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะท าการรายงานผลไปยงัคณะกรรมการ

ฝึกอบรมกลาง เพ่ือการพิจารณาคณุสมบตัผิู้ เข้าสอบใบประกาศนียบตัรฯ ตอ่ไปตามล าดบั  



 ผู้ ท่ีเข้าอบรมจะได้รับการประเมินและแจ้งผลให้รับทราบเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพฒันา

สมรรถนะหลกัด้านตา่ง ๆ ใน ๕ มิต ิดงัตอ่ไปนี ้ 

๑.) การประเมินกิจกรรมสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  

๒.)  การรายงานผลการสอบ (ผา่น/ไมผ่า่น)  

๓.)  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้ผู้ ป่วยจากการดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้าน  

๔.) การร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

๕.)  การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรมและเจตคตท่ีิดีตอ่ผู้ ป่วย ครอบครัว ผู้ดแูล ผู้ ร่วมงานเพ่ือน

ร่วมวิชาชีพ และการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ  

สถาบนัจดัการประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

 ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนในลกัษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดมิกบัความรู้ใหม ่ท าให้เกิดการ

เรียนรู้เนือ้หาท่ีเพิ่มขึน้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และแก้ไขความเข้าใจเดมิท่ีไมถ่กูต้องได้ และการให้

การประเมินทกัษะการปฏิบตังิานเม่ือผา่นการปฏิบตังิานในแตล่ะ rotation 

 ระบบการประเมินการท าหตัถการโดยการสงัเกต น ามาสู่การประเมินความสามารถในการท าหตัถการ

นัน้เพียงล าพงั โดยมีระบบ feedback หลงัจากมีการท าหตัถการทกุครัง้  

 การใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือรวบรวมข้อสรุป ติดตาม บนัทกึแนวทางการปรับปรุงการเรียน และ

วางแผนร่วมกนัระหวา่งอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เรียน มีการประเมินและตรวจสอบแฟ้มบนัทกึ อยา่ง

น้อย ๒ ครัง้ ตลอดการอบรม 

 การให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสประเมินตวัเอง (Self-reflection) ภายหลงัจากการปฏิบตังิาน มีระบบอาจารย์

ท่ีปรึกษา พร้อมทัง้รับฟัง feedback จากแพทย์ท่ีร่วมงานและอาจารย์ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดบรรยากาศ

ของการประเมินตนเองอยูเ่สมอ น้อมรับความเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน และน าความเห็นดงักลา่วมา

ปรับปรุงพฒันาการปฏิบตังิานตอ่ไป โดยให้ผู้ เรียนได้ท าการประเมินตวัเอง และ รับการประเมินจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา อย่างน้อย ๔ ครัง้ตลอดการอบรม โดยครัง้แรกควรอยูใ่นระยะ ๒ เดือนแรก 

 การประเมิน ๓๖๐ องศา เชน่ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้  อตัราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  ความ

ตรงตอ่เวลาในขณะปฏิบตังิาน การแตง่กาย การร้องเรียน/ค าชมเชยเร่ืองพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน  

จากผู้มารับบริการ โดยท าการประเมินเม่ือสิน้สดุในแตล่ะ rotation 



รายละเอียดในการประเมิน 

มาตรฐานการดแูลผู้ ป่วย วิธีการ/กลยทุธ์ในการฝึกอบรม การประเมินผล 

การดแูลรักษาผู้ ป่วย   

ประเมินลกัษณะทางคลินิกของโรค

หรือปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัและพบ

บอ่ยในผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิชาการ 

การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

การจดัให้ผู้ เข้าอบรมมี

ประสบการณ์ในการประเมิน

ดแูลผู้ ป่วย และ บรรเทาอาการ

ผา่นการปฏิบตังิาน 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

การทดสอบจาก MCQ, 

Long case examination ตรวจหาสาเหตแุละวิเคราะห์โรค

หรือปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัและพบ

บอ่ยในผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง  

ให้การดแูลรักษาหรือบรรเทาอาการ

ตา่งๆ ท่ีพบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะ 

ประคบัประคอง (Symptom 

palliation) เพ่ือให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพ

ชีวิต ท่ีดีท่ีสดุ ทัง้การดแูลท่ีเป็นการ

ใช้ยา เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ทาง

การแพทย์ การแพทย์ทางเลือกและ

แบบผสมผสาน และวีธีการดแูลอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็น โดยอ้างอิงจากเวชปฏิบตัิ

ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยและ

ครอบครัวเป็นองค์รวม (Holistic 

care) 

ให้การป้องกนัและแก้ไข

ภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ท่ีส าคญัและ

พบบอ่ยในผู้ ป่วยระยะ

ประคบัประคองได้  



ให้การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวเม่ือ

ผู้ ป่วยใกล้จะเสียชีวิต 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

ประเมิน ติดตาม และดแูลสมาชิก

ครอบครัวหรือผู้ดแูลท่ีมีภาวะเศร้า

โศก รวมทัง้สามารถท างานประสาน

กบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเฝ้า

ระวงั ตดิตามดแูลครอบครัวหรือ

ผู้ดแูลท่ีมีภาวะเศร้าโศกท่ีผิดปกตไิด้

อยา่งเหมาะสม 

การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เข้า

อบรมได้ดแูลครอบครัว ผา่นการ

ปฏิบตังิาน การเข้าร่วมคลินิก

bereavement และ การ

ร่วมงานกบัสหสาขาวิชาชีพ 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

ดแูลผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง 

ผู้ดแูล หรือครอบครัวท่ีบ้านหรือใน

ชมุชนได้อยา่งเหมาะสม 

การจดัประสบการณ์การเย่ียม

บ้านในระดบัชมุชนร่วมกบั

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

การมีความรู้ ในการแก้ปัญหาผู้ ป่วย และ สงัคม 

ความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์

พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย

ประคบัประคอง 

การจดัให้เข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ การบรรยาย และ การ

อบรมเชิงปฏิบตักิาร 

 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

การทดสอบจาก MCQ 

มีความรู้ความเช่ียวชาญในปัญหา/

โรคท่ีส าคญัในผู้ ป่วย

ประคบัประคอง 

มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถท า

หตัถการการท าหตัถการ เชน่ 

subcutaneous route 

administration, drug 

administration via syringe driver, 

ultrasound-guided interventions 

การจดัให้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้

จากการปฏิบตังิาน 

สงัเกตการณ์จากการปฏิบตัิ

จริง 

การประเมินในการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ 

การเรียนรู้จากการปฏิบตัแิละพฒันาตนเอง 



วิพากย์บทความและงานวิจยั

ทางการแพทย์ 

การมอบหมายให้มีสว่นร่วมใน

การท ากิจกรรมวิชาการ เชน่ 

วารสารสโมสร 

ประเมินงานตามท่ีได้รับ

มอบหมายโดยอาจารย์

ประจ ากิจกรรมวิชาการ 

เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์จาก

การปฏิบตั ิหรือ กิจกรรมวิชาการ 

การจดัประสบการณ์ในการ

ปฏิบตังิาน ร่วมกบัสหสาขา

วิชาชีพ 

การจดัให้เข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ 

ประเมินจากการปฏิบตังิาน

จริง 

ประเมินความสามารถในการ

เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

สามารถใช้สารสนเทศทาง

การแพทย์เพ่ือพฒันาวิชาชีพ 

การจดัอบรมการใช้สารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรู้ และ หาข้อมลู 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

ทกัษะปฏิบตัสิมัพนัธ์ และ การส่ือสาร 

น าเสนอข้อมลู และอภิปรายปัญหา

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัให้เข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ การอภิปราย

กรณีศกึษา grand round 

ประเมินจากการเข้าร่วม

กิจกรรมวิชาการ 

ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ 

หรือ นศพ.ได้ 

การจดัประสบการณ์ให้ท างาน

ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ 

ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา

จากทีมผู้ ร่วมงาน 

ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและครอบครัวได้

เป็นอย่างดี 

การจดักิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ส่ือสาร 

การจดัประสบการณ์ในการดแูล

ผู้ ป่วย ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ

ในการปฏิบตังิาน 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

Long case examination 

ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา

จากทีมผู้ ร่วมงาน 

ให้โอกาสผู้ ป่วยและครอบครัวได้มี

สว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกแนว

ทางการดแูล วางแผนการดแูลทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว  

ส่ือสาร ประสานการท างาน และ

วางแผนการดแูลร่วมกบัทีมสห

วิชาชีพอ่ืน ให้ครอบคลมุทกุมิติ 

ให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพและ จดัประสบการณ์การท างาน ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา



