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  ก 

คำนำ 
 

 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคไต ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อ

ยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต โดยได้กำหนดพันธกิจของแผนการฝึกอบรมไว้ดังนี้ เพ่ือผลิตกุมารแพทย์โรค
ไตที่มีความรู้สามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาโรคไต ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ และความสามารถท่ีทัน
ยุค สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมืออาชีพและเป็นองค์รวม สามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้ด้วยการ
คิดวิเคราะห์และปัญญา ด้วยความเอื้ออาทร โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขา
วิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง มีทักษะในการเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต ทันยุคกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการหรือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือร่วมกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพท้ังในระดับประเทศ เป็นผู้มี
จริยธรรมคุณธรรม มีทักษะในการเป็นผู้นำและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงสามารถ
สร้างสมดุลการทำงานและสุขภาพเพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในการนี้จึงได้ปรับปรุงคู่มือการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือให้ความ
เข้าใจภาพรวมของการฝึกอบรม แนวทางในการปฏิบัติงาน และการดูแลโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถสำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้มาก
ที่สุด 

ขอต้อนรับและอวยพรให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมสมตาม 
เป้าประสงค์ และมีความสุขตลอดช่วงเวลาฝึกอบรม ขอขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากรที่จัดทำคู่มือแพทย์ 
ประจำบ้านต่อยอดนี้ และบุคลากรทุกหน่วยงานในคณะฯ ที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม รวมทั้งขอบคุณผู้ป่วย
และครอบครัวที่เป็นแหล่งข้อมูลจริงในการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วย 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  
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3. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 35 
4. สวัสดิการและสันทนาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 36 
5. ภาคผนวก  

- ภาคผนวกท่ี 1 เนื้อหาการฝึกอบรม 37 

- ภาคผนวกท่ี 2 รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยรักษา 42 

- ภาคผนวกท่ี 3 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 43 

- ภาคผนวกท่ี 4 ระเบียบการทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 44 

- ภาคผนวกท่ี 5 การประเมิน EPA 46 
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- ภาคผนวกท่ี 11 รายนามคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 93 

- ภาคผนวกท่ี 12 รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 94 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ค 

 
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562 

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล  ที่ปรึกษา (อาจารย์พิเศษ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยว์ัฒนา ชาติอภิศักดิ์   ประธานหลักสูตรฯ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฐพร หงษาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้แทนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1    กรรมการ 
5. ผู้แทนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2    กรรมการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. กำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ วางแผนดำเนินงานและบริหาร

จัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่แพทยสภากำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) การบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ได้แก่ อาจารย์ ผู้รับการฝึกอบรม 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร) มีส่วนในการประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตร และนำ
ผลที่ได้มาใช้ในการทบทวนทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา 
ผลลัพธ์ สมรรถนะของผู้สำเร็จการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมใน
การฝึกอบรมของหลักสูตร ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีการดำเนินการเป็นประจำก่อนรับแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดรุ่นใหม่  

3. ประชุมอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพ่ือปรึกษาหารือกันทุก 3 เดือน และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
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ภาพรวมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนี้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายและการ

ดําเนินการฝึกอบรมในระยะเวลา 2 ปี ให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว. 1) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต รับรองโดยแพทยสภา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ครอบคลุมเนื้อหาด้านโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ และทักษะหัตถการเวชกรรมตามที่กําหนดใน 
มคว. 1 และบรรลุตามพันธกิจของหลักสูตร 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม
กุมารเวชศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อให้ได้กุมารแพทย์เฉพาะทางตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา
โดยเน้นการเรียนการสอนที่ต่อยอดเชิงลึกท้ังภาคปฏิบัติและทางวิชาการ จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติระดับ
ตติยภูมิชั้นสูงภายใต้การกำกับของอาจารย์แพทย์และจัดการประเมินทั้งแบบ formative และ summative ที่
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา 
พันธกิจของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตกุมารแพทย์เฉพาะทางการฝึกอบรมเน้นลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (practice 
based learning) ที่มีทักษะทางคลินิกในการดูแลรักษา วินิจฉัย ป้องกัน และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ที่เป็นโรคไตที่พบบ่อยโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศ และ
ของประเทศไทยตามบริบทของระบบสุขภาพของประเทศ แบบองค์รวม (holistic approach and care) ตาม
มาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการตัดสินใจ ให้การดูแลรักษา อย่าง
ถูกต้องและทันสมัย และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลิตกุมาร
แพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้พื้นฐานและทักษะต่างๆ ทั้งทักษะทางคลินิก ทักษะทางการวิจัย ทักษะการสอน 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและการนำเสนอผลงาน ทักษะความเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ชี้นำสังคมและวงการวิชาการในเรื่องของโรคไตในเด็กได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ของแพทยสภาเป็นเวลา 2 ปี ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก (Core competency) ที่
ครอบคลุมความรู้ ทักษะและเจตคติที่จำเป็นสำหรับการเป็นกุมารแพทย์โรคไต และสอดคล้องกับพันธกิจของ
หลักสูตร ดังนี้ 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral 
and ethics) 
1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 
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1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ 
1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ โดยไม่คำนึงถึงบริบท 
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษา 
ความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผู้ป่วย 
1.5 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ผู้ปกครองผู้ป่วย และสังคม 
1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 

2. การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
2.1 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจ 
ส่งผลต่อการสื่อสาร ได้แก่ ภูมิหลังของผู้ป่วย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่อง 
สุขภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วย บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู รวมถึง 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร 
2.2 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย บิดามารดา ผู้ปกครองหรือ 
ผู้เลี้ยงดู 
2.3 สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานและสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดูแลรักษา 
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
2.4 มีทักษะในการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อประเภทอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.7 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษา และ 
การยินยอมจากตัวผู้ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 
2.8 ให้คำแนะนำ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
3. ความรู้ทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of 
pediatrics and other related sciences) 
3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชากุมารเวชศาสตร์ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ศึกษา 
3.2 สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ศึกษา 
และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก และ ศาสตร์ 
ต่างๆเพ่ือการบริบาลผู้ป่วย 
4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ป่วยโดยใช้ทักษะความรู้ 
ความสามารถ ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.1 ทักษะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment and management) 
4.2 มีความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติการตรวจร่างกาย การเลือกใช้และแปลผลการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษต่างๆ 
4.3 นำความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) มา 
ประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้การวินิจฉัย การใช้ยาและการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
4.4 เลือกใช้มาตรการในการป้องกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยทารก ในระยะ 
สุดท้าย ให้สอดคล้องกับระยะของการดำเนินโรค (natural history) และทรัพยากรที่มี ได้อย่างเหมาะสม 
4.5 รู้ข้อจำกัดของตนเอง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาวิชา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม 
4.6 การให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
4.7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น (Technical and procedural skills) และใช้ 
เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 
5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) 
5.1 สามารถประเมิน วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น โดยมี 
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
5.2 ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถให้ความรู้ คำแนะนำ และกระตุ้น
ให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม 
5.3 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กเป็นสำคัญ 
5.4 ให้การดูแลรักษาและให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินการส่งต่อ บนพ้ืนฐานความรู้เรื่องระบบสาธารณสุขไทย
และการส่งต่อ 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional 
development) 
6.1 กำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น วางแผนและแสวงหา
วิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหา และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
6.2 ค้นคว้าหาข้อมูล ประยุกต์ความรู้ และทักษะใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริบาลผู้ป่วย ได้ 
อย่างเหมาะสม 
6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และ 
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
6.4 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและ 
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจำวัน และการจัดการความรู้ (knowledge 
management) 
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7. ภาวะผู้นำ (Leadership) 
7.1 เป็นผู้นำในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะหัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
7.4 แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำ
หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ 
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและแพทยสภา ปี 2562 

 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

 
1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต พ.ศ. 2562 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับโรคทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเท่าการฝึกอบรม
แบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับแล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อย
กว่า 100 สัปดาห์ทั้งนี้ อนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ ต่อระดับชั้นปีของการฝึกอบรม จึงจะมี
สิทธิได้รับการพิจารณา ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่กำหนด จะต้องมีการขยายเวลาการ
ฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพ่ือ
วุฒิบัตรฯ 

1.1 เป้าหมายการฝึกอบรมจำแนกตามชั้นปี 
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่จัดเตรียม 
ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นปี ดังนี้ 

ระดับที่ 1 เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์โรคไตทั่วไป โดยจัดให้แพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดมีประสบการณ์ในการรับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาโรคไต 
รวมทั้งปัญหาเกลือแร่และดุลกรดด่าง ในหอผู้ป่วยใน ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และหออภิบาล 
ผู้ป่วยวิกฤต การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีคลินิกโรคไต คลินิกโรคไตเรื้อรัง คลินิกโรคเอสแอลอี และคลินิกโรค
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง รวมทั้งผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการบำบัดทดแทนไตและการปลูกถ่ายไต จัดให้เข้าศึกษาดู
งานทางด้านพยาธิวิทยาของไตนาน 4 สัปดาห์ และได้จัดให้มีการเรียนรู้วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับกุมารเวช
ศาสตร์โรคไต ได้แก่ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ภายในช่วงเวลา 4 สัปดาห ์
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ระดับที่ 2 จัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค 
ไตเด็ก กำกับดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การปรึกษา 
และรับปรึกษาข้ามแผนก ฝึกปฏิบัติงานที่สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์นาน 4 สัปดาห์ และจัดให้มีการ 
เรียนรู้วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับกุมารเวชศาสตร์โรคไตอาจเป็นการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ
การทำงานวิจัยภายในช่วงเวลา 8 สัปดาห์ 

1.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรม โดยยึดแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นศูนย์กลาง มีการกระตุ้น 

เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการ 
เรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้นั้นๆ ( self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ 
(professional autonomy) เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอิสระของผู้ป่วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณา
การระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระบบการกำกับดูแล (supervision) การประเมินค่า
(appraisal) และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานทางคลินิกของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 

I. ปฏิบัติงานสาขาวิชาโรคไตเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 42 สัปดาห์ 
II. ศึกษาดูงานสาขาวิชาพยาธิวิทยาโรคไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือนอกสถาบัน 4 

สัปดาห์ 
III. วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับโรคไตเด็ก อาทิ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ร่วมกับ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์ /สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือวิชาเลือกอิสระอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 
สัปดาห์ ตามความสนใจ 

ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานทางคลินิกของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2 
I. ปฏิบัติงานสาขาวิชาโรคไตเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 42 สัปดาห์  
II. ปฏิบัติงานสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 4 สัปดาห์ 
III. ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือกทั้งในและต่างประเทศ 8 สัปดาห์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องทำผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการฝึกอบรมและเสนอต่อ อฝส กุมารเวชศาสตร์โรคไตในการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

การปฏิบัติงานทางด้านการดูแลผู้ป่วย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมี
การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งอนุสาขาฯ ต้องการให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่สําเร็จการ ฝึกอบรมมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
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ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

สมรรถนะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
1.พฤตินิสัย เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรมแห่ง 
วิชาชีพ 

-เป็นแบบอย่าง (Role model) 
-การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน 
(Patient based learning) 
-สอนข้างเตียง 

-การสังเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 
-การประเมินการดําเนินงานวิจัย 
-Portfolio 

2.การติดต่อสื่อสารและการ 
สร้างสัมพันธภาพ 

-เป็นแบบอย่าง 
-การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน 
-สอนข้างเตียง 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
นําเสนอ/ สัมมนา 
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-การสังเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 
-การประเมินเวชระเบียน 
-Portfolio 

3.ความรู้ความสามารถทาง กุมาร
เวชศาสตร์โรคไต 

-การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน 
-สอนข้างเตียง 
-การบรรยาย 
-การประชุมอภิปราย/การ
นําเสนอ/ สัมมนา 
-การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-การสังเกตโดยตรง 
-การสอบ MCQ 
-การประเมิน EPA 
-การสอบปากเปล่า 