ประชาชนทัว่ไปในประเดน็ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย 

ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ และ 

การให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป 

จากทีมผู้ ร่วมงาน 

 

ความเป็นมืออาชีพ 

มีคณุธรรม จริยธรรม เจตคติตอ่

ผู้ ป่วย ครอบครัว และ ผู้ ร่วมงานสห

สาขาวิชาชีพ โดยค านงึถึงหลกั

จริยธรรมแหง่วิชาชีพ และ กฎหมาย 

สามารถปฏิบตังิานแบบสหสาขา

วิชาชีพได้ 

การจดักิจกรรมวิชาการ และ 

อบรม เก่ียวกบัจริยธรรม และ 

กฎหมาย 

จดัประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วย 

และ การท างานสหสาขาวิชาชีพ 

ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา

จากทีมผู้ ร่วมงาน

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

Self-reflection 

มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี

มอบหมาย และ ค านงึถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การจดัประสบการณ์แ ละ

มอบหมายผา่นการปฏิบตังิาน

จริง 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

มีนิสยัใฝ่รู้ ค้นคว้า พฒันาตนเอง

ตอ่เน่ือง 

การจดัให้มีสว่นร่วมในการท า

กิจกรรมวิชาการ 

การประเมินจากอาจารย์

ประจ ากิจกรรมวิชาการ 

การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 

มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของ

ประเทศ 

การจดักิจกรรมวิชาการในระบบ

สขุภาพของประเทศ 

จดัให้มีการเข้าร่วมประชมุ

วิชาการ ระดบัประเทศ 

การทดสอบจาก MCQ 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

มีความรู้ และ สว่นร่วมในระบบ

พฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 

จดัเข้าอบรมงานคณุภาพของ

โรงพยาบาล 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

ใช้ทรัพยากรเข้ามาสนบัสนนุการ

ดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวอย่าง

เหมาะสม และ ปรับเปล่ียนบริบท

ของการบริการสาธารณสขุ 

จดัประสบการณ์ปฏิบตังิาน

ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ 

จดัประสบการณ์การเย่ียมบ้าน

และชมุชน 

สงัเกตการณ์จากการ

ปฏิบตังิานจริง 

 



 การประเมินผลการปฏิบตังิาน ท าการประเมินเม่ือสิน้สดุหนว่ยงานหมนุเวียน (rotation) ในแต่

ละหนว่ยงาน หรือ สาขา 

การวดัและประเมินผลเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม (Summative evaluation) 

การวดัและประเมินผล เม่ือสิน้สดุการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการประเมินจากสถาบนัฝึกอบรม 

โดยวิธีการประเมินประกอบไปด้วย  

 การสอบข้อเขียน โดยการสอบปรนยั (Multiple Choice Question; MCQ)  

 การสอบรายยาว (Long case examination) 

 ผลการปฏิบตังิาน เช่น สมดุบนัทกึการปฏิบตังิาน (Logbook) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายงาน

ผู้ ป่วยท่ีรับผิดชอบ  

โดยการประเมินผล เป็นแบบ “ผา่น/ไมผ่า่น” และหากแพทย์ได้รับการประเมินไมผ่า่นตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด จะให้ปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดจนกวา่จะผา่น การพิจารณาใช้เกณฑ์ ดงันี ้

 ได้คะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและการสอบรายยาวอยา่งน้อยร้อยละ ๖๐ ของคะแนนโดยรวม 

โดยต้องได้คะแนนยอ่ยของแตล่ะสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ หรือตามดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

 ผลการปฏิบตังิาน เช่น สมดุบนัทกึการปฏิบตังิาน/แฟ้มสะสมผลงาน และรายงานผู้ ป่วยท่ีตนเอง

รับผิดชอบอยูใ่นเกณฑ์ผา่น  

แบบท่ี ๒ การวดัและประเมินผลเพ่ือประกาศนียบตัรฯ  

ในการประเมินเพ่ือประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบ

ประคบัประคอง ผู้สมคัรต้องเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย หรือเป็นผู้

ได้รับหนงัสืออนมุตัหิรือวฒุิบตัรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาท่ีได้ระบไุว้ในข้อ ๗.๑ และได้ผา่นการ

อบรมประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคองครบตาม

หลกัสตูรของแพทยสภา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

๑.)  คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ  

o เป็นผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรม และเวลาของการฝึกอบรมในแตล่ะส่วนย่อยของหลกัสตูรต้องไมน้่อยกวา่

ร้อยละ ๘๐  



o เป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

๒.)  เอกสารประกอบ  

o เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัจิากสถาบนัฝึกอบรม  

o รายงานผู้ ป่วยท่ีตนเองรับผิดชอบฉบบัสมบรูณ์จ านวน ๒ ฉบบั  

o เอกสารรับรองการปฏิบตังิานตามสมดุบนัทึกการปฏิบตัิงาน/แฟ้มสะสมงาน  

๓.)  วิธีการประเมินประกอบไปด้วย  

o การสอบข้อเขียน โดยการสอบปรนยั (Multiple Choice Question; MCQ) คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ ๖๐  

o ประเมินภาคปฏิบตัิ โดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE) คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ ๔๐  

o ผลการปฏิบตังิานจากสถาบนัฝึกอบรม เชน่ สมดุบนัทกึการปฏิบตังิาน (logbook)/ 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) รายงานผู้ ป่วยท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาใช้เกณฑ์ 

ผา่น/ไมผ่า่น  

 

เกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลการประเมินใช้อิงเกณฑ์จากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียน การสอบ

ภาคปฏิบตั ิและผลการปฏิบตังิานจากสถาบนัฝึกอบรม โดยเกณฑ์ผ่านจะต้องประกอบไปด้วย ๒ ข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

๑.) ได้คะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบตัิอยา่งน้อยร้อยละ ๖๐ และคะแนน

การสอบในแตล่ะสว่นย่อยต้องผา่นเกณฑ์อยา่งน้อยร้อยละ ๕๐ หรือโดยอยูใ่นดลุยพินิจของ

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  

๒.) ผลการปฏิบตังิานจากสถาบนัฝึกอบรม เชน่ สมดุบนัทกึการปฏิบตังิาน/แฟ้มสะสมผลงาน และ

รายงานผู้ ป่วยท่ีตนเองรับผิดชอบอยูใ่นเกณฑ์ผา่น  

 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๗.๑  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  



แพทย์ท่ีเข้าอบรมจะต้องมีหลกัฐานแสดงการได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวฒุิบตัร

หรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาใดสาขา

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้หรือย่ืนเสนอตอ่ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทยเพ่ือขอพิจารณาเป็น

ราย ในกรณีท่ีมีหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอ่ืนๆ  

๑.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

๒) สาขาจิตเวชศาสตร์  

๓.) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

๔.) สาขาอายรุศาสตร์และอนสุาขา  

๕.) สาขาวิสญัญีวิทยา  

๖.) สาขาสตูนิรีเวชวิทยา  

๗.) สาขาศลัยศาสตร์  

๘.) สาขากมุารเวชศาสตร์  

๙.) สาขาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์  

๑๐.) สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 

๑๑.) สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด  

เกณฑ์การคดัเลือกแพทย์ผู้ เข้าอบรม 

สถาบนัจดัตัง้คณะกรรมการคดัเลือกแพทย์ผู้ เข้าอบรมจ านวน ๓ ท่าน โดยพิจารณาจากการสอบ

สมัภาษณ์ จดหมายแนะน าตวัและผลการเรียนในอดีต  โดยผู้ ท่ีมีต้นสงักดัทางราชการส่งฝึกอบรมจะได้รับการ

พิจารณาคดัเลือกก่อนผู้สมคัรอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ของแพทยสภา โดยแบง่คะแนนจากผลการเรียนในอดีต  

จดหมายแนะน าตวั จากแพทย์ท่ีเคยปฏิบตังิานร่วมกบัผู้สมคัรมาก่อนหรือจากผู้บงัคบับญัชา และ จากการ

สอบสมัภาษณ์ และพิจารณาคดัเลือกแพทย์ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเป็นอนัดบัสงูสดุตามล าดบั 

 

๗.๒  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 ๓ คน ตอ่ปี  

 



๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 

๘.๑  ประธานการฝึกอบรม  

 อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 

 

๘.๒  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

๑.) อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

- Diploma, American Board of Medical Genetics (Clinical Genetics)  

- Diploma, American Board of Internal Medicine 

๒.) อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

- Diploma, Thai Medical Board of Psychiatry, Medical Council of Thailand 

- Master of Science in Palliative Care, King’s College London 

๓.) พญ.ประถมาภรณ์ จนัทร์ทอง 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

- Diploma, Thai Board of Anesthesiology, Medical Council of Thailand 

- Diploma, Thai Board of Family Physician, Medical Council of Thailand 

- Clinical fellowship in palliative medicine, University of Alberta, Canada 

๔.) นพ.ศภุการ เตชสัอนนัต์ 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University  

- Diploma, Thai Board of Family Physician, Medical Council of Thailand  

- Postdoctoral fellowship, University of Texas MD Anderson Cancer Center,  

  Texas, USA 

๕.) นพ.ภิญโญ ศรีวีระชยั  



- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

- Diploma, Thai Board of Anesthesiology, Medical Council of Thailand 

- Master of Arts (Buddhism and Arts of Life), Mahachulalongkornrajavidyalaya  

  University 

- Fellowship in Palliative Medicine, Kobe University, Japan 

 

 

๙. สถาบันฝึกอบรม 

๙.๑  คุณสมบัตทิั่วไปของสถาบันฯ 

๑.) ได้รับการรับรองคณุภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคณุภาพ 

 ได้รับการรับรองแล้ว - สถาบนัพฒันาคณุภาพ โรงพยาบาลศริิราช  

 ก าลงัด าเนินการพฒันา  

   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 

 

๒.) มีหนว่ยงานเทียบเทา่ภาควิชา / แผนก / กอง รับผิดชอบการด าเนินการฝึกอบรม 

 มี ช่ือหนว่ยงาน - ศนูย์บริรักษ์ ศริิราช  

   ไมมี่ 

 

๓.) มีปณิธานและพนัธกิจของสถาบนัอยา่งชดัเจน 

    มี   

ปณิธาน - คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลมีปณิธานท่ีจะผลิตบณัฑิต ให้บริการทาง 

การแพทย์และสาธารณสขุ และค้นคว้าวิจยั เพ่ือสร้างและพฒันาองค์ความรู้และวิทยาการ 

อยา่งตอ่เน่ือง โดยยึดประโยชน์สขุของประชาชนทกุระดบัเป็นจดุมุง่หมายสงูสดุ 

พนัธกิจ - คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลมีพนัธกิจท่ีจะจดัการศกึษา เพ่ือผลิตบณัฑิตและ 

บคุลากรทางการแพทย์ทกุระดบั และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจยั สร้าง 



บรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ได้ 

มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ และน ามาซึง่ศรัทธาและความนิยม 

สงูสดุจากประชาชน รวมทัง้ชีน้ าสงัคมไทยในด้านสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต  

   ไมมี่ 

 

 

๙.๒ ประสบการณ์การฝึกอบรม  

 

๑๐. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑๐.๑ จ านวนผู้ป่วยและจ านวนเตียงผู้ป่วยทัง้โรงพยาบาล  

 

พ.ศ. 

ห้องฉกุเฉิน 

(ครัง้การตรวจ 

/ปี) 

ผู้ ป่วยนอก 

 (ครัง้การตรวจ 

/ปี) 

ผู้ ป่วยใน 

(ครัง้การรับไว้ 

/ปี) 

จ านวน

เตียง

สามญั 

จ านวน

เตียง

พิเศษ 

จ านวนเตียงใน

หอผู้ ป่วยวิกฤต 

 ๒๕๕๘ ๔๗,๘๘๓ ๒,๑๐๒,๗๓๗ ๘๒,๔๕๘ ๑,๒๖๔ ๗๒๒ ๑๒๔ 

 ๒๕๕๙ ๔๘,๕๕๙ ๒,๐๗๙,๘๘๗ ๘๓,๐๓๙ ๑,๒๖๔ ๗๒๒ ๑๒๔ 

 ๒๕๖๐ ๔๕,๕๔๔ ๒,๐๖๕,๖๕๐ ๘๒,๐๕๘ ๑,๒๖๔ ๗๒๒ ๑๒๔ 

  

๑๐.๒ จ านวนผู้ป่วยของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช 

 

พ.ศ. 

ผู้ ป่วยใหม่ 

(ราย/ปี) 

ผู้ ป่วยในปรึกษา 

(ราย/ปี) 

ผู้ ป่วยนอก 

(ครัง้การตรวจ/ปี) 

ผู้ ป่วยในหอ

ผู้ ป่วยเฉพาะ 

(ครัง้การรับไว้/ปี) 

ผู้ ป่วยเย่ียมบ้าน 

(ครัง้/ปี) 

๒๕๕๙ ๕๒๔ ๑๖๒ ๗๙๔ ๑๙๓ ๒๕ 

๒๕๖๐ ๖๘๒ ๒๘๖ ๑,๐๗๑ ๑๗๔ ๒๘ 

๒๕๖๑ ๖๔๕ ๒๘๑ ๑,๑๗๗ ๑๗๗ ๓๓ 

 



๑๐.๓ จ านวนแพทย์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ปฏิบัตงิานประจ า  

ล าดบั ภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ ภาควิชาอายรุศาสตร์ ๑๕๔ ๑๕๕ 

๒ ภาควิชาศลัยศาสตร์ ๑๐๔ ๑๐๕ 

๓ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ ๘๑ ๗๗ 

๔ ภาควิชาสตูศิาสตร์-นรีเวชวิทยา ๖๓ ๖๒ 

๕ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒๕ ๒๔ 

๖ ภาควิชาจกัษุวิทยา ๓๐ ๒๘ 

๗ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ าบดั ๔๕ ๔๓ 

๘ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ๓๒ ๓๑ 

๙ ภาควิชารังสีวิทยา ๖๙ ๗๒ 

๑๐ ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ๗๕ ๗๖ 

๑๑ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ๒๐ ๑๙ 

๑๒ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม ๒๑ ๒๓ 

๑๓ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ๘ ๙ 

๑๔ ภาควิชาพยาธิวิทยา ๒๙ ๓๐ 

๑๕ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ๑๘ ๑๙ 

๑๖ ภาควิชานิตเิวชศาสตร์ ๑๗ ๑๗ 

๑๗ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ๓๙ ๔๑ 

๑๘ ภาควิชาจลุชีววิทยา ๑๙ ๑๙ 

๑๙ ภาควิชาชีวเคมี ๒๔ ๒๔ 

๒๐ ภาควิชาตจวิทยา ๒๐ ๒๑ 

ล าดบั ภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒๑ ภาควิชาปรสิตวิทยา ๑๐ ๑๑ 

๒๒ ภาควิชาเภสชัวิทยา ๒๓ ๒๒ 



๒๓ ภาควิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั ๑๘ ๑๖ 

๒๔ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ๖ ๖ 

๒๕ ภาควิชาสรีรวิทยา ๒๐ ๒๑ 

๒๖ สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ๑๐ ๑๐ 

๒๗ สถานเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์ ๘ ๘ 

๒๘ สถานสง่เสริมการวิจยั ๑๙ ๒๐ 

๒๙ ศนูย์โรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ๗ ๗ 

๓๐ โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร ๙ ๗ 

๓๑ ส านกังานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริิราช ๓ ๓ 

๓๒ ศนูย์บริรักษ์ศริิราช ๓ ๔ 

  รวม  ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ 

 

๑๐.๔  หน่วยงานกลางพืน้ฐาน 

๑.) ห้องปฏิบตักิารด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 

 ศลัยพยาธิวิทยา (ตรวจชิน้เนือ้)  

 เซลล์วิทยา   

 Frozen section  

 ตรวจศพ  

 อ่ืนๆ  - การตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy)  

- โฟลไซโตเมทรี (Flow Cytometry)  

- อิมมโูนพยาธิวิทยา (Immunopathology)  

- พยาธิวิทยาโมเลกลุ (Molecular pathology)           

 

๒.) ห้องปฏิบตักิารด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชนัสตูร  

 เคมีคลินิก  



 จลุทรรศนศาสตร์   

 ซีโรโลยีและวิทยาภมูิคุ้มกนั 

 โลหิตวิทยา  

 คลงัเลือด                 

 

๓.) หนว่ยรังสีวิทยา 

   การตรวจทางเอกซเรย์และอลัตราซาวด์  

   การตรวจทาง CT scan 

   การตรวจ MRI   

    Intervention radiology  

   การตรวจทางนิวเคลียร์ 

   การฉายรังสี   

 