4.การบริบาลผู้ป่วยและการ ทํา
หัตถการ 

-การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน 
-สอนข้างเตียง 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ / หุ่นจําลอง 
-การประชุมอภิปราย/การ
นําเสนอ/ สัมมนา 
-การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-การสังเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 
-การสอบ MCQ 
-การประเมิน EPA 
-การประเมินเวชระเบียน 

5.ระบบสุขภาพและการ สร้าง
เสริมสุขภาพ 

-การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน 
-สอนข้างเตียง 
-การบรรยาย 
-การศึกษาดูงานกุมารเวชศาสตร์
โรคไต ในชุมชน 

-การสังเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 
-การสอบ MCQ 
-Portfolio 

6.การพัฒนาความรู้ -การบรรยาย -การสังเกตโดยตรง 
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สมรรถนะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ความสามารถทางวิชาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง 

-การทํางานวิจัย 
-การประเมินวารสารทาง
การแพทย์ (journal appraisal) 
-การประชุมอภิปราย/การ
นําเสนอ/ สัมมนา 
-การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-การประเมิน 360 องศา 
-การประเมินการดําเนิน งานวิจัย 
-Portfolio 

 7.ภาวะผู้นํา -การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับ แพทย์และบุคลากรอ่ืนๆ 
-การเข้าร่วม/จัดทําโครงการและ 
กิจกรรม 
-การบริหารจัดการกิจกรรมของ
กลุ่ม แพทย์และบุคลากรอ่ืนๆ 
-การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 

-การสังเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 
-การประเมินการดําเนิน งานวิจัย 
-Portfolio 

 

รูปแบบการจัดการฝึกอบรม มี 5 รูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์การ 
เรียนรู้ที่หลากหลายในอนุสาขา ดังนี้ 

1.2.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 

เป็นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการ 
ฝึกอบรมเข้ากับงานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมในการ
บริการ และรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริบาลผู้ป่วย การทําหัตถการ การ
ให้เหตุผลและ การตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผู้ป่วย การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและ
การเรียนรู้ของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (trainee-centered)  มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติกับงานบริบาลผู้ป่วย  ทั้งนี้จัดให้ปฏิบัติงานทั้งกุมารเวชศาสตร์โรคไตทั่วไปและการบําบัดทดแทนไต  
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยที่รับการบําบัดทดแทนไต ทั้งการล้างไตทางช่องท้อง 
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการ ปลูกถ่ายไต  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

1.2.2 การเรียนรู้ในห้องเรียน 

จัดให้มีการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และเพียง
พอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคไต  ดังต่อไปนี้    
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1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ป่วยภายในภาค/สาขาวิชา เช่น grand round, morning report, end-
stage renal disease patient review, interesting case, morbidity & mortality, English case 
conference, palliative care และ journal appraisal conference 

2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ป่วยระหว่างภาค/สาขาวิชา biopsy meeting, pediatric nephrology-
urology meeting, pediatric-radiology, pediatric-surgical meeting ขึ้นกับหัวข้อใน topic 
conference นั้นๆ, clinico-pathological และ interdepartmental conference  

3) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ป่วยระหว่างสถาบัน เช่น interinstitutional pediatric nephrology 
conference ซึ่งกําหนดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องเข้าร่วมประชุม/อภิปรายอย่างน้อย 10 ครั้ง โดยเป็น 
ผู้นําเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 2 ปี  

4) การบรรยาย/ทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและกุมารเวชศาสตร์โรคไต เช่น 
nephrology topic review  

5) การสอนความรู้ทั่วไป เช่น  ระบบบริการสุขภาพของประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์จาก English conference การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพของตนเอง การ
สอนทางคลินิก (clinical teaching) 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาร่วมกับสถาบันภายนอก (Interhospital conference) 
ประชุมวิชาการประจําปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1.2.3 การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

เพ่ือประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในห้องเรียน และการวิจัยทางการแพทย์โดย
อาศัย ทักษะดังนี้ 

1) การค้นหาวรรณกรรมทางการแพทย์ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2) การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย ใช้วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัย
ต่างๆ โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)  

3) การตัดสินใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์และเลือกนํามาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย (medical 
decision making) 
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1.2.4 การศึกษาดูงาน (Elective)  

จัดให้เข้าศึกษาดูงานทางด้านพยาธิวิทยาของไตที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนาน 4 สัปดาห์ 
และได้จัดให้มีการเรียนรู้วิชาเลือกที่ เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์โรคไต ได้แก่ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภายในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ ในช่วงฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านต่อยอดปีที่ 1  

จัดให้มีการเรียนรู้วิชาเลือกท่ีเกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์โรคไตอาจเป็นการศึกษาภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือการทํางานวิจัยภายในช่วงเวลา 8 สัปดาห ์ในช่วงฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีที่ 2 

1.2.5 การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย  

เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีความรู้เรื่องการวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาง 
คลินิก หรือทางสังคมตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
แผนงานฝึกอบรมกําหนดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทํางานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ให้ 
เป็นไปตามระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวกท่ี 4) เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตของแพทยสภาพิจารณา 

2. เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกที่ 1) 
กําหนดให้ครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องหรือมีประสบการณ์ด้าน

ต่อไปนี้ 
(1) พ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและ 
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกันทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต 
(2) การตัดสินใจทางคลินิกและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(3) ทักษะการสื่อสาร 
(4) จริยธรรมทางการแพทย์ 
(5) การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ 
(6) กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 
(7) หลักการบริหารจัดการ 
(8) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(9) การดูแลตนเองของแพทย์ 
(10) การแพทย์ทางเลือก 
(11) พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
(12) เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
(13) การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 
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3. จํานวนระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 2 ระดับ เปิดการฝึกอบรมวันที่ 1 
กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 

4. การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

4.1 บริหารการจัดการฝึกอบรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นระบบ มีความโปร่งใสและความเสมอภาค  
4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝึกอบรมและกําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแต่ละข้ันตอน
ของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพื่อให้มีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในเรื่องที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนการฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 
4.4 ดําเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 
 

5. การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

แผนงานฝึกอบรมกําหนดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกุมารเวช
ศาสตร์โรคไตรวมถึงการทํางานนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) ระบุกฎเกณฑ์และประกาศเรื่องเง่ือนไขงาน
บริการ และความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  กําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด มีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลัง
สํารอง การศึกษาดูงานนอก แผนการฝึกอบรม กําหนดค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งและงานที่ได้รับ มอบหมาย ระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมรวมทั้งการลาพักผ่อน ดังนี้  
5.1 การทํางานนอกเวลาราชการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตเฉลี่ยไม่เกินกว่า 15 วัน/เดือน  
5.2 ชั่วโมงการทํางานนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) ที่จําเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยไม่เกินกว่า 40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อ้างอิงตามประกาศแพทยสภาที่ 104/2560)  
5.3 ลาพักร้อนรวมทั้งลาประเภทอ่ืนๆ ได้ปีละไม่เกิน 20 วันทําการ ตลอดหลักสูตร  ในกรณีท่ีลาเกินกว่านี้ 
ต้องมาปฏิบัติงานให้ครบตามหลักสูตร 100 สัปดาห์  จึงจะมีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติ และดําเนินไปพร้อมกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ด้านการศึกษา การบริการ และการวิจัย ดังนั้น ภาควิชาจึงกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติงานจําแนกตามชั้นปีที่ฝึกอบรม 

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปี 1 

การศึกษา  

เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์โรคไตทั่วไป  โดยจัดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมี
ประสบการณ์ในการรับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาโรคไต รวมทั้ง
ปัญหา เกลือแร่และดุลกรดด่าง ในหอผู้ป่วยใน ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และหออภิบาลผู้ป่วย
วิกฤต การดูแล รักษาผู้ป่วยเด็กท่ีคลินิกโรคไต คลินิกโรคไตเรื้อรัง คลินิกโรคเอสแอลอี และคลินิกโรคทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่าง รวมทั้งผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการบําบัดทดแทนไตและการปลูกถ่ายไต จัดให้เข้าศึกษาดูงาน
ทางด้านพยาธิวิทยาของไต นาน 4 สัปดาห์ และได้จัดให้มีการเรียนรู้วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับกุมารเวชศาสตร์
โรคไต ได้แก่ เวชศาสตร์การ ธนาคารเลือด ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภายใน
ช่วงเวลา 4 สัปดาห ์

การบริการและการปฏิบัติงาน  

1. ปฏิบัติงานที่หน่วยโรคไตเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เวลา 42 สัปดาห์ 

2. ปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ (elective) เป็นเวลา 2 เดือน โดยเลือกฝึกปฏิบัติงานที่ 

I. ศึกษาดูงานสาขาวิชาพยาธิวิทยาโรคไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือนอกสถาบัน 4 
สัปดาห์ 

II. วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับโรคไตเด็ก อาทิ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะเด็ก สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร์ /สาขาวิชารังสวีิทยาวินิจฉัย หรือวิชาเลือกอิสระอ่ืนๆ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสถาบันอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 สัปดาห์ 
ตามความสนใจ 

 

หอผู้ป่วย 

แพทย์ประจําบ้านต่อยอด จะมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยของสาขาวิชา ร่วมกับอาจารย์ 
ประจําสาขา ทั้งหอผู้ป่วยในภาควิชากุมารฯ เช่น หอผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่ หอผู้ป่วยกุมาร4 ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วย
ปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยโรค SLE, หอผู้ป่วยกุมาร 5 รับปรึกษาผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่มีปัญหาโรคไต สารน้ำและ
อิเลคโตรไลท์ และความดันโลหิตสูง หอผู้ป่วยกุมาร 3 โรคติดเชื้อและผู้ป่วยโรคไตที่ให้ยากดภูมิและมีโรคติด
เชื้อแทรกซ้อน หอผู้ป่วยกุมาร 2 ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีปัญหาโรคไต สารน้ำและอิเลคโตรไลท์  
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หอผู้ป่วยเวชบําบัดวิกฤต หอผู้ป่วย PICU หอผู้ป่วย PCICU หอผู้ป่วย ICU CVT ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
และหลังผ่าตัดโรคหัวใจ และ NICU ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีปัญหาโรคไต หรือinborn error of metabolism 
หอผู้ป่วยหน่วยทารกแรกเกิด เป็นต้น และหอผู้ป่วยนอกภาควิชากุมารฯ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

งานบริการผู้ปว่ย  
 

1. Round ผู้ป่วยเด็กท่ีอยู่ในความดูแลทุกวันในเวลาราชการ (ควรเริ่ม round ผู้ป่วยไม่ช้ากว่า 7.30 น. 
เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ของภาควิชาฯ ตอน 8.30 น. ได้ทัน) และอยู่เวรจนกว่าผู้ป่วยจะกลับ
บ้านหรือเมื่อหมดปัญหาทางไต ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยแก่แพทย์
ประจำบ้านที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตลอดจนบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
ความเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาและความเห็นอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องลงในใบ consult ในเวชระเบียนทุก
วัน  หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและแผนการรักษา 
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯที่รับผิดชอบในเดือนนั้น ๆ ในกรณีฉุกเฉิน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถให้คำปรึกษาหรือให้การรักษาในกรณทีี่เห็นว่าฉุกเฉินและมั่นใจว่า
สามารถให้การรักษาได้ และควรรายงานอาจารย์ทันที ตลอดจนรายงานผู้ป่วยที่ต้องการรับคำปรึกษา
จากหอผู้ป่วยหรือสาขาวิชาอ่ืนภายในเวลาที่เหมาะสม จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลโดยเฉลี่ยคราว
ละไม่น้อยกว่า 5 รายและไม่เกิน 20 รายต่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1 คนต่อสัปดาห์  