๔.) ห้องสมดุทางการแพทย์ 

พืน้ท่ีของห้องสมดุ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 

เวลาท าการห้องสมดุ วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา  ๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  

    วนัเสาร์   เวลา  ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

    วนัอาทิตย์  เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

    วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ปิดบริการ  

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ    

 ต ารา/หนงัสือ  ภาษาตา่งประเทศ ๘๒,๐๒๑ เลม่  

   ภาษาไทย  ๕๒,๕๒๔ เลม่ 

 วิทยานิพนธ์  ภาษาตา่งประเทศ ๗,๖๔๔  เลม่  

ภาษาไทย  ๗,๒๕๑  เลม่ 

 วารสาร    ภาษาตา่งประเทศ ๖๘๓  ช่ือ  



ภาษาไทย  ๒๗๗  ช่ือ 

 วารสารฉบบัย้อนหลงั ภาษาตา่งประเทศ ๖๐,๕๔๓ เลม่  

   ภาษาไทย  ๓,๓๔๖  เลม่ 

 ซีดี-รอม   ภาษาตา่งประเทศ ๑,๓๘๙  แผน่   

ภาษาไทย  ๘๖๑  แผน่ 

         E-Library 

 E-Journals  (ใช้ร่วมกนัทัง้มหาวิทยาลยัมหิดล) ๓๑,๕๔๗ ช่ือ 

 E-Books (ใช้ร่วมกนัทัง้มหาวิทยาลยัมหิดล) ๑๗๓,๗๘๖ ช่ือ 

 E-Databases (ใช้ร่วมกนัทัง้มหาวิทยาลยัมหิดล) ๕๒  ฐานข้อมลู 

  

 ๕.) หนว่ยเวชระเบียนและสถิติ 

  หนว่ยงานรับผิดชอบ - งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศริิราช  

  แบบฟอร์มเวชระเบียน ประกอบด้วย 

    ข้อมลูทัว่ไป 

    แบบบนัทกึประวตั ิตรวจร่างกาย การวินิจฉัย วางแผนการรักษา 

   การตรวจชนัสตูรทางห้องปฏิบตักิาร 

    แบบพิมพ์บนัทึกค าสัง่การรักษา 

   แบบบนัทกึของพยาบาล 

    แบบบนัทกึความก้าวหน้า (progress note) 

    แบบสรุปเม่ือจ าหนา่ยผู้ ป่วย (discharge summary)    

๑๐.๕  กิจกรรมวิชาการระดับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล  

 

 ช่ือกิจกรรม จ านวนครัง้ / ปี 

 บรรยายประจ า ๒๖ 

 บรรยายพิเศษ ๖๑๓ 



 Morbidity / Mortality conference  ๑๙๒ 

 Case conference ๓๖๐ 

 Interdepartmental conference ๑๘ 

 Clinico-pathological conference ๕ 

 Tissue  conference ๔๘ 

 

๑๐.๖ ความพร้อมในด้านสถานที่ 

หอพกัแพทย์– แพทย์ประจ าบ้าน และ แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สามารถเข้าพกัอาศยัได้พร้อมกนั 

๑,๐๕๐ คน    

ห้องประชมุ / บรรยาย  

ห้องประชุมของคณะฯ จ านวนท่ีน่ัง 

หอประชมุราชแพทยาลยั ๘๐๐ 

ห้องประชมุราชปนดัดาสิรินทร ๖๐๐ 

ห้องบรรยาย ๒๐๑-๒๐๔ อาคารศรีสวรินทิรา  ๓๒๐ 

ห้องบรรยาย ๑๑๑ A อาคารศรีสวิรนทิรา ๖๐๐ 

ห้องบรรยาย ๓๐๑ อาคารศรีสวรินทิรา ๔๐๐ 

ห้องบรรยาย ๓๐๘-๓๐๙ อาคารศรีสวรินทิรา  ๙๐ 

ห้องบรรยาย (๓ A๐๗) อาคารศรีสวรินทิรา ๒๐๐ 

ห้องประชมุอาคารศรีสวรินทิรา (๒๐๑-๒๐๒) ๒๐๐ 

ห้องบรรยายอวยเกตสุิงห์ อาคารศรีสวิรินทิรา ๔๐๐ 

ห้องบรรยายสขุมุ ภทัรคม ตกึจลุชีววิทยา ๔๐๐ 

ห้องบรรยายเฉลิม พรมมาส ตกึอดลุเดชวิกรม ๓๐๐ 

ห้องบรรยายวีกิจ วีรานวุตัติ์ ตกึอษัฎางค์ ๒๐๐ 

ห้องบรรยายเตมิ บญุนาค อาคาร ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระศรีฯ ๒๐๐ 

ห้องประชมุพิสิฐ จิรวงศ์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระศรีฯ ๖๐ 



ห้องประชมุตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระศรีฯ ๓๐๐ 

ห้องบรรยายประสงค์ ตู้จินดา ตกึอานนัทมหิดล ๒๐๐ 

ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์เจริญไทยทวี ตกึอดลุเดชวิกรม ๕๐ 

 

ระบอุปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ท่ีสามารถจดัให้มีในห้องประชมุ/บรรยาย 

  Visualizer  

  LCD projector   

  Computer   

  Teleconference   

  เคร่ืองบนัทกึเสียง 

๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ศนูย์บริรักษ์ฯ ด าเนินการให้อาจารย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ประเมินแผนการฝึกอบรม ทกุปลายปี

การศกึษา โดยครอบคลมุ  

 พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

 ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์  

 แผนการฝึกอบรม  

 ขัน้ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

 การวดัและประเมินผล  

 พฒันาการของผู้ รับการอบรม  

 ทรัพยากรทางการศกึษา  

 คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

นอกจากนีย้งัด าเนินการหาข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม จากแพทย์ในสาขาตา่งๆ ท่ีเข้ามา

ศกึษาในรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือใช้ประเมินการฝึกอบรม  

 

 



๑๒. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  

คณะกรรมการหลกัสตูรฯ ด าเนินการให้แพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรมและอาจารย์ ประเมินแผนการฝึกอบรม 

ทกุปลายปีการศกึษา โดยครอบคลมุ  

 พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

 ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์  

 แผนการฝึกอบรม  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

 การวดัและประเมินผล  

 พฒันาการของผู้ รับการอบรม  

 ทรัพยากรทางการศกึษา  

 คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

นอกจากนีย้งัด าเนินการหาข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม จากแพทย์ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมไป

แล้วอย่างน้อย ๖ เดือนขึน้ไป เพ่ือใช้ประเมินการฝึกอบรม 

 

๑๓. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ  

ศนูย์บริรักษ์ฯ บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่งๆ ได้แก่ การ

รับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึ

ประสงค์  

เม่ือจบการฝึกอบรมและสอบผา่นการประเมิน ราชวิทยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย จะ

เป็นผู้ออกประกาศนียบตัรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม  

ศนูย์บริรักษ์ฯ จดัให้มีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานให้มีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการ

ด าเนินการฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี และใช้ทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 



๑๔. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยสถาบนัฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคณุภาพจาก

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งน้อยทกุ ๕ ปี 

 

 

๑๕. การตดิตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม  

หากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไมมี่

ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรฯ ติดตอ่กนัเกิน ๕ ปี ให้ “พกั” การประกาศรับสมคัรแพทย์ส าหรับ

หลกัสตูรนัน้ของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนัน้ไว้ก่อน จนกว่าราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวแหง่ประเทศไทยจะได้ประเมินสถาบนัฝึกอบรมนัน้วา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด  

หากราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนั

ร่วมฝึกอบรมใดไมมี่ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรใดติดตอ่กนัเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุม่นัน้ และน าเสนอแพทยสภาเพื่ออนมุตัิ

ตอ่ไป  

 

๑๖. อายุและหลักเกณฑ์ในการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ  

ให้ประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคองมีอายไุม่

เกิน ๕ ปี นบัจากวนัท่ีได้รับประกาศนียบตัรฯ  

ผู้ประสงค์จะขอตอ่อายปุระกาศนียบตัรฯ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

 มีการท างานด้านการดแูลผู้ ป่วยระยะท้ายไมน้่อยกวา่ ๑๔๐ ชัว่โมงตอ่ปี โดยมีเอกสารรับรองจาก