2. ทำหัตถการต่าง ๆ ที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต เช่น PERCUTANEOUS RENAL BIOPSY, CENTRAL 
VENOUS CATHETER INSERTION ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 2 และ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

3. รับปรึกษาปัญหาโรคไตของผู้ป่วยเด็กท้ังในและนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ 
4. Round ผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในความดูแลกับอาจารย์ที่เป็น consultant ของสาขาวิชาฯ ทุกวัน 
5. เตรียมรายชื่อผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อทำ Grand round ทุกวันอังคารกับอาจารย์ประจำ

สาขาวิชาฯ ทุกท่าน 
6. เตรียมประวัติผู้ป่วยที่จะมาทำการตัดชิ้นเนื้อไต ทุกวันจันทร์บ่าย 
7. เตรียม review เวชระเบียนผู้ป่วยที่จะมาติดตามการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกทุกวันพุธบ่าย 
8. หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก  

- ออกตรวจผู้ป่วยนอกเด็กโรคไต ที่ Nephrology clinic OPD 29 อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 6 ทุก
วันพฤหัส (เวลา 9.30-12.00น.) หรือจนกว่าผู ้ป่วยหมด และคลินิกโรคไตเรื ้อรังอาคาร
ศรีพัฒน์ ชั้น 10 OPD 26 ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน (เวลา 9.30-12.00 น.) หรือจนกว่าผู้ป่วย
หมด 

- รับปรึกษาและดูแลเด็กโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด ทุกวัน 
ที่ห้องล้างไต ภาควิชาอายุรศาสตร์อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 10 
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9. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
- อยู่เวรนอกเวลาราชการทั้งในและนอกแผนกทุกวัน ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย โดย

สาขาวิชาโรคไตมอบหมายให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตแต่ละ 
คนอยู่เวรไม่เกิน15 วันต่อเดือน โดยเป็นวันหยุดราชการไม่เกิน 6 วันต่อเดือน ที่เหลือให้เป็น
เวรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดการอยู่เวร โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยในเวลาอยู่เวร
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีหน้าที่ให้คําแนะนํา และรับปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้าน ตั้งแต่ 
16.30 น. จนถึง 7.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 8.00 น. 
ของวันรุ่งขึ้น ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ที่แพทย์ประจําบ้าน เพ่ือความสะดวกในการ
ตาม 

- ถ้ามีผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลเพ่ือจะทําการปลูกถ่ายไต แพทย์ประจําบ้านต่อยอดจะต้องมา
ดูแลผู้ป่วยเองทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยให้การรักษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และต้อง
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ที่พยาบาลที่หอผู้ป่วยหนักศัลยศาสตร์และ หอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยศาสตร์ชั้น 7 เพ่ือความสะดวกในการตาม 

10. สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน (continuity care) เช่น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่
ได้รับการฟอกไตทางหน้าท้อง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ การสอนการล้างไตทาง
หน้าท้องที่ถูกวิธี การล้างมือ การจดบันทึกข้อมูล การทำแผล การปฏิบัติตนเมื่อสงสัยภาวะติดเชื้อทาง
หน้าท้อง การทานอาหารในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

11. เขียนใบส่งต่อผู้ป่วย หรือดูแลให้แพทย์ประจำบ้านเขียนใบส่งต่อผู้ป่วยให้ถูกต้อง ในกรณีที่จำเป็นต้อง
ส่งผู ้ป่วยกลับไปรับการรักษาต่อที ่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และอาจต้องติดต่อประสานงานกับ
โรงพยาบาลนั้น ๆ ด้วยตนเองในรายที่จำเป็น 

12. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ 
 
งานวิชาการ 

1. ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ในหอผู้ป่วย รวมทั้งวันหยุดราชการ 

2. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของภาควิชาฯ และให้ความเห็นทางวิชาการในที่ประชุม เช่น Morning 
report, Interesting case, Journal club, Topic conference เป็นต้น 

3. เข้าร่วมประชุมและร่วมอภิปรายใน Interhospital pediatric nephrology conference ทุก 1 
เดือน และเป็นผู้นำเสนอผู้ป่วย โดยแพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องเข้าร่วมประชุม/อภิปรายอย่างน้อย 
10 ครั้ง โดยเป็น ผู้นําเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 2 ปี 
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4. เข้าร ่วมประชุมและร่วมอภิปรายใน Interesting case in pediatric nephrology conference 
(Fellow conference) และนำเสนอผู้ป่วยที่มีปัญหาในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา ทุกครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม 

5. เตรียมผู ้ป่วยและศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมด้วยตนเองเพื ่อเข้าร่วมประชุมและร่วมอภิปรายใน 
Interdepartment conference ซึ่งจัดร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไต 
เช่นภาควิชาศัลยศาตร์ทางเดินปัสสาวะ ภาควิชารังสีวินิจฉัย หรือ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

6. เตรียมผู้ป่วยและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนการทำ Grand round ตามตารางที่กำหนด
ไว้ในแต่ละเดือน 

7. ทำ Update journal และ Topic review ตามตารางท่ีกำหนดไว้ในแต่ละเดือน 
8. เตรียมข้อมูลผู้ป่วยสำหรับรายงานความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยที่ตนดูแลอยู่ (ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอก) ในชั่วโมง Grand round ตามตารางท่ีกำหนดไว้ในแต่ละเดือน 
9. ช่วยสอนแพทย์ประจำบ้านที่มา elective ในสาชาวิชาฯ ในเดือนนั้น ๆ หรือสอน แพทย์ประจำบ้าน

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
10. เก็บรวบรวมประวัติผู้ป่วยที่น่าสนใจใส่ในแฟ้มผู้ป่วยของสาขาวิชาฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
11. ช่วยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 2 ในการทำ Interhospital conference และ Interdepartment 

conference 
12. Topic Review 1 เรื่อง สอนแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ในภาควิชา (เตรียมเอกสารประกอบการ

สอน)ให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ แก่ประชาชนทั่วไปตามท่ีได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ 

 
งานวิจัย 

1. โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน ( institutional review board, IRB) 
และเริ่ม ดําเนินการวิจัย โดยทำงานวิจัยของตนเองให้เสร็จตามกำหนดเวลา (ต้องมีงานวิจัยของตนเอง
อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี)  

2. เป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ในหน่วยฯ 
3. นำเสนอโครงร่างการวิจัยของตนและเข้าร่วมกิจกรรมในชั ่วโมง Research presentation ของ

ภาควิชาฯ 
4. เข้าร่วมกิจกรรม Pediatric research day ทีจ่ัดโดยภาควิชาฯ ในเดือนตุลาคมของทุกปี 

งานบริหาร 
ประสานงานกับพยาบาลสาขาวิชาฯ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีที่ 2 เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วย ตลอดจน

บุคลากรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

15 

งานอ่ืน ๆ  

ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ หรือจากสาขาวิชาฯและเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เมื่อมี
ประชุมตามตารางที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน 

การลา 
การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยแต่ละระดับเท่ากับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อย กว่า 50 

สัปดาห์รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับ เทียบเท่ากับการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์ ทั้งนี้มีช่วงเวลา
ลาพักผ่อนรวมกับการลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 20 วันทําการตลอดการฝึกอบรม หรือ 10 วันทําการต่อปี ใน
กรณีลาเกินกว่าที่กําหนด จะมีการขยายเวลาการฝึกอบรมเพ่ือให้มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

กรณีท่ีจําเป็นต้องลามากกว่าวันลาที่กําหนดไว้ ซึ่งจะทําให้แพทยประจําบ้านต่อยอด ฝกอบรมไมครบ 100 
สัปดาห/2 ป แตมีเวลาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 (คิดจาก 104 สัปดาห = 83.2 สัปดาห) ประธาน
หลักสูตรฯ สามารถทําหนังสือชี้แจงเหตุผลให้อฝส.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตพิจารณา หากมีเหตุผล
สมควรอาจพิจารณาให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเข้าสอบได้ แต่จะได้รับ วุฒิบัตรฯต่อเมื่อแพทย์ประจําบ้านต่อ
ยอดมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ 100 สัปดาห์ และ ผลการสอบ “ผ่าน”    

กรณีท่ีมีเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดน้อยกว่าร้อยละ 80 (น้อยกว่า 83.2 สัปดาห์) คณะกรรมการแพทย์
ประจําบ้านต่อยอดจะพิจารณาไม่ส่งสอบในปีนั้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจน ครบตามกําหนดและไปสอบใน
ปีถัดไป     

1. ถ้ามีธุระในบางเวลา ให้แจ้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่เป็น consultant ในเดือนนั้น ๆ และ แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกันให้ทราบและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

2. ถ้าต้องลาหยุดเป็นวันต้องแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ที่เป็น consultant ใน
เดือนนั้น ๆ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกันให้ทราบล่วงหน้า พร้อมจดหมาย
ลายื่นต่อหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นหลักฐาน 

3. การลาพักผ่อนจะเป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ 

การบันทึก portfolio/ logbook สําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต   

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องบันทึกรายละเอียดประสบการณ์การเรียนรู้ในportfolio ตามแบบของ 
อฝส กำหนด (ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจครั้งละ 1 รายในเดือนธันวาคมและมิถุนายนตามลำดับ) โดยแพทย์
ประจำบา้นต่อยอด จะต้องส่ง portfolio กับคณะกรรมการสอบฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบวุฒิบัตรเมื่อ
ฝึกอบรมครบ 2 ปีแล้ว 
ในการเขียนรายงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูแลผู้ป่วยในหัวข้อต่อไปนี้  
- พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
- การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
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- ความรู้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต 
- การบริบาลผู้ป่วย 
- ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- ภาวะผู้นำ 

บันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและการทำหัตถการต่าง ๆ ในแต่ละวันลงใน logbook/ Portfolio  
ของตนและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุก 6 เดือนคือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน โดยบันทึกสรุป
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและการทำหัตถการลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสอบ
วุฒิบัตร 
การแต่งกาย 

ให้แต่งกายตามระเบียบของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เมื่อผ่านการฝึกอบรมในปี 1 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถ 

1. ให้การวินิจฉัย รักษา ป้องกันโรคไตที่พบบ่อย รวมถึงการบําบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือด การ
ล้าง ไตทางช่องท้อง การรักษาทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง และการปลูกถ่ายไต ตลอดจนทําการส่งตรวจ
พิเศษ เบื้องต้นและการแปลผลตรวจเบื้องต้นได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามบริบทและตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคน 

2. ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคไตในเด็กที่พบบ่อยได้ 
3. ปฎิบัติงานเป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านที่ดี รวมถึงสามารถทํางานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่าง 

เหมาะสม 
4. ถ่ายทอดความรู้วิชากุมารเวชศาสตร์โรคไตให้แก่แพทย์ประจําบ้านได้ 
5. ทําวิจัยขั้นพ้ืนฐานได้ 

 
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปี 2 

การศึกษา  
จัดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเด็ก กํากับดูแลแพทย์

ประจําบ้านต่อยอดปี 1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การปรึกษาและรับปรึกษาข้ามแผนก 
ฝึกปฏิบัติงานที่สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์นาน 4 สัปดาห์ และจัดให้มีการเรียนรู้วิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับ 
กุมารเวชศาสตร์โรคไตอาจเป็นการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือการทํางานวิจัยภายในช่วงเวลา 8 
สัปดาห์ 
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การบริการและการปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบัติงานที่หน่วยไตเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

เวลา 38 สัปดาห์ 
2. ปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ (elective) เป็นเวลา 2 เดือน โดยเลือกฝึกปฏิบัติงานที่ 

I. หน่วยไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ รวม 8 สัปดาห์ 
II. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต สถาบันอื่นหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 4 สัปดาห์ 