ผู้บงัคบับญัชา/หวัหน้าหนว่ยงานท่ีสงักดั ยกเว้นระยะเวลาท่ีลาศกึษาตอ่ ชัว่โมงการท างานไมน่บัเวลา

ของการอยูเ่วรนอกเวลาราชการและการเข้าร่วมประชมุวิชาการหรือการอบรมเชิงปฏิบตักิาร  

 มีการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีราช

วิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด 



ภาคผนวก ๑ 

ตารางหมุนเวียนปฏิบัตงิานของแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมและกิจกรรมวิชาการ 
 

 ระยะเวลา (สปัดาห์)  

อบรมปฏิบตัิการเพ่ือเตรียมความพร้อม ๑  

รับปรึกษาดแูลผู้ ป่วยใน ๑๖ เย่ียมบ้านสปัดาห์ละ ๖ ชัว่โมง 

คลินิกสปัดาห์ละ ๖ ชัว่โมง 

หอผู้ ป่วย palliative care unit ๑๖ คลินิกสปัดาห์ละ ๖ ชัว่โมง 

ประสบการณ์หมนุเวียน 

อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา 

รังสีรักษา 

จิตเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ผู้สงูอายุ 

หนว่ยระงบัปวด 

ศนูย์กมุารบริรักษ์ 

 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

 

วิชาเลือกอิสระ ๖  

อบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการดแูลตวัเอง ๑  

รวม ๕๒  

 

กิจกรรมวิชาการ 

๑.) Grand round           

รายละเอียดกิจกรรม:  เป็นการจดัให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้ทางด้านคลินิกท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูล 

ผู้ ป่วยในท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของศนูย์บริรักษ์ และการดแูลแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ภายใต้ค าแนะน าและการก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม โดยแพทย์ท่ีเข้า

อบรมท าการเลือกผู้ ป่วย เตรียมประวตัผิู้ ป่วย และ น าเสนอแก่ทีม 



ระยะเวลา:   ครัง้ละ ๒ ชัว่โมง ทกุบา่ยวนัองัคารของแตล่ะสปัดาห์ ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ 

อาจารย์ผู้สอน:   กิจกรรมในแตล่ะสปัดาห์จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา และ บคุลากรสหสาขาวิชาชีพท่ี 

เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน:   จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีสว่นร่วมในการอภิปรายระหวา่ง 

กิจกรรม โดยประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมหรือผู้สอน 

 

๒.)  Topic/Journal club/ Interesting case 

รายละเอียดกิจกรรม:  เป็นการจดัให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และทางด้านคลินิกท่ี 

เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย/การดแูลแบบสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้ค าแนะน าและการ

ก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ระยะเวลา:   ครัง้ละ ๑ ชัว่โมง ทกุวนัศกุร์เวลา ๘.๐๐ ถึง ๙.๐๐ น.  

อาจารย์ผู้สอน:   กิจกรรมในแตล่ะสปัดาห์จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าสปัดาห์หรือวิทยากร 

ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีแพทย์ผู้ เข้าอบรมต้องการเชิญมาให้บรรยายหรือร่วมอภิปรายในหวัข้อ

นัน้ และบคุลากรสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม หวัข้อ

กิจกรรมหลกั ประกอบด้วย เนือ้หาวิชาการในหวัข้อหลกัท่ีก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอน  

หวัข้อ และหวัข้อเสริมท่ีก าหนดโดยผู้ ฝึกอบรม  

วิธีการประเมิน:   จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีสว่นร่วมในการอภิปรายระหวา่ง 

กิจกรรม โดยประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมหรือผู้สอน 

 

๓.) Interhospital conference 

รายละเอียดกิจกรรม:  เป็นกิจกรรมร่วมระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้แพทย์ผู้ ฝึกอบรม และบคุลากรทางการแพทย์ 

ระหวา่งสถาบนัได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ และทศันคต ิในการดแูลผู้ ป่วย 

ระยะเวลา:   ๒ ชัว่โมง ในวนัจนัทร์สดุท้ายของทกุ ๒ เดือน เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. เป็น

จ านวน ๖ ครัง้ ในระยะเวลา ๑๒ เดือน 

อาจารย์ผู้สอน:    อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมในแตล่ะสถาบนัหรือวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสถาบนัเชิญมา 



ให้บรรยายหรือร่วมอภิปรายในหวัข้อนัน้ 

วิธีการประเมิน:   จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีสว่นร่วมในการอภิปรายระหวา่ง 

กิจกรรม โดยประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมหรือผู้สอน 

 

๔.) การบรรยายพิเศษ (Thursday academic activities)  

รายละเอียดกิจกรรม:  เป็นการจดัให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้ในหวัข้อท่ีนา่สนใจด้านการดแูลแบบ 

ประคบัประคองจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความช านาญ รวมทัง้การจดัให้มีการอภิปราย

ประเดน็ทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การจดัระบบสขุภาพให้เหมาะสม

ตอ่การดแูลผู้ ป่วยระยะท้าย ภายใต้ค าแนะน าและการก ากบัดแูลของอาจารย์ผู้ ให้การ

ฝึกอบรม  

ระยะเวลา:   ครัง้ละ ๒ ชัว่โมง ทกุบา่ยวนัพฤหสัท่ี ๒ ของแตล่ะเดือน จ านวน ๖ ครัง้ ในชว่ง ๒๔  

สปัดาห์แรกของการอบรม  

อาจารย์ผู้สอน:   ในแตล่ะกิจกรรมจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมหรือวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิท่ีแพทย์ผู้  

เข้าอบรมต้องการเชิญมาให้บรรยายหรือร่วมอภิปรายในหวัข้อนัน้  

กิจกรรมการเรียนรู้:  หวัข้อกิจกรรมหลกั ได้แก่ การอภิปรายประเดน็ทางด้านกฎหมายและจริยธรรมท่ี 

เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองจ านวน ๒ ครัง้ และการอภิปรายเร่ือง

การจดัระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยระยะท้ายจ านวน ๑ ครัง้ และหวัข้อ

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีก าหนดโดยแพทย์ผู้ เข้าอบรมจ านวน ๓ ครัง้  

วิธีการประเมิน:   จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีสว่นร่วมในการอภิปรายระหวา่ง 

กิจกรรม โดยประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมหรือผู้สอน 

 

๕.) การบรรยาย 

รายละเอียดกิจกรรม:  เป็นการจดัให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูล 

ผู้ ป่วยในหวัข้อท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 

ระยะเวลา:  ครัง้ละ ๒ ชัว่โมง ทกุบา่ยวนัพธุของแตล่ะสปัดาห์ ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.  



ในระยะเวลา ๘ สปัดาห์แรกของการอบรม 

อาจารย์ผู้สอน:   อาจารย์ประจ าศนูย์ฯ และวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิท่ีหนว่ยงานเชิญมาบรรยาย 

หวัข้อการบรรยาย: - Pain and intervention 

    - Palliative care in heart disease 

- Palliative care in chronic kidney disease 

- Palliative care in children 

- Thai traditional medicine and palliative care 

- Wound and ostomy care 

- Ultrasound guided paracentesis and thoracentesis workshop 

- Risk management 

 

๖.) อบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วย 

รายละเอียดกิจกรรม: เป็นการจดัให้แพทย์ท่ีเข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้ในหวัข้อท่ีนา่สนใจ และ การท า

หตัถการ รวมถึงการปฏิบตัิการ ด้านการดแูลแบบประคบัประคองท่ีจ าเป็นต้องมี

ความรู้ก่อนเร่ิมการปฏิบตังิาน โดยเป็นการจดัร่วมกนัระหวา่งสถาบนั 

ระยะเวลา:   ๑ สปัดาห์แรกของการอบรม 

อาจารย์ผู้สอน:   อาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสถาบนัเชิญมาเพื่อการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางกิจกรรมวิชาการ 

สปัดาห์ จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ 

๑  ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Grand round 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Lecture* 

 ๘.๐๐-๙๐๐

Topic/journal 

๒  ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Grand round 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Lecture* 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ 

บรรยายพิเศษ 

๘.๐๐-๙๐๐

Topic/journal 

๓  ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Grand round 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Lecture* 

 ๘.๐๐-๙๐๐

Topic/journal 

๔ ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐

Interhospital 

conference 

(ทกุ ๒ เดือน) 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Grand round 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ 

Lecture* 

*๘ สปัดาห์แรก 

 ๘.๐๐-๙๐๐

Topic/journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ๒ 

ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาหลักท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

จิตเวชศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี 

ผลลพัธ์  

 สามารถให้การประเมินเบือ้งต้น การวินิจฉัย และ ให้การดแูลและให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะทางจิต

เวชได้ เชน่ ภาวะซมึเศร้า วิตกกงัวล และ ภาวะสบัสน 

 เข้าใจภาวะสญูเสีย และ ให้การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวกลุม่นีไ้ด้ 

วิธีการฝึกอบรม เร่ิมปฏิบตังิานเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทกุวนั  

วิธีการประเมินผล ประเมินการฝึกปฏิบตังิานทัง้เร่ืองเวลาปฏิบตังิานและเจตคต ิ 

 ๘.๐๐-๙.๐๐ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

จนัทร์ Lecture Consultation round OPD ศนูย์บริรักษ์ 

องัคาร Topic review Consultation round รับ case consult 

พธุ Morning report Consultation round OPD จิตเวช 

พฤหสับดี Journal club Consultation round รับ case consult 

ศกุร์ Self study Consultation round รับ case consult 

 

 

 

 

 

 



อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา                                               

อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวลัลภ 

รายนามอาจารย์อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา 

อ.นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล 

อ.พญ.ศริิโสภา เตชะวฒันวรรณา 

รศ.พญ.ศทุธินี อิทธิเมฆินทร์ 

ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล 

อ.นพ.ปองวฒุิ ดา่นชยัวิจิตร 

ผลลพัธ์  

 สามารถให้การวินิจฉัย อธิบายรูปแบบ การแพร่กระจายของมะเร็งแตล่ะชนิด และให้การดแูลอาการ

ของผู้ ป่วยมะเร็ง 

 สามารถให้การวินิจฉัย และ ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินในผู้ ป่วยมะเร็งได้ 

 สามารถอธิบาย และ เข้าใจบทบาทข้อบง่ชีข้องการให้ palliative chemotherapy ได้ 

 สามารถอธิบาย มีความรู้ ความเข้าใจถึง ผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบ าบดั และให้ค าแนะน าแก่

ผู้ ป่วยได้ 

วิธีการฝึกอบรม เร่ิมปฏิบตังิานเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทกุวนั  

วิธีการประเมินผล ประเมินการฝึกปฏิบตังิานทัง้เร่ืองเวลาปฏิบตังิานและเจตคต ิ 

 ๘.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

จนัทร์ คลินิกเคมีบ าบดั คลินิกเคมีบ าบดั 

องัคาร  Ward round/OPD with attending staff  Grand round 

พธุ Ward round/OPD with attending staff Lecture/interesting case 

พฤหสับดี Ward round/OPD with attending staff Tumour clinic 

ศกุร์ Ward round/OPD with attending staff Journal club 



อายรุศาสตร์ปัจฉิมวยั  

อาจารย์ท่ีปรึกษา ศ.นพ.วีรศกัดิ ์เมืองไพศาล และ รศ.พญ.วราลกัษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ 

อ.พญ.จินตนา อาศนเสน 

อ.พญ. ฐิตมิา ว่องวิริยะวงศ์ 

อ.พญ.ปทมุพร สรุอรุณสมัฤทธ์ิ 

ศ.นพ.ประเสริฐ อสัสนัตชยั 

อ.นพ. สมบรูณ์ อินทลาภาพร 

อ.นพ. วิชยั ฉัตรธนวารี 

ผลลพัธ์  

 สามารถอธิบาย ประเมิน วินิจฉยั และ ให้การดแูลอาการท่ีพบได้บอ่ยในผู้ ป่วยสงูอายสุมองเส่ือม และ 

ผู้ ป่วยสงูอายท่ีุเข้าสู่การระยะท้ายของโรค 

 เข้าใจลกัษณะเฉพาะของผู้สงูอาย ุและ ความเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวิทยา การท างานของอวยัวะ

ตา่งๆ drug metabolism รวมถึง การใช้ยาในผู้สงูอายุ 

 สามารถประเมินความต้องการของผู้สงูอายรุะยะท้ายได้ (needs)  

 สามารถให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวและผู้ดแูลถึง ความต้องการ และ แนวทางการดแูลผู้ ป่วยสงูอายไุด้ 

วิธีการประเมินผล ประเมินการฝึกปฏิบตังิานทัง้เร่ืองเวลาปฏิบตังิานและเจตคต ิ 

 

 ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

จนัทร์ บรรยาย Consultation round 

องัคาร คลินิกผู้สงูอาย ุ Consultation round 

พธุ Nursing home Topic review 

พฤหสับดี Journal/conference คลินิกผู้สงูอาย ุ

ศกุร์ บรรยาย Consultation round 

 



รังสีรักษา  

อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.พญ.วฒุิศริิ วีรสาร 

ผลลพัธ์  

 สามารถเข้าใจและอธิบายถึงกระบวนการให้รังสีรักษาได้ 

 สามารถเลือกสง่ตอ่ผู้ ป่วยมารับรังสีรักษาได้อยา่งเหมาะสมตามข้อบง่ชีท่ี้จ าเป็น 

 สามารถให้การดแูลรักษาผู้ ป่วย ทัง้ก่อน ระหวา่ง และภายหลงัรังสีรักษา รวมถึงให้การดแูลรักษา

ประคบัประคองอาการแทรกซ้อนท่ีเกิดจากรังสีรักษาได้ 

 สามารถให้การวินิจฉัย และดแูลรักษาเบือ้งต้น แก่ผู้ ป่วยโรคมะเร็งท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางรังสีรักษาได้ 

วิธีการฝึกอบรม เร่ิมปฏิบตังิานเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทกุวนั 

วิธีการประเมินผล ประเมินการฝึกปฏิบตังิานทัง้เร่ืองเวลาปฏิบตังิานและเจตคต ิ 

 

 ๗.๐๐-๘.๐๐ ๘.๐๐-๙.๐๐ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

จนัทร์ Ward round Jounal club RT planning (new 

case) 

Treatment unit 

องัคาร Ward round Grand round OPD OPD (follow up) 

พธุ Ward round IMRT conference OPD/Health 

Education 

Self study 

พฤหสับดี Ward round Peer review OPD/consultation Tumour clinic (surg) 

ศกุร์ Ward round Topic/interesting 

case 

brachytherapy Tumour clinic (gyn) 

 

 

 



หนว่ยระงบัปวด ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.นพ.นนัตสรณ์ สิญจน์บณุยะกลุ 

อาจารย์หนว่ยระงบัปวด ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 

ผศ.พญ. ปราณี รัชตามขุยนนัต์ 

ผศ.พญ. สหสัา หมัน่ดี 

ผศ.นพ. ปราโมทย์ เอือ้โสภณ 

อ.พญ. สรัุสวดี วงัน า้ทิพย์ 

ผลลพัธ์  

 สามารถอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของความปวด และให้การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการปวดได้ ทัง้ความปวดท่ี

เกิดจากมะเร็งและ ไมใ่ชม่ะเร็ง  

 สามารถอธิบายและเข้าใจการใช้ยาเพ่ือระงบัอาการปวด และ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

 สามารถอธิบาย และ ทราบถึงข้อบง่ชีข้องการท าหตัถการเพ่ือลดอาการปวด และ อธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ได้ 

 สามารถให้ค าปรึกษา และการท างานเป็นสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือ ให้การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการปวดได้ 

วิธีการฝึกอบรม เร่ิมปฏิบตังิานเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทกุวนั  

วิธีการประเมินผล ประเมินการฝึกปฏิบตังิานทัง้เร่ืองเวลาปฏิบตังิานและเจตคต ิ 

 ๘.๐๐-๙.๐๐ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

จนัทร์ Self study คลินิกระงบัปวด consultation 

องัคาร conference คลินิกระงบัปวด consultation 

พธุ conference คลินิกระงบัปวด/ 

Intervention OR 

consultation 

พฤหสับดี Self study คลินิกระงบัปวด consultation 

ศกุร์ Self study คลินิกระงบัปวด consultation 



 

ภาคผนวก ๓ 

เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรมความรู้พืน้ฐานและการประเมินผู้ป่วยและครอบครัว 

 

i. Describe general physiology and pathophysiology of cancer and non-cancer palliative care.  

 

ii. Pharmacology in palliative care patients  

 Describe the indications, clinical pharmacology, alternate routes, equianalgesic 

conversions, appropriate titration, toxicities, and management of common side effects for 

opioids.  