งานบริการผู้ป่วย 
เหมือนกับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีท่ี 1   
งานวิชาการ 
จัดตารางการทำกิจกรรมของสาขาวิชาฯ ในแต่ละเดือน ส่วนอื่นๆ เหมือนกับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีที่ 1   
งานวิจัย  
- ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น และส่งวิทยานิพนธ์ตามตารางท่ีกําหนด 
- ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 เกี่ยวกับการทำวิจัย 
- ฝึกการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
- เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในกิจกรรม Research presentation ของภาควิชาฯ 

งานบริหาร 
ประสานงานกับพยาบาลสาขาวิชาฯ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 ตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ หรือจากสาขาวิชาฯ และเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาฯในการประชุมตามตารางที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน 

การลาและการอยู่เวรนอกเวลาราชการการบันทึก Port folio และการแต่งกาย  
เหมือนกับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีท่ี 1  
เมื่อผ่านการฝึกอบรมในปี 2 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถ 
1. ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจําบ้านในการดูแลผู้ป่วย โดยสามารถให้การวินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค

ไตที่พบบ่อย และซับซ้อนขึ้น ตลอดจนทําการส่งตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษที่ใช้ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามบริบทและตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย แต่ละคน สามารถ
ตัดสินใจในการใช้ข้อมูลต่างๆทางการแพทย์และเลือกนํามาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 

2. เป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านในการนําเสนอรายงานผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา การแก้ไข การ ป้องกันโรค
ในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ของภาควิชา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

3. ถ่ายทอดความรู้วิชากุมารเวชศาสตร์โรคไตให้แก่แพทย์ประจําบ้านได้ 
4. ดําเนินการทําวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ตารางความรับผิดชอบงานการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

วันที่ มค กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1-30 Fellow 
1-15 ผศ.นพ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ 
16-30 ผศ.พญ. ณัฐพร หงษาวงศ์ 

 
ตารางเวลาการทำวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

กำหนดเวลา งานที่ควรได้ 
ปีท่ี 1 สัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือนมิถุนายน 

เข้าร่วม GCP training program ของคณะฯ เพื่อให้ได้ GCP certificate  

ปีท่ี 1 ก่อน 30 ตุลาคม  ได้หัวข้อวิทยานิพนธ ์
ปีท่ี 1 ภายในธันวาคม  - เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในท่ีประชุม Division meeting 

- แก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ ์
- เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ Ethic committee ของรพ. 
- เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอทุนวิจัย (หากจำเป็น) 

ปีท่ี 1 มีนาคม  เริ่มเก็บข้อมลูงานวิจัย 
ปีท่ี 1 เมษายน- ปีท่ี 2 ธันวาคม นำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาของงานวิจัยในท่ีประชุม   Division meeting 

ทุก 3 เดือน รวม 3 ครั้ง 
ปีท่ี 2 มกราคม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ปีท่ี 2 กุมภาพันธ ์ นำเสนอผลงานวิจัยท้ังหมดในท่ีประชุม Division meeting และแกไ้ข 
ปีท่ี 2 มีนาคม  เริ่มเขยีนวิทยานิพนธ ์
ปีท่ี 2 พฤษภาคม  ส่งช่ือวิทยานิพนธ์และรายชื่อกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ท่ีประธานการสอบ

วิทยานิพนธ ์
ปีท่ี 2 มิถุนายน  - ส่งร่างวิทยานิพนธ์หรือร่างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ตรวจและแกไ้ขก่อนกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 2 สัปดาห ์
- นำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ในที่ประชุม Division meeting  

 ปีท่ี 2 กรกฎาคม  สอบวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการฯ 
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ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยไต 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวลา 7:30-8:30 8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-12:00 
12:00-
13:00 

13:00-14:30 
14:30-
16:00 

จันทร์ 

Se
rv

ice
 w

ar
d 

ro
un

d 

Morning new case conference 

Basic 
electrolyte 
อจ.
เสาวลักษณ์1 

Service round with Staff/ Self Study* 

Lu
nc

h 

Biopsy Meeting with medicine 
สัปดาห์ท่ี 3 interhospital conference 

Se
rv

ice
 ro

un
d 

wi
th

 S
ta

ff/
 S

el
f S

tu
dy

* 

อังคาร Special lecture 
Renal 
Biopsy 

Service round with Staff/ Self Study* Nephrology Grand Round3 

พุธ 
Interesting case/Topic review/ 
Clinico-patho conference 

Outpatient data Review with resident และ อจ.
เสาวลักษณ์2 

สัปดาห์ท่ี 1 OPD KT review 
สัปดาห์ท่ี 3 Topic KT/CKD 
สัปดาห์ท่ี 4 OPD CKD review 

พฤหัส Morning new case conference Pediatric Nephrology OPD Pediatric Nephrology OPD 

ศุกร์ 
Morbid and Mortality/ English/ 
Journal club 

สัปดาห์ท่ี 4 CKD Clinic 
สัปดาห์ท่ี 1,2,3 Service round esp. Ultrasound KUB 
and management   

สัปดาห์ท่ี 1 Service Round with Staff 
สัปดาห์ท่ี 2 Journal Club4 
สัปดาห์ท่ี 3 Topic nephrology review/ Interesting Case 
by Fellow 
สัปดาห์ท่ี 4 Topic nephrology review by Resident5 

1 แพทย์ประจำบา้นต่อยอดปีที่ 1 หน่วยไตช่วง 3 เดือนแรกที่เริ่มทำงานควรเกบ็การเรียน Basic electrolyte กบั อจ.เสาวลักษณ์ 3 เร่ืองคือ Hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, hyperkalemia, metabolic acidosis, 
metabolic alkalosis, Bartter and Gitelman syndrome, RTA 
2 เลือกผู้ป่วยที่น่าสนใจ (ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน) เพื่อนำมาทบทวน และวางแผนการรักษาล่วงหน้า 

3 4นำเสนอผู้ป่วยในที่น่าสนใจ 1 รายพร้อม review literature ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาผู้ป่วยรายนั้น ตามแนวทางของ evidence-based medicine (เวลา 30 นาที) จากนั้น grand round ผู้ป่วยใน 

4ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเลือก journal ที่น่าสนใจทางโรคไตเด็กที่ออกใหม่ในแต่ละเดือนมาอ่านสรุปใจความสำคัญร่วมกับอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน (ควรเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่อยู่ในดูแลขณะนั้น) 
5สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นพี่เล้ียงแพทย์ประจำบ้าน เตรียมผู้ป่วยที่น่าสนใจที่ได้เจอในเดือนนั้นมาทำเป็น topic review นำเสนอ 
หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 2 มีหน้าที่บริหารจัดการ และจัดตาราง activity ของเดือนนั้น ๆ ร่วมกับอาจารย์ฯ 
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การวัดและประเมินผล 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ได้กําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน

ต่อยอดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติ รายละเอียดการประเมินแพทย์ประจําบ้านต่อยอดแสดงดังภาคผนวกที่ 5 ในการกําหนดวิธี
และรูปแบบการวัดและ ประเมินผล คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ คํานึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ
สถาบัน จึงมีนโยบายมอบอํานาจ (empowerment) ให้แก่สถาบันฝึกอบรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทาง วิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ 
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ การฝึกอบรม พร้อมทั ้งกําหนดวิธ ีการประเมินความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมและให้แต่ละ
สถาบันพิจารณาดําเนินการเองตามบริบทของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องแสดงให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เห็นได้ว่า
เป็นการประเมินที่ตั้งอยู่บนหลักการและมีมาตรฐานอันดี (ตาราง ที่ 2) 
ตารางท่ี 2  วิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทาง 
วิชาชีพ 

MCQ CRQ OSCE Chart 
Audit 

360 
degree 

Research Portfolio 

1. พฤตินิสัย เจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 

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

2. การติดต่อสื่อสารและการ 
สร้างสัมพันธภาพ 

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

3. ความรู้พื้นฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 
4. การบริบาลผู้ป่วย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + 
5. ระบบสุขภาพและการ 
สร้างเสริมสุขภาพ 

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

6.การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

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

7. ภาวะผู้นํา 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 
 
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี (In-training evaluation)  

แผนงานฝึกอบรมจัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการ 
เรียนการสอนของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (formative assessment) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ของ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดหรือเพ่ือการเลื่อนระดับชั้น ดังนี้ 
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1) การสอบ multiple choice question (MCQ) 
เป็นการสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าด้านความรู้ตามเนื้อหาของการ

ฝึกอบรม กําหนดให้มีการสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมระดับชั้นปีที่ 1 โดยจัดสอบในช่วงเดือน สิงหาคม-
กันยายน โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
2) การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit) 

เวชระเบียนเป็นข้อมูลที่สําคัญที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยในเรื่องประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดําเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพร้อมเหตุผล และ 
การบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์ช่วยให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาวิจัย การสื่อสารระหว่างแพทย์ และเป็นหลักฐานพยานอ้างอิงทางกฎหมาย  แผนงาน 
ฝึกอบรมได้กําหนดกรอบการประเมินบันทึกเวชระเบียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับกับแพทย์ประจําบ้านต่อ 
ยอดโดยอาจารย์ attending สาขาวิชาฯ ทุกรอบการปฎิบัติงาน และโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปีละ 2 ครั้ง เพ่ือ 
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
3) การประเมิน 360 องศา 

เป็นการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมโดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นิสิต 
และนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการ เรียนรู้หรือเพ่ือการเลื่อนชั้นปี เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี ประเมินตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้   
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
ประจำปีการศึกษา……………………… 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด……………………………………………………….ปีที…่………สถาบัน……………………………………… 

ระยะเวลาที่ประเมินต้ังแต่ ………………… ถึง ……………… ward………..…….. ประเมินโดย    อาจารย์ชื่อ ………..…….……… 

                   แพทย์ประจำบ้าน  
โปรดใช้ตัวเลขตามมาตราส่วนประเมินค่าดังนี้  
ความสามารถท่ีประเมิน ต่ำกว่าความ 

คาดหวัง 
บรรลุความ 
คาดหวัง 

สูงกว่าความ 
คาดหวัง 

ประเมิน 
ไม่ได้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 1       2       3    4       5       6 7       8      9             
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 1       2       3    4       5       6 7       8      9   
3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต 
(Patient assessment & management) 

1       2       3    4       5       6 7       8      9  

4. ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา 
(Technical and procedural skills) 

1       2       3    4       5       6 7       8      9   
 

5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 1       2       3    4       5       6 7       8      9   
6. ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(continuous professional development) 

1       2       3    4       5       6 7       8      9   
 

7. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา 
(Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3    4       5       6 7       8      9   
 

 
คำอธิบายวิธีการประเมินการปฏบิัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต 
 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรม และจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ 
          

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที ่  รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหนา้ที่ดี รับผิดชอบดีมากทุกดา้น 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไม่
เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
ค่อนข้างดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ดีมาก 

 
2. ทักษะในการตดิต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 
ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัว ไมด่ี สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัวด ี สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัวดีมาก 
ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรอืญาต ิ ใช้ภาษาที่
เข้าใจยาก หรือไม่ถกูต้อง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติบา้ง  ใช้ภาษาที่
เข้าใจได ้

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ ทกุราย  ใชภ้าษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน และถกูต้อง 

 
3. ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดแูลรักษาผู้ป่วยโรคไตเด็ก (Patient assessment & management) 

 
ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

ทักษะในการดูแลผู้ปว่ยไม่ดี ทั้งด้านเกบ็ข้อมูล 
ตัดสินใจ และใส่ใจต่อสิ่งที่ผู้ป่วยหรือญาติกังวล 

ทักษะในการดูแลผู้ปว่ยด ี ทักษะในการดูแลผู้ปว่ยดีมากทกุด้าน 

ไม่มีเหตุผลในการสั่งตรวจเพิ่มเติม และไม่สนใจนำผล
ที่ได้มาช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา 

มีเหตุผลในการสั่งตรวจเพิ่มเติมแต่เหตุผลไม่
เหมาะสม สนใจนำผลมาใช้ 

เลือกสั่งตรวจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ประหยัด ได้
ประโยชน์สูง นำผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ดีมาก 

ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบส่งตัวผู้ป่วย บันทึกเวชระเบียน หรือตอบใบส่งตัวผู้ปว่ย รวมกัน
เกินคร่ึง 

บันทึกเวชระเบียนได้ดีทันเวลาเป็นส่วนใหญ่ ตอบ
จดหมายส่งตัวทกุฉบับในเวลาที่สมควร 
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4.  ทักษะทางหตัถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (Technical and procedural skills) 

 
ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

ไม่สามารถบอกขอ้บ่งชี้ในการเลือกทำหตัถการต่าง ๆ 
และไม่บอกข้อด ีข้อเสีย และค่าใช้จา่ยให้ญาติทราบ 

บอกข้อบ่งชี้ได้เฉพาะหัตถการที่ทำบอ่ยๆ บอกข้อดี
ข้อเสียให้ญาติรับทราบบ้างแต่ไม่ครบถ้วน 

บอกข้อบ่งชี้ในการทำหัตการได้ถูกต้องและเหมาะสม 
บอกข้อดีขอ้เสียให้ญาติทราบจนครบถ้วน และ
ตรวจทานวา่ญาติเข้าใจตามที่อธิบายจรงิ 

เลือกใช้เครื่องมือ ในการทำหัตถการไม่ถูกต้อง 
ความสามารถในการทำหัตถการไม่ดี ถกูต้องต่ำกว่า 
50% 

เลือกใช้เครื่องมือถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ความสามารถ
ในการทำดีทำถกูต้อง 50-80 % 

เลือกใช้เครื่องมือถูกต้องทั้งหมด ความสามารถใน
การทำดี ถกูต้องเกิน 80% 

ไม่สามารถกู้ชีวิตผู้ปว่ยทั้งเด็ก และ Neonate กู้ชีวิตเด็กและ Neonate ได ้ กู้ชีวิตเด็ก และ Neonate ได้ดีมาก 
 

5.  ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 
  

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ 
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพไตของเด็กตามวัยได้ ไม่
ครบถ้วน 

ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ 
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพไตของเด็กตามวัยได้ 

ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และ 
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพไตของเด็กตามวัยได้ ดี
มาก 

ให้การบริบาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย คํานึงถึง
ความปลอดภยัและพิทักษ์ประโยชนข์อง ผู้ป่วยเด็ก
เป็นสําคัญได้ไม่ครบถ้วน 

ให้การบรบิาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย คํานึงถึง
ความปลอดภยัและพิทักษ์ประโยชนข์อง ผู้ป่วยเด็ก
เป็นสําคัญได้ 

ให้การบริบาลสุขภาพไตแบบ holistic โดย คํานึงถึง
ความปลอดภยัและพิทักษ์ประโยชนข์อง ผู้ป่วยเด็ก
เป็นสําคัญได้ดีมาก 

ให้คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อ บนพื้น 
ฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพและการสง่ต่อได้ไม่ 
ครบถ้วน 

ให้คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อ บนพื้น 
ฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพและการสง่ต่อได้ 

ให้คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อ บนพื้น 
ฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพและการสง่ต่อได้ดี มาก 

 
6.  ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development) 
 

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติม ไม่สนใจเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

สนใจใฝ่รู้ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการเมื่อมีผู้กระตุ้น สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติมและขวนขวายเข้าประชุมวิชาการ
ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ใครกระตุ้น 

ความสามารถในการค้นคว้าเพิ่มเติม ต่ำ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ดีทั้งทางวารสาร และ ทาง 
I.T. 

ไม่สามารถวิจารณ์ข้อด ีข้อด้อย ของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร 

พอวิจารณ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้บ้าง สามารถบอกข้อดี หรือข้อบกพร่องของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารได ้

ไม่ใช้เวชศาสตร์หลักฐาน (Evidence-based 
medicine) ในการดูแลรักษาผู้ปว่ย 

ใช้เวชศาสตร์หลักฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยบา้ง
บางครั้ง 

ใชเ้วชศาสตร์หลักฐานประกอบการรักษาผู้ป่วยเป็น
ส่วนใหญ ่

 
7. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานรว่มกับผู้อ่ืนและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นไม่ดี มีปัญหาเกือบทุกที ่ มีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นบางที่ ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นได้ดีทุกหน่วยงาน 
ไม่สนใจนักศึกษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุน่น้อง สนใจนักศึกษาแพทย ์บ้าง สอนบ้าง แตไ่ม่มากนัก สนใจให้เวลากับนกัศึกษาแพทย ์สอน และเป็นแพทย์

พี่เล้ียงนักศึกษาที่ด ี
ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวุโส หรือ
ปรึกษาทุกเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอคำปรกึษาบา้ง แต่ไม่ถูก
จังหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตัดสินใจได้ ขอคำปรึกษา
ในช่วงที่ถูกต้อง 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างไม่ประหยัด 
สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ประหยัด ดูแลใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ชว่ยดูแลประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้สว่นรวม 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
ประจำปีการศึกษา……………………… 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด……………………………………………………….ปีที…่………สถาบัน……………………………………… 

ระยะเวลาที่ประเมินต้ังแต่ ………………… ถึง ……………… ward………..…….. ประเมินโดย    พยาบาล………..…….……… 

           
โปรดใช้ตัวเลขตามมาตราส่วนประเมินค่าดังนี้  
ความสามารถท่ีประเมิน ต่ำกว่าความ 

คาดหวัง 
บรรลุความ 
คาดหวัง 

สูงกว่าความ 
คาดหวัง 

ประเมนิ 
ไม่ได้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 1       2       3    4       5       6 7       8      9             
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 1       2       3    4       5       6 7       8      9   
3. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการรับปรึกษา 
(Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3    4       5       6 7       8      9   
 

 
คำอธิบายวิธีการประเมินการปฏบิัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต 
 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรม และจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ 
          

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ไม่ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหน้าที ่  รับผิดชอบทั้งด้านเวลาและหนา้ที่ดี รับผิดชอบดีมากทุกดา้น 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไม่
เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
ค่อนข้างดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ดีมาก 

 
2. ทักษะในการตดิต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 
ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 

สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัว ไมด่ี สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัวด ี สัมพันธภาพต่อผู้ปว่ยและครอบครัวดีมาก 
ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรอืญาต ิ ใช้ภาษาที่
เข้าใจยาก หรือไม่ถกูต้อง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติบา้ง  ใช้ภาษาที่
เข้าใจได ้

อธิบายเร่ืองโรคให้ผู้ป่วยหรือญาติ ทกุราย  ใชภ้าษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน และถกูต้อง 

 
3. ทักษะในการเป็นผู้นำ  การทำงานรว่มกับผู้อ่ืนและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ต่ำกวา่ความคาดหวัง บรรลุความคาดหวัง สูงกว่าความคาดหวัง 
ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นไม่ดี มีปัญหาเกือบทุกที ่ มีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นบางที่ ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นได้ดีทุกหน่วยงาน 
ไม่สนใจนักศึกษาแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุน่น้อง สนใจนักศึกษาแพทย ์บ้าง สอนบ้าง แตไ่ม่มากนัก สนใจให้เวลากับนกัศึกษาแพทย ์สอน และเป็นแพทย์

พี่เล้ียงนักศึกษาที่ด ี
ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่ปรึกษาผู้อาวุโส หรือ
ปรึกษาทุกเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอคำปรกึษาบา้ง แต่ไม่ถูก
จังหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตัดสินใจได้ ขอคำปรึกษา
ในช่วงที่ถูกต้อง 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างไม่ประหยัด 
สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น 

ใช้วัสดุครุภัณฑ์ประหยัด ดูแลใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ชว่ยดูแลประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้สว่นรวม 
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4) การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
 เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของ แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดในการให้บริบาลผู้ป่วยเด็กโรคไต คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯได้กำหนดกรอบของ EPA 
(Entrustable Professional Activities ) ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องมีการกำกับดูแล เมื่อจบการฝึกอบรมในระดับชั้นปีที่ 2 ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดจะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ที่กำหนดในแต่ละ
ระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ ตามระดับของ 
milestones ที่กำหนด  (ภาคผนวกที่ 5) จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื ่อนระดับชั้นของการ ฝึกอบรม สถาบัน
สามารถกำหนดและปรับ milestones เพื่อการวัดและประเมินผลในแต่ละระดับชั้นปีให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถาบ ันตน เอง ได้  ท ั ้ งน ี ้ ต ้ อ ง ได ้ ร ั บความ เห ็นชอบจาก อฝส .อน ุ ส าขาก ุ มาร เ วชศาสตร์  
โรคไต 
5) การบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกที่ 6) 
 การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 
assessment) ที ่ว ัดการเร ียนรู ้ข ั ้นส ูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ
ปฏิบัติงานจริงๆ ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน
ที่ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐาน ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตาม
สมรรถนะที่กำหนด ประเมิน และการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ นำเสนอแฟ้มสะสมงานนี้ ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของ
สถาบันปีละ 2-3 ครั้ง  เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา  
 สถาบันฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแบบประเมินตามมาตรฐานจำเพาะของสถาบัน   ให้
สอดคล้องกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกความก้าวหน้า
ของ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และการแจ้งผล พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอย่างทันกาล จำเพาะ สร้างสรรค์ และเป็นธรรม เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้
ร ับทราบและปรับปร ุงแก้ไขอย่างน ้อยป ีละ 2 คร ั ้ง และเก็บหลักฐานการประเมินไว ้เพ ื ่อแสดงต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ของแพทยสภาเมื่อมีการตรวจสอบ และประเมินสถาบัน และเม่ือพิจารณาผลการ
สอบขั้นสุดท้ายเพ่ือวุฒิบัตรฯ และต้องปรากฏหลักฐานการประเมินอยู่ในทะเบียนประวัติของแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดแต่ละคนด้วย  
 นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล ต้องกำหนดเกณฑ์การ
เลื่อนระดับ  และเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้ชัดเจนและแจ้งให้แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม   
 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าฝึกอบรม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯของแพทยสภา สถาบันฝึกอบรมต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลและ
พิจารณาตัดสินปีละครั้ง ว่าผลการประเมินของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นที่พอใจ คาบเส้น (marginal) หรือ 
ไม่เป็นที่พอใจ ผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝึกอบรมเป็นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบและ
รับการประเมินข้ันสุดท้ายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามข้อกําหนดของแพทยสภา    
แผนงานฝึกอบรมกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลระหว่างชั้นปีที่ใช้ในการตัดสินผลการประเมิน โดยอาศัย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านความรู้ โดยพิจารณาจากผลการสอบ MCQ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมระดับชั้นปีที่ 1 
2) ด้านทักษะทางคลินิก/ทักษะหัตถการ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน EPA 
3) ด้านจริยธรรมวิชาชีพ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 360 องศา 

แผนงานฝึกอบรมกําหนดให้คําจํากัดความผลการตัดสินการประเมินที ่อ้างอิงองค์ประกอบทั้ง 3 
ด้านข้างต้น ดังนี้  
1) ไม่เป็นที่พอใจ หมายถึง ผลการประเมินด้านที่ 1-3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง 
2) คาบเส้น หมายถึง ผลการประเมินด้านที่ 1-3 ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับคาบเส้น 
3) เป็นที่พอใจ หมายถึง ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน 

ตามข้อกำหนดของแพทยสภา สถาบันฝึกอบรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรในการเลื่อน
ระดับชั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝึกอบรมเป็น
ที่พอใจ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
ระหว่างชั้นปี ให้พิจารณาดังนี้  
1) แพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่มีผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ จะให้มีการปฏิบัติงานซ้ ำในชั้นปีนั้น หรือ
อาจมีการเสนอต่อแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝึกอบรมแล้วแต่กรณี  
2) แพทย์ประจําบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1  ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคาบเส้น จะต้องได้รับการ ดูแลเป็น
พิเศษ หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจ จึงจะสามารถเลื่อน ระดับชั้นเป็นปีที่ 2 ได ้
3) แพทย์ประจําบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับคาบเส้น จะต้องอยู่ใน ดุลยพินิจของ 
อฝส.อนุสาขาฯ ว่าจะอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือให้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯได้ 
4) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 ปี เป็นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิได้รับอนุมัติเพื่อเข้าสอบขั้น
สุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯได้  