 Describe appropriate opioid prescribing, monitoring of treatment outcomes and toxicity 

management in chronic, urgent and emergency pain conditions. (level 4)  

 Describe the role of opioid prescribing for pain control in different clinical settings: home, 

nursing home, hospital etc.  

 Describe the concepts of addiction, pseudoaddiction, dependence and tolerance, and their 

significance in pain management.  

 Describe opioid accessibility and availability  

 Identify the indications, clinical pharmacology, alternate routes, appropriate titration, 

toxicities, and management of common side effects for: acetaminophen, aspirin, NSAIDs, 

corticosteroids, anticonvulsants, anti-depressants, anti-psychotics, laxatives and local 

anesthetics used in the treatment of pain and non-pain symptoms.  

 Describe common drug interactions in palliative care patients.  

 

iii. Palliative care concepts and principles  

 Understand the meaning of life-limiting and life-threatening illness.  



 Describe the current definition, essential key elements and philosophies of palliative care.  

 Understand the role of palliative care in co-management of patients with potentially life-

limiting illness at all stages of disease.  

 Explain the role of multidisciplinary team in palliative care  

 

iv. Comprehensive assessments  

 Understand the range of assessment tools, and ways of gathering information including 

taking patient history, appropriate physical examination and relevant investigations.  

 Describe the advantages and disadvantages/limitations of commonly-used assessment 

tools in palliative care e.g. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), Palliative 

Performance Scale (PPS), delirium screening tools etc.  

 Demonstrate how to perform comprehensive palliative care assessment in different settings 

such as home visit, home ward, inpatient unit visit, outpatient clinic visit, and hospice.  

 Perform regular assessment and care planning that includes discussion about current and 

future care, using patient-centered approach and taking account of physical, psychological, 

spiritual, social and religious needs and preferences.  

 Ensure that all patient assessments are holistic, including:  

o Background information  

o Current physical health/disease status  

o Prognostication  

o Social/occupational well-being  

o Psychological and emotional well-being  

o Religion and/or spiritual well-being, where appropriate  

o Culture and lifestyle, goals and priorities  



o Patient safety  

o The needs of families and friends, including caregiver assessments.  

 Contribute to multidisciplinary assessment and information sharing.  

 Describes common issues in the palliative care assessment of pediatric and geriatric 

patients and their families, which differ from caring for adult patients.  

 

v. Patient and family-oriented care  

 Understand the significance of the physical, psychological, social (e.g. family dynamics and 

relationship), and spiritual issues that affect people with life-limiting conditions and their 

families.  

 In partnership with other team members, including the patients and their family, develop a 

palliative care plan which balances disease-specific treatments with other interventions and 

support that meet the needs of the patients and their family.  

 Implement, monitor and review the palliative care plan as mentioned above.  

 Recognize the potential value to patients and their family members of completing personal 

affairs/unfinished business.  

 Recognize and support family carers in their tasks as caregivers, identifying those who may 

be at risk of experiencing undue distress or burden.  

 Develop strategies within the care team to manage family conflicts.  

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ๔ 

โรคหรือภาวะสาคัญที่พบได้บ่อยและการจัดการ 

 

i. Symptom palliation  

 Be aware that symptoms have many causes, including the disease itself, its treatment, a 

concurrent disorder, including depression or anxiety, or other psychological issues.  

 Understand the significance of the patient’s own perception of their symptoms and its 

impact on choosing appropriate interventions.  

 Understand that the underlying causes of a symptom will have an impact upon how care 

should be delivered.  

 Describe the etiology, pathophysiology, associated symptoms and signs, diagnostic 

options useful in differentiating among different etiologies of pain and non-pain symptoms 

(level 4 all items).  

 Manage common symptoms in palliative care, such as 

o Pain  

o Dyspnea  

o Anorexia and cachexia  

o Asthenia/Fatigue  

o Nausea and vomiting  

o Constipation and diarrhea  

o Mucositis, Thrush  

o Hiccup  

o Pruritus  

o Delirium  



o Malignant ascites and effusion  

o Impending death and peri-death management  

o Malignant wound care  

 Describe the management and range of therapeutic options (both pharmacological and 

non-pharmacological e.g. home ventilator) available for those symptoms, using evidence-

based practice.  

 Drug administrations in palliative care: oral, intravenous, subcutaneous, sublingual and 

rectal routes.  

 Opioid rotation/switching  

 Explain the roles and indications for non-pharmacologic symptom interventions such as 

surgical interventions, radiotherapy, nutritional support, physical therapies, rehabilitation, 

complementary therapies, counseling or other psychological interventions.  

 Demonstrate how to perform prognostication in palliative care and apply the result for 

individual patient care.  

 Identifies clinical indications for referral to other specialties for pain and non-pain symptom 

management, and be able collaborates patient care appropriately.  

 Define “refractory symptoms” which are the indications for palliative sedation.  

 Describe the role of palliative sedation in managing those symptoms and the appropriate 

criteria for deciding to institute palliative sedation.  

 Explain ethical arguments for and against palliative sedation and its use in palliative care 

patients.  

 Describe the appropriate practice of palliative sedation (e.g.preferred medications and 

dosage, how to monitor patients who undergo palliative sedation).  

 



ii. Palliative care emergencies  

 Describe the etiology, pathophysiology, associated symptoms and signs, diagnostic 

options, and appropriate initial management in common palliative care emergencies:  

o Pain crisis  

o Spinal cord compression  

o Airway obstruction  

o Bowel obstruction  

o Bleeding  

o Hypercalcemia  

o Seizure  

o SVC obstruction  

 Describe the management and range of therapeutic options (both pharmacological and 

non-pharmacological) available for those palliative care emergencies.  

 Identifies clinical indications for referral to other specialties when needed.  

 

iii. Impending death and peri-death management  

 Recognize signs and symptoms of impending death.  

 Provide appropriate patient assessment and symptom management for the imminently 

dying patient appropriately.  

 Explain potential benefits and harms of given monitoring and treatments (e.g. nutritional 

support, parenteral fluid, pharmacological treatments)  

 Discontinuation of any treatment with potential harm and/or without benefit in a timely 

manner with good psychological support.  

 Prepare family, caregivers, and other health care professionals for the patient’s death.  



 Recognize the potential importance and existence of post-death rituals and describe how to 

facilitate them.  

 Provide support to family members at the time of death and immediately after.  

 

iv. Psychological care  

 Describe concepts of coping styles, psychological defenses, and developmental stages 

relevant to the evaluation and management of psychological distress.  

 Demonstrate how to provide basic supportive counseling and to strengthen coping skills.  

 Describe the basic science, epidemiology, clinical features, natural course, stages, and 

management options for normal and pathologic grief.  

 Describe the basic science, epidemiology, clinical features, natural course, stages, and 

management options for depression and anxiety in palliative care.  

 Provide appropriate initial assessment and interventions, with ongoing evaluation of 

patients’ psychological symptoms, considering their prognosis, personal wishes and care 

settings.  

 Facilitate short-term bereavement counseling if considered appropriate.  

 

v. Communication skills  

 Communicate to patients, their families and friends about their concerns related to the end 

of life and provide information and support, using the core components of effective 

communication which are:  

o Active listening 

o Non-judgmental and respect 

o Empathic reflection 



o Collaborative 

o Supportive 

 Use verbal communication skills such as: naming, affirmation, normalization, reflection, 

silence, listening, self-disclosure, and humor in an effective and appropriate manner.  

 Use non-verbal communication skills such as: touch, eye contact, open posture, and eye-

level approach in an effective and appropriate manner.  

 Interpret the different types of communication (for example, verbal, non-verbal, formal and 

informal) of patients and family members appropriately.  

 Assesse patient/family wishes regarding the amount of information they wish to receive and 

the extent to which they want to participate in clinical decision-making.  

 Assesse patients and family members’ decision-making capacity, and other strengths and 

limitations of understanding and communication.  

 Describe the indications for referral to other specialties to assess patient’s decision-making 

capacity where appropriate.  

 Present information in a range of formats, including written and verbal, as appropriate to the 

circumstances and patient context.  

 Adapt language to the different phases of the illness, be sensitive to cultural issues and 

avoid the use of medical jargon.  

 Express awareness of own emotional state before, during, and after patient and family 

interviews.  

 Reflect on own emotions after patient and family encounter or related event.  

 Develop and maintain communication with patients and their families about difficult and 

complex matters or situations related to palliative care e.g.  