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมให้หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม 
รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละคนเพื ่อแสดงให้เห็นว่ามีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ไป
ยังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือน เมษายนของทุกปี) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าสอบเพ่ือ
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วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตของแพทย
สภา 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์การตัดสินการประเมินตามแต่ละองค์ประกอบ 
เกณฑ์ด้าน เป็นที่พอใจ คาบเส้น ไม่เป็นที่พอใจ 
1. ความรู้ ผลการสอบ MCQ เกิน 

กว่าร้อยละ 70 
ผลการสอบ MCQ ร้อย
ละ 50-70 

ผลการสอบ MCQ ต่ำว่า
ร้อยละ 50 

2. ทักษะทาง คลินิก/
ทักษะ หัตถการ 

ผลการประเมิน EPA 
เป็นไปตาม milestone 
ที่กําหนดในทุกหัวข้อ   

ผลการประเมิน EPA ไม่
ผ่าน milestone ตามท่ี
กําหนด ในบางหัวข้อ 

ผลการประเมิน EPA ไม่
ผ่าน milestone ตามท่ี
กําหนดใน ทุกหัวข้อ 

3. จริยธรรม วิชาชีพ มีพฤติกรรมและความ 
รับผิดชอบดี ไม่มีข้อ 
ร้องเรียนในการดูแล 
ผู้ป่วย 

มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ 
มีข้อร้องเรียน ในการ
ดูแลผู้ป่วย มีปัญหา ใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
แต่มีการปรังปรุง
พฤติกรรม หลังจากได้
รับคําตักเตือน 

มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ไม่ รับผิดชอบ 
มีข้อร้องเรียนใน การ
ดูแลผู้ป่วย ไม่สามารถ 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และไม่ มีการปรับปรุง
พฤติกรรม หลังจากได้
รับคําตักเตือน 

 
การแจ้งผลการประเมินเพื่อการพัฒนา (Feedback) แก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอด  

ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่เป็นผู้แจ้งผลการประเมินทั้งหมด รวมทั้งให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไข ตักเตือนและติดตามผลแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา
ด้านต่างๆ ใน ระหว่างการฝึกอบรม หากมีปัญหาที่สําคัญหัวหน้าสาขาวิชาจะนําเสนอรายงานต่อรองหัวหน้า
ภาควิชาฝ่ายการศึกษา หลังปริญญาและหัวหน้าภาควิชา เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  
 
ระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล  

กรณีท่ีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่อนุมัติให้เลื่อนชั้นปี ไม่อนุมัติให้ สอบ หรือ 
พิจารณาให้ยุติการฝึกอบรม จะมีการแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถ้า
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเห็นว่าการตัดสินดังกล่าวไม่เหมาะสม แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สามารถยื่น อุทธรณ์
ได้โดยการทําหนังสือถึงสถาบันฝึกอบรม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป โดยใช้แบบฟอร์มดังประกาศ 
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การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  
ผู้มีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
จำแนกเป็น 3 ประเภท ตามโครงการฝึกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรม ดังนี้   

1) ได้รับการฝึกอบรมครบ 2 ปี ในสถาบันฝึกอบรมหลักท่ีแพทยสภารับรอง   
2) ได้รับการฝึกอบรมในสถาบันหลักส่วนหนึ่งและสถาบันฝึกอบรมสมทบ ซึ่งได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่

ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดในส่วนที ่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื ่อรวมกันแล้วต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า 2 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  

3) ได้รับการฝึกอบรมในสถาบันร่วมฝึกอบรม  ซึ่งได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่ง  
ขึ้นไปที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิด
เป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน  โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมี
เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  
ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ   

แพทยสภาได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการสอบวุฒิบัตรฯ และให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไต เป็นผู้ดำเนินการในการสอบเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต โดยผู้เข้า
สอบจะต้องผ่านการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้   

การสมัครสอบ ต้องสมัครผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบมีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 

2. อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม หรือ ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไตในประเทศไทย โดยได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 100 
สัปดาห์ ในกรณีที่ฝึกอบรมไม่ครบ 100 สัปดาห์ แต่มีเวลา ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คิด
จาก 104 สัปดาห์ = 83.2สัปดาห์) ประธานหลักสูตรฯ    สามารถทำหนังสือชี้แจงเหตุผล   ให้ 
อฝส.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต พิจารณา  หากมีเหตุผลสมควรอาจพิจารณาอนุญาตให้
แพทย์ประจำ บ้านต่อยอดเข้าสอบได้  แต่จะได้รับวุฒิบัตรฯต่อเมื่อฝึกอบรมครบ 100 สัปดาห์ 
และ ผลการสอบ “ผ่าน” 

3. ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจากสถาบันฝึกอบรม 
4. ทำหัตถการผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำครบตามที่หลักสูตรกำหนดและส่งสมุดบันทึกประสบการณ์พร้อมใบ

สมัคร 
5. มีหนังสือรับรองการทำงานวิจัยจากประธานโครงการฝึกอบรมของสถาบัน  
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วิธีการสอบ มีการสอบดังต่อไปนี้ (จะประกาศกำหนดการก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน)  

1. สอบ multiple choice question (MCQ) (ร้อยละ 60)  
โดยเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ในเรื่องโรคหรือภาวะต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในเนื้อหาหลักสูตร
กุมารเวชศาสตร์โรคไต 

2. การสอบปากเปล่า (ร้อยละ 40) 
3.   นำเสนองานวิจัย (ประเมิน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน) 
4.   นำเสนอแฟ้มสะสมงาน  (ประเมิน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. เกณฑ์ผลการสอบ 

เกณฑ์ผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต กําหนดให้ต้องมีคะแนนผลการสอบเกินกว่า
ร้อยละ 60 ในการสอบทั้ง MCQ และการสอบปากเปล่า ร่วมกับได้รับผลประเมินให้ผ่านทั้งการ นําเสนอ
งานวิจัยและแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนการสอบในปีนั้น) 

ในกรณีที่คะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อนุญาตให้สอบซ้ำได้เฉพาะส่วนที่สอบไม่ผ่านในปีถัดไป โดย
กำหนดเกณฑ์การสอบผ่านที่ร้อยละ 60 (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย 6 
เดือนก่อนการสอบในปีนั้น) และอนุญาตให้สอบซ้ำได้อีกไม่เกิน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่วันที่
ประกาศผลสอบ ถ้ายังสอบไม่ผ่านภายในกำหนดจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดทั้ง MCQ และ สอบปากเปล่า ในส่วน
ของงานวิจัยและแฟ้มสะสมงานสามารถใช้คะแนนจากการประเมินครั้งแรกได้โดยไม่จำเป็นต้องทำใหม่ 

2. ผลงานวิจัยอาจจัดทําเป็นรายงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
- ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) รูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์ที่มีผู้ทบทวน (peer-reviewed journal) ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับ สากล เช่น Pubmed, 
Scopus  

- บทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีผู้ทบทวนซึ่งปรากฏในฐานข้อมูล 
ระดับสากล เช่น Pubmed, Scopus  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

โดยกําหนดให้ส่งผลงานวิจัยพร้อมใบประเมินจากผู้ควบคุมงานวิจัย 1 ท่าน ผู้ประเมินใน สถาบัน 1 ท่าน 
และผู้ประเมินนอกสถาบัน 1 ท่าน สําหรับต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ต้องมีใบ 
ประเมินจากผู้คุมงานวิจัย 1 ท่าน  ผู้ประเมินในสถาบัน 1 ท่าน  และผู้ประเมินนอกสถาบัน 1 ท่าน พร้อมใบ 
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ตอบจากวารสารที่ยืนยันการรับพิจารณา  ยกเว้นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วให้ส่งเพียงใบประเมินจาก ผู้
ควบคุมงานวิจัย 1 ท่าน ไปยัง อฝส.อนุสาขาฯ ก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรม 
การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติ 

การสมัครสอบ ต้องสมัครผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยโดยคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบมีดังต่อไปนี้ 

• กรณีแพทย์ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 
1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา และได้ทํางานเกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์โรคไตมาไม่น้อยกว่า 
5 ปี 

2. ในช่วง 5 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝึกอบรมหลักอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
โรคไตเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ใน 1–2 สถาบัน  และต้องทําหัตถการตามเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้สอบ 
เพ่ือวุฒิบัตร 

3. โรงพยาบาลประจำที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติงานอยู่ต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการเปิด
อบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ในกรณีท่ีโรงพยาบาลประจำของผู้สมัครสอบ
ยังไม่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อนุญาตให้ผู้สมัครสอบไปศึกษาดูงานในสถาบันฝึกอบรมหลักอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไตได้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน  

4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไตต่อ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
และได้รับการประเมินให้ผ่านโดย อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต กำหนดให้ส่งรายงานใน
รูปแบบ reprint ของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี หรือนิพนธ์ต้นฉบับ (full 
research manuscript) ที่เป็นงานวิจัยซึ่งเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมด้วยเอกสารรับรองจริยธรรม
วิจัยในคน 

5. ทำหัตถการผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำครบและกำหนดให้ส่งสมุดบันทึกประสบการณ์ต่อ อฝส. อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคไตพร้อมใบสมัคร 

6. วิธีการสอบและเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามการสอบเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
 

• กรณีแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
1. ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติของสาขากุมารเวชศาสตร์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว และต้องส่งหลักฐานให้อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของชมรมโรคไตเด็กพิจารณา 
พร้อมการสมัครสอบ 

2. ต้องได้รับวุฒิบัตร (Board) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ 
แพทยสภารับรองและยังไม่หมดอายุ และต้องส่งหลักฐานให้ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
พิจารณาพร้อมการสมัครสอบ 

3. ขั้นตอนการสอบ 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

33 

3.1 การสอบปากเปล่า (Oral) (ร้อยละ 80) 
3.2 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไตต่อ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

และได้รับการประเมินให้ผ่านโดย อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต (ร้อยละ 20) กำหนดให้ส่ง
รายงานในรูปแบบ reprint ของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี หรือนิพนธ์ต้นฉบับ 
(full research manuscript) ที่เป็นงานวิจัยซึ่งเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมด้วยเอกสารรับรอง
จริยธรรมวิจัยในคน 

3.3 ทำหัตถการผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำครบและต้องส่งสมุดบันทึกประสบการณ์ต่อ อฝส. อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคไตพร้อมใบสมัคร 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ใช้คะแนนรวมทั้งหมดตัดสินโดยมีเกณฑ์การสอบผ่านที่ร้อยละ 60 (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
ดังกล่าวจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการสอบในปีนั้น) 

5. ในกรณีที่สอบไม่ผ่านต้องทำการสอบใหม่ทั้งหมดในปีถัดไป 

 

การประเมินหลังจบการศึกษา 

 ส่งจดหมายแบบประเมินหลังจบการศึกษาให้กับสถาบันหรือรพ.ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่จบ
การศึกษากลับไปทำงาน ภายหลังจากจบการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี โดยมีแบบฟอร์มการประเมินดังนี้ 
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แบบประเมินคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ 
ของกุมารแพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       

 

ชื่อกุมารแพทย์ผู้ได้รับการประเมิน นพ./พญ. ....................................... นามสกุล ............................................. 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาเขียนเครื่องหมาย   ✓    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และเติมข้อมูลในช่องว่าง 
 1.  สถานที่ทำงาน : 
  ❑ โรงพยาบาลชุมชน 

❑ โรงพยาบาลจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ 
❑ โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
❑ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด 
❑ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 
❑ โรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัด 
❑ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก 
❑ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................. 