 



o Breaking bad news  

o Dealing with conspiracy of silence  

o Discussing patient wishes for inappropriate or “futile” care at the end-of-life  

o Addressing patient/family emotional distress about talking about death and dying, 

and end-of-life issues  

o Conducting family meetings  

o Setting goals of care and facilitating transition from a curative and/or life prolonging 

focus to palliative care  

o Communicating prognosis  

o Advance care planning  

o Conflict resolution  

o Discussion on withdrawal of life-sustaining therapies and palliative sedation 

o Communicate to children with dying parents  

 

vi. Social and spiritual care  

 Recognize common social problems/needs experienced by patients and families facing life-

threatening conditions and describe elements of clinical assessment and management.  

 Recognize and support family carers in their tasks as caregivers.  

 Identify those who may be at risk of experiencing undue distress or burden.  

 Develop strategies within the care team to manage family conflicts.  

 Recognize the needs of minor children when an adult parent or close relative is seriously ill 

or dying, and provides appropriate basic counseling or referral.  

 Be conscious of the boundaries that may need to be respected in terms of cultural taboos, 

values and choices, systematically and skillfully.  



 Provide opportunities for patients and families to express the spiritual and/or existential 

dimensions of their lives in a supportive and respectful manner.  

 Integrate the patients’ and families’ spiritual, existential and religious needs in the care plan.  

 

vii. Ethics and law  

 Explain the legal and regulatory issues surrounding opioid prescribing.  

 Demonstrate awareness and understanding of the legal status and implications of the 

advance care planning process including living will.  

 Foster patients’ autonomy, in balance with other ethical principles such as benevolence, 

non-maleficence and justice.  

 Demonstrate knowledge of ethics and law that should guide care of patients, including 

special considerations around these issues in palliative care, including:  

o Informed consent  

o Confidentiality  

o Decision-making capacity  

o Decision-making for children and adolescents, and older patients with dementia  

o Limits of surrogate decision-making  

o Truth-telling  

o Withholding life-sustaining treatment and medical futility   

o Use of artificial hydration and nutrition  

o Use of palliative sedation  

o Physician-assisted suicide and euthanasia  

o Principle of double effect  

o Organ donation  

o Conflicts of interest  



viii. Disease specific palliative care  

 Cancers  

o Recognize the presentation and management of common cancers, including their 

epidemiology, evaluation, prognosis, treatment, patterns of advanced or metastatic 

disease, emergencies, complications, associated symptoms, and symptomatic 

treatments.  

o Describe the roles of palliative cancer treatments (e.g. palliative chemotherapy, 

palliative radiotherapy, surgical interventions) and those treatment side effects.  

 Non-cancer diseases  

o Describe the principles and roles of palliative care management in patients with 

common non-cancer life-threatening conditions. These conditions include: renal 

diseases, pulmonary diseases, cardiac diseases, neurological diseases, liver 

diseases and HIV infection.  

 

ix. Geriatric palliative care  

 Describe common issues in the palliative care management of geriatric patients that differ 

from caring for adult patients, in regard to the major age-related changes in physiology and 

their vulnerabilities.  

 Identify the palliative care needs of frail older persons and persons with dementia.  

 Prescribe appropriate palliative care drug use in geriatric patients considering:  

o Age-related changes in renal and hepatic function, body composition, and central 

nervous system sensitivity  

o Common side effects in light of a patient’s comorbidities, functional status, and other 

medications 

o Drug-drug interactions  



x. Pediatric palliative care  

 Describe common issues in the palliative care management of pediatric and their families 

that differ from caring for adult patients, in regard to physiology, vulnerabilities, and 

developmental stages.  

 Appreciate developmental perspectives on illness, grief, and loss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๕ 

หัตถการและ/หรือการปฏิบัตกิาร 

 

i. Subcutaneous route administration (ระดบั ๔) 

ii. Drug administration via syringe driver (ระดบั ๔) 

iii. Ultrasound-guided interventions e.g. abdominal tapping, pleural tapping. (ระดบั ๓) 

iv. patient-controlled analgesic management (PCA) (ระดบั ๒) 

 

เกณฑ์การแบง่ระดบัของสมรรถนะของผู้ส าเร็จการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรฯ  

ระดบัความสามารถ (Levels of supervision) ของกิจกรรมสมรรถนะของหลกัสตูรฯ 

ระดับ ความสามารถ 
๑ ไมอ่นญุาตให้ปฏิบตักิิจกรรมสมรรถนะองค์รวม  (Not allowed to practice) 
๒ ปฏิบตัไิด้ภายใต้การดแูลจากผู้ เช่ียวชาญ  (Practice with full supervision) 
๓ ปฏิบตัไิด้ แตต้่องการการดแูลจากผู้ เช่ียวชาญในบางเร่ือง  (Practice with supervision on demand) 
๔ ปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง  (“Unsupervised” practice allowed) 
๕ อาจได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ อ่ืน  (Supervision task may be given) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๖ 

ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม และทักษะเชิงบูรณาการ 

 

i. จริยธรรมทางการแพทย์  

 การยึดถือประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกั  

 การรักษามาตรฐานการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้ดีท่ีสดุ  

 การเคารพเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ป่วย และญาต ิ 

 การปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดไว้ก่อน  

 การส่ือสารตอ่ผู้ ป่วย ญาตแิละผู้ ร่วมงาน  

 การหลีกเล่ียงรับผลประโยชน์สว่นตวั  

 การนบัถือให้เกียรตสิิทธิผู้ ป่วย  

 การปฏิบตัใินกรณีผู้ ป่วยไมเ่ห็นด้วยหรือปฏิเสธการรักษา  

 การปฏิบตัใินกรณีท่ีผู้ ป่วยตดัสินใจเองไมไ่ด้  

 การปฏิบตัใินกรณีผู้ ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไมมี่ประโยชน์หรือมีอนัตราย  

 

ii. กระบวนการทางคลินิก  

 การบนัทกึเวชระเบียนให้ครบถ้วนถกูต้อง  

 ทกัษะการส่ือสารกบัผู้ ป่วย ญาต ิและบคุคลากรทางการแพทย์  

 การให้ค าแนะผู้ ป่วยเก่ียวกบัโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยตา่งๆ โดยใช้เวชปฏิบตัเิชิงประจกัษ์ 

(evidence-based medicine)  

 

iii. ความรู้ทางด้านกฎหมาย  

 พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ  

 กฎหมายอาญาและแพง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย์  



 พ.ร.บ. การประกอบโรคศลิป์  

 การเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย  

 ความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยระยะท้าย  

 การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและท าหตัถการ  

 การเขียนใบรับรองการตาย  

 พ.ร.บ. ยาเสพติด  

 พ.ร.บ. วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท  

 

iv. การจดัระบบบริการสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยระยะท้าย  

 บอกรูปแบบและการจดับริการดแูลผู้ ป่วยระยะท้ายท่ีเหมาะสมในแตล่ะบริบท เช่น ในโรงพยาบาล ท่ี

บ้าน (Home ward) สถานดแูลผู้ ป่วยระยะท้าย (Hospice) การดแูลด้วยเครือขา่ยภายในชมุชน  

 อธิบายวีธีการบริหารจดัการทรัพยากรสขุภาพท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพในการดแูลผู้ ป่วย  

 อธิบายวิธีการบริหารจดัการเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านการดแูลแบบประคบัประคองได้

มากขึน้  

 

v. การท างานร่วมกนัเป็นทีมสหวิชาชีพ  

 เข้าใจบทบาทและกรอบของวิชาชีพของตนเองในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของทีมสหวิชาชีพ  

 สามารถบอกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของสมาชิกคนอ่ืนในทีมสหวิชาชีพในการประสาน

การท างานเพื่อวางแผนให้การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัว  

 อธิบายหลกัการท่ีส าคญัของกระบวนการทางานในลกัษณะของทีมสหวิชาชีพ บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่

ความส าเร็จของทีม รวมทัง้บอกวิธีการแก้ไขอปุสรรคในการท างานร่วมกนัเป็นทีมได้  

 ตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลตนเองและสมาชิกของทีมสหวิชาชีพท่ีอาจเกิดภาวะเหน่ือยล้า

จากการดแูลผู้ ป่วย (caregiver burnout) และสามารถให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่สมาชิกท่ีมีภาวะ

ดงักลา่วเพ่ือรับการดแูลอย่างเหมาะสมตอ่ไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