2.  ตำแหน่งงานของท่าน .............................................................................................................. 
3.  ท่านเกี่ยวข้องกับกุมารแพทย์ผู้ได้รับการประเมินในฐานะ 
 ❑    ผู้บังคับบัญชา   ❑    ผู้รว่มงาน 
4.  กุมารแพทย์ผู้ได้รับการประเมิน ปฏิบัติงานร่วมกับท่านมาเป็นเวลา .................... ปี .............. เดือน 
5.  ท่านรู้จักกุมารแพทย์ผู้นี้มากน้อยเพียงใด 
 ❑ รู้จักดีมาก 

❑ รู้จักดี 
❑ รู้จักค่อนข้างดี 
❑ รู้จักพอใช้ 
❑ รู้จักเพียงผิวเผิน 

 
 

คำชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีใช้สำหรับประเมินคุณสมบัติของกุมารแพทย์ต่อยอดโรคไตท่ีจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้ได้กุมารแพทย์ท่ีมี
คุณสมบัติเป็นท่ีต้องการในสังคมและเป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โปรดตอบตามความเป็นจริง
และส่งคืน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ตอนที่ 1 :  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  :  การประเมินกุมารแพทย์ท่ีจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตอนที่ 2 : การประเมินคุณสมบัติของกุมารแพทย์ต่อยอดโรคไตที่จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและเติมข้อความลงในช่องว่างแสดงความคิดเห็นของ
ท่านเก่ียวกับคุณสมบัติของกุมารแพทย์ 
2.1  การประเมินคุณสมบัติของกุมารแพทย์ต่อยอดโรคไต ตามหลักสูตร 

คุณสมบัติของกมุารแพทย์ 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1.  มีความรู้ความสามารถในการดแูลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต      
2.  มีทักษะในการทำหัตถการตา่ง ๆ กับผู้ป่วยเด็กโรคไต      
3.  มีความสามารถในการแก้ปญัหาของผู้ป่วยเด็กโรคไตแบบ 
     องค์รวม (holistic approach)* 

     

4.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ 
     แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5.  ใฝ่รู้และสนใจหาความรู้เพิ่มเตมิเพื่อพัฒนา 
      ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

6.  มีศักยภาพในการทำงานวิจัยหรือสร้างงานวิชาการได้      
7.  มีความสามารถในการบริหารจัดการ      
8.  มีความรับผดิชอบ      
9.  มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ      
10. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้ร่วมงาน      
11. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้ป่วยและญาต ิ      
12. มีความสามารถในการตดิต่อสือ่สารและถ่ายทอดความรู้      
13. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม      
14. มีน้ำใจช่วยเหลืองานของส่วนรวม      
15. มีความสุขในการทำงาน      

*  holistic approach คือ การดูแลรกัษาหรือแก้ปัญหาของผู้ป่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวข้องทุกอย่างทั้งด้านร่างกายจติใจ และครอบครัว เศรษฐานะ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2  การประเมินกุมารแพทย์โดยรวม 
 2.2.1  ท่านคิดว่ากุมารแพทย์ต่อยอดโรคไตที่ท่านประเมินนี้ มีคุณสมบัติโดยรวมอยู่ในระดับใด 
  ❑    ดีมาก 
  ❑    ดี 
  ❑    พอใช้ได้ 
  ❑    ต้องปรับปรุง 
  ในกรณีที่ต้องปรับปรุง กรุณาระบุรายละเอียด  

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

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

........................................................................... ..........................................................................  
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2.2.2  ท่านคิดว่ากุมารแพทย์ต่อยอดโรคไตที่จบการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
          มีข้อเด่นและข้อด้อย แตกต่างจากกุมารแพทย์ต่อยอดโรคไตรุ่นใกล้เคียงกันที่จบจากสถาบันอ่ืนหรือไม่ 
          อย่างไร 
 ❑    ไม่มีความแตกต่าง  ❑    มีความแตกต่าง 
 ❑    ข้อเด่น  คือ  ...........................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........... 
 ................................................................................................................................. ....... 
 .......................................................................................................................... .............. 
 ❑    ข้อด้อย  คือ  ..........................................................................................................  
 ................................................................................................................. ....................... 
 ............................................................................................................................. ........... 
 ............................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........... 
 
 
 
 

   กรุณาส่งแบบประเมินคืนภายใน โดยด่วน  
  เรียน  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
             อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเลือกอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้เอง โดยอาจารย์ 1 ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปได้ไม่เกิน 1 คน/ชั้นปีและไม่
เกิน 2 คนในเวลาเดียวกัน และอาจารย์ 1 ท่าน คุมงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ไม่เกิน 2 เรื่อง/ 
ชั้นปี และท้ังหมดไม่เกิน 5 เรื่องในเวลาเดียวกัน 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามี หน้าที่ดูแลในภาพรวมของการฝึกอบรม ประสบการณ์การเรียนรู้ พฤตินิสัยในการ
ทํางานและความรับผิดชอบ ความเป็นอยู่ การปรับตัว สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือหรือสนับสนุน โดยดูแล
และเป็นที่ปรึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการ
ฝึกอบรมตามความต้องการในทุกๆด้าน พบปะกับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอย่างเป็นทางการ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์, line, email, นัดประชุม, Face to Face 

2. ตรวจ logbook และแฟ้มบันทึกประสบการณ์และผลงาน (portfolio) ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน (ความถี่เพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น) ตั้งแต่
เริ ่มเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ไปจนกระทั่งจบการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (constructive feedback) ผลการประเมิน 360 องศา และผลการสอบ formative 
evaluation (MCQ) รายบุคคล แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือการพัฒนาตนเองของแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดทั้งในเรื่องการเรียน การปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยและด้านอื่น  ๆ ทั้งนี้ภายหลังการให้
ข้อมูลย้อนกลับ ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับทราบจุดแข็งและโอกาสพัฒนาของตนเอง 

หน้าที่ของอาจารย์ attending ประจำสาขา 

เป็นผู้ประเมินความสามารถทางวิชาการ การปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการประเมินตาม แบบฟอร์ม
การประเมิน 360 องศา ปีละ 2 ครั้ง และ EPA  
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

ให้คําปรึกษา และดูแลการทํางานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ดูแลการทำ
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การขออนุญาตการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือนิพนธ์ต้นฉบับ ตลอดจนการนำเสนองานวิจัย งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดทุกเรื่องจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการวิจัยได้จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ของคณะฯ 
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กรณีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีปัญหาในระหว่างการฝึกอบรม โดยอาจเป็นปัญหาด้านการฝึกอบรม การ 
ปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ด้านอารมณ์และจิตใจ หรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถติดต่อหัวหน้าสาขา 
อาจารย์ในสาขา อาจารย์ที่ภาควิชมอบหมายให้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชา และหัวหน้าภาคได้
ตลอดเวลา 
 

สวัสดิการและสันทนาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีสิทธิที่จะได้รับ 
1. ห้องพักแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนตและ

เครื่องพิมพ์ตามห้องพักแพทย์ 
2. Account internet 
3. หอพักแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
4. สิทธิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 
5. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี 
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือค่าเดินทางสำหรับการประชุม 1 ครั้ง/ปี และสำหรับวิชาเลือก 1 ครั้ง/ปี 
7. ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นค่าเวรตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ 
8. เงินเดือนสำหรับผู้สมัครแบบอิสระ 
9. ทัศนศึกษากับแพทย์ประจำบ้านกุมารและอาจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ทุกปี 
10. ร่วมรายการสันทนาการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานไหว้ครู  กิจกรรมวัน

เกษียณอายุราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ งานฉลองปีใหม่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

39 

ภาคผนวกที่ 1  เนื้อหาการฝึกอบรม 
 
1 . ความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง  
เป้าหมายที่ 1.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง 
ดังต่อไปนี้ 
1.Body compartments and their composition 
2.Maintenance requirement of electrolytes and water 
3.Regulation of plasma osmolality 
4.Regulation of effective intravascular volume 
5.Acid-base balance 
เป้าหมายที่ 1.2 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคและหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทร
ไลต์ และ ดุลกรด-ด่าง ดังต่อไปนี้ 
1.Volume deficit and volume excess 
2.Hypo / hypernatremia 
3.Hypo / hyperkalemia 
4.Acidosis / alkalosis 
5.Hypo / hypercalcemia 
6.Hypo / hypermagnesemia 
7.Hypo / hyperphosphatemia 
เปาหมายที่ 1.3 ทราบหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ำ อีเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ดางดังต่อไปนี้ 
1.Newborn เชน severe birth asphyxia, respiratory distress syndrome 
2.Central nervous system เชน increased intracranial pressure 
3.Cardiovascular system เชน congestive heart failure 
4.Respiratory system เชน acute respiratory distress syndrome 
5.Gastrointestinal and hepatobiliary system เชน severe diarrhea, gut obstruction, cirrhosis 
6.Genitourinary tract system เชน acute kidney injury 
7.Endocrine and metabolic system เชน diabetic ketoacidosis, adrenal insufficiency  
8.Hematology and oncology เชน tumor lysis syndrome, uric acid nephropathy, acute 
hemolysis 
9.Infectious diseases เชน dengue hemorrhagic fever, septic shock 
10.Miscellaneous เชน burns, near-drowning, salicylate poisoning, syndrome of inappropriate 
antidiuretic hormone secretion 
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2. โรคของไตและทางเดินปัสสาวะ (Diseases of kidney and urinary tract) 
เป้าหมายที่ 2.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับไตและทางเดินปัสสาวะดังต่อไปนี้ 
1.อธิบายการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในครรภ์มารดาและระยะหลังเกิด (embryonic and 
postnatal development of kidneys and urinary tract) 
2.อธิบายการพัฒนาการทํางานของโกลเมอรูลัสและหลอดไตฝอย (development of glomerular and 
tubular function) 
3.อธิบายกลไกการทํางานของโกลเมอรูลัสและหลอดไตฝอย (glomerular and tubular function) 
4.อธิบายชนิดและหน้าที่ของฮอร์โมนที่ผลิตจากไตและฮอร์โมนที่มีผลต่อไต 
5.อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยาต่างๆ ที่มีผลต่อไต 
 
เป้าหมายที่ 2.2 มีความรู้และสามารถแยกภาวะปกติและผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ 
1.อธิบายพัฒนาการทางสรีรวิทยาที่ปกติของไตและกระเพาะปัสสาวะในเด็กวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 
เช่น renal concentrating ability, glomerular filtration and sodium handling, normal voiding 
pattern, urine output and attainment of bladder control รวมทั้งทราบค่าปกติทางห้องปฏิบัติการที่ 
สัมพันธ์กับหน้าที่ดังกล่าว 
2.จําแนก transient proteinuria จาก persistent proteinuria หรือ intermittent proteinuria ได้โดย
อาศัย ลักษณะที่สําคัญทางคลินิก 
3.จําแนก transient hematuria จาก persistent hematuria ได้โดยอาศัยลักษณะสําคัญทางคลินิก 
4.ทราบว่ายาชนิดใดมีผลต่อการทํางานของไต และชนิดใดที่จําเป็นต้องการปรับขนาดในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่อง ในการทํางานของไต 
 
เป้าหมายที่ 2.3 สามารถประเมินผู้ป่วยท่ีสงสัยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ 
1.สามารถประเมินผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของลักษณะและปริมาณปัสสาวะ อาการบวม การทํางานของไต 
ผิดปกติ ทั้งท่ีพบจากการตรวจคัดกรองหรือเกิดจากภาวะอ่ืนๆ 
2.สามารถส่งตรวจและแปลผลการตรวจปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ เช่น renal function, electrolytes 
4.สามารถส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางรังสีได้ เช่น x-ray, ultrasound, computerized tomography, 
magnetic resonance imaging, radionuclide scan 
5.สามารถทําการตรวจชิ้นเนื้อไตและแปลผลพยาธิวิทยาของไตได้ 
 
เป้าหมายที่ 2.4 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของโกลเมอรูลัส 
(glomerular diseases) ดังต่อไปนี้  
1.Congenital and infantile nephrotic syndrome 
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2.Inherited glomerular basement membrane diseases 
3.Idiopathic and secondary nephrotic syndromes 
4.Acute post-infectious glomerulonephritis 
5.IgA nephropathy and IgA vasculitis (Henoch SchÖnlein purpura nephritis) 
6.Membranoproliferative glomerulonephritis and C3 mediated glomerular diseases 
7.Rapidly progressive glomerulonephritis 
 
เป้าหมายที่ 2.5 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของหลอดไตฝอย 
(tubular diseases) ดังต่อไปนี้  
1.Nephronophthisis and medullary cystic kidney disease 
2.Aminoaciduria and glycosuria 
3.Bartter syndrome and related disorders 
4.Calcium sensing receptor disorders 
5.Magnesium metabolism disorders 
6.Primary hyperaldosteronism and pseudohyperaldosteronism 
7.Primary hypoaldosteronism and pseudohypoaldosteronism 
8.Renal tubular acidosis and Fanconi syndrome 
9.Primary hyperoxaluria 
10.Tubulointerstitial nephritis 
 
เป้าหมายท่ี 2.6 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติของไตที่พบได้ใน โรคอื่นๆ 
(kidney involvement in other diseases) ดังต่อไปนี้   
1.Lupus nephritis 
2.Hemolytic uremic syndrome 
3.Takayasu arteritis 
4.ANCA mediated vasculitis 
5.Childhood polyarteritis nodosa 
6.Renal manifestation of metabolic diseases e.g., diabetes mellitus, methylmalonic academia, disorders of 
uric acid metabolism 
7.Renal involvement in infectious diseases e.g., leptospirosis, septic shock, dengue infection, bacterial 
endocarditis 
8.Nephrotoxin and kidneys e.g., aminoglycoside, acyclovir, contrast media, chemotherapy 
 
 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

42 

เป้าหมายท่ี 2.7 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติแต่กําเนิดของไต และ
ทางเดินปัสสาวะ (congenital anomalies of kidney and urinary tract) ดังต่อไปนี้   
1. อธิบายพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบปสัสาวะ  ซึ่งเป็นผลใหเ้กิดความผิดปกติของระบบ ทางเดิน
ปัสสาวะ ให้การวินิจฉัย ดูแลรักษาและส่งต่อไปยังศลัยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม 

1.1  Congenital renal anomalies e.g., renal agenesis, renal hypoplasia/dysplasia,     
multicystic dysplastic kidney, renal ectopia, fusion anomaly 

1.2  Cystic kidney diseases e.g., autosomal dominant polycystic kidney disease           
(ADPKD), autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD), medullary sponge 
kidney 

1.3  Congenital ureteral defects e.g., megaloureter, malposition of ureters, vesico-
ureteral reflux, duplication of ureters, uretero-pelvic junction obstruction, uretero-
vesical junction obstruction, ureterocele 

1.4 Others e.g., bladder exstrophy, persistent cloaca, posterior urethral valve 
1.5 Associations, syndromes and sequences involving the urinary tract e.g., VATER, 

CHARGE, oligohydramnios sequence, Prune-Belly syndrome, neurogenic bladder 
2. อธิบายความผิดปกติของพัฒนาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ใหการวินิจฉัย รักษา
และสงตอไปยังศัลยแพทย์ผูเชี่ยวชาญไดอยางเหมาะสม 

2.1  Labial adhesion and phimosis 
2.2  Hydrocele and inguinal hernia 
2.3  Undescended testicle 
2.4  Hypospadias and epispadias 
 

เปาหมายที่ 2.8 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของระบบทางเดิน
ปัสสาวะที่เป็นหลังเกิด (acquired urinary tract disorders) ดังต่อไปนี้  
1.  Urinary tract infection 
2.  Urolithiasis and nephrocalcinosis 
3.  Kidney and urinary tract tumors 
4.  Lower urinary tract dysfunction 
5.  Primary and secondary enuresis 
6.  Neurogenic bladder 
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เปาหมายที่ 2.9 สามารถอธิบายนิยาม พยาธิสรีรวิทยา ประเมินความรุนแรง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะทางไตที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
1.  Primary and secondary hypertension 
2.  Acute kidney injury 
3.  Chronic kidney diseases 
 
เปาหมายที่ 2.10 สามารถประเมินและดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
1.  Hemodialysis 
2.  Peritoneal dialysis 
3.  Continuous renal replacement therapy 
4.  Plasmapheresis and other blood purification techniques 
5.  Renal transplantation 
 
เปาหมายที่ 2.11 มีความรู้ ความเข้าใจทางระบาดวิทยาและเวชสถิติ (epidemiology and medical 
statistics) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.  หลักการและรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาทางระบาดวิทยา  
2.  เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 
3.  ดำเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ 
4.  Critical appraisal รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ภาคผนวกที่ 2  รายชื่อหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 
  

1. รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้  
ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และปฎิบัติได้ภายใต้การกํากับดูแล จนกระท่ังปฎิบัติได้ด้วยตัวเอง มีดังนี้ 

1.1 Percutaneous renal biopsy under ultrasound guidance (อย่างน้อย 10 ราย)  
1.2 Connect the peritoneal dialysis set and perform CAPD 
1.3 Exit site care of peritoneal catheter  

 
2. รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อ

ห้าม ภาวะแทรกซ้อน และมีประสบการณ์ในการช่วยทําหรือเคยเห็น มีดังนี้ 
2.1 Connect hemodialysis set/continuous renal replacement therapy set and 

perform the therapy 
2.2 Central venous catheter insertion (for blood purification) and catheter care 
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ภาคผนวกที่ 3  การติดตอ่สื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 

1.. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยเด็กโรค
ไต ครอบครัวและ/หรือผู้ดูแล ดังต่อไปนี้ 

1.1 อธิบายโรค แนวทางการรักษา การพยากรณ์โรค 
1.2 การขอความยินยอมในการทำหัตถการที่เก่ียวข้องกับโรคไต 
1.3 อธิบายสิทธิประโยชน์ของกองทุนต่างๆ ในการรักษาโรคไต รวมถึงการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธี

      ต่างๆ 
1.4 การแจ้งข่าวร้ายหรือข้อผิดพลาดของการรักษา 
1.5 อธิบายการรักษาแบบประคับประคองและ/หรือการยุติการรักษาโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์และความประสงค์ของผู้ป่วยและครอบครัว 
2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับสหสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
2.2 การบันทึกเวชระเบียน  
2.3 การส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใหญ่ 
2.4 การขอข้อมูลจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 
2.5 การทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ 
2.6 การให้คำปรึกษาแก่แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ 
2.7 การจัดการปัญหาและ/หรือความขัดแย้ง 
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ภาคผนวกที่ 4  งานวิจัย 
การทำงานวิจัย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไต 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี โดย
ต้องเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(2)  วิธีการวิจัย 
(3)  ผลการวิจัย 
(4)  การวิจารณ์ผลการวิจัย 
(5)  บทคัดย่อ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทำให้ได้ลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พิจารณาโดย อฝส. อนุสาขากุมาร  
เวชศาสตร์โรคไตโดยคณะอนุกรรมการวิจัยของชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทยจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้
ในการตัดสินการได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันตนเองในด้านงานวิจัย ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัยไป
จนกระท่ังสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายไต้กรอบการดำเนินการและเวลาที่
กำหนดโดย อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต งานวิจัยควรเป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้
แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยต้อง
ปฏิบัต ิตามกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมการวิจ ัยของสถาบันที ่ทำการวิจ ัย และต้องได้ร ับการอนุมัต ิจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก่อนทำการวิจัย 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับคำถามวิจัย 
สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  ต้องดำเนินการทำวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด 

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัยต้องให้สำเนาแก่ผู ้ป่วย
หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 
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3. ให้ทำการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย                                    
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ  ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นได้มีการระบุและ
อนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพ่ือ
วางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ์  ให้ร ีบปรึกษาอาจารย์ที ่ปร ึกษาโครงการวิจ ัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อของ
จริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ   

6.1 การถอืประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน  

กรอบการดำเนินงานวิจัย (โดยประมาณ) ในเวลา 24 เดือนของการฝึกอบรม 
เดือนที ่  ประเภทกิจกรรม 
1-9 จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมโครงร่างงานวิจัย พิจารณา

โครงร่างงานวิจัย และขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย/ขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน 

7 นำเสนอโครงร่างงานวิจัย (research proposal) กับคณะอนุกรรมการวิจัยของ
สมาคมโรคไต  

10-15  ดำเนินงานวิจัย เริ่มเก็บข้อมูล นำเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
19  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยในรูปแบบบทคัดย่อ 
20  จัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
22-23  นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าให้กับ อฝส. กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
24  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับ อฝส. กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
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ภาคผนวกที่ 5  Entrustable Professional Activities (EPA) 
 

อฝส. กุมารเวชศาสตร์โรคไต กำหนดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ว่าทำได้ด้วยตัวเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 

1. Manage care of children with acute kidney injury 
2. Manage care of children with chronic kidney disease 
3. Manage care of children with congenital renal anomalies 
4. Manage care of children in renal replacement therapy 
5. Manage care of children with glomerular diseases 
6. Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 
7. Perform renal biopsy 

Level of EPA 
Level 1. สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
Level 2. สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
Level 3. สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
Level 4. สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน 
 

EPA 1 : Manage care of children with acute kidney injury 

Title of EPA Manage care of children with acute kidney 
injury 

Specifications 1. Detect significant problem of patients 
2. Perform systemic physical examination 
3. Able to list the associated problem 
4. Perform relevant investigation 
5. Offer proper management 
6. Provided accurate information for family 

Context In patient setting 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication 
and interpersonal skills; professional habits, 
attitudes, moral and ethics; health system 
and health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 
behavior for entrustment 

Knowledge: Clinical management of common 
cause of acute kidney injury in children 
Skill: history taking, physical examination, 
clinical reasoning, selection of investigation, 
counseling with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal 
with the child and family at in patient setting  
2 case/item within 2 years of training 

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

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
-Ward round and bedside discussion 

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

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / / 
วินิจฉัยและวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะไตเสียหายเฉียบพลนัทีพ่บบ่อยในเด็กได้ / / 
บันทึกข้อมูลทางการแพทยไ์ด้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดภาวะไตเสียหายเฉียบพลนัได้ / / 
Scientific knowledge   
เข้าใจ pathogenesis และ pathophysiology ของภาวะไตเสยีหายเฉียบพลัน / / 
เข้าใจ natural history ของภาวะไตเสียหายเฉียบพลนัจากสาเหตุต่างๆ / / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นควา้หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสียหาย
เฉียบพลัน 

/ / 

 เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผูป้่วยในทีป่ระชุม และเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดีและทำงานกบัผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
เป็นที่ปรึกษาแก่กุมารแพทย์ทั่วไปได้  / 
Professional habits, attitudes, moral and ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธผิู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 
Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนนุ / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้รว่มงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผูป้่วยที่เกี่ยวข้องหลายสาขาวชิาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 2 : Manage care of children with chronic kidney disease 

Title of EPA Manage care of children with chronic kidney 
disease 

Specifications 1. Detect significant problem of patients 
2. Perform systemic physical examination 
3. Able to list the associated problem 
4. Perform relevant investigation 
5. Offer proper management 
6. Provide accurate information for family 

Context In-patient and out-patient settings 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 
interpersonal skills; professional habits, 
attitudes, moral and ethics; health system and 
health promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: Clinical management of common 
cause of chronic kidney disease in children 
Skill: history taking, physical examination, 
clinical reasoning, selection of investigation, 
counseling with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal with 
the child and family at in patient setting  2 
case/item within 2 years of training 

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

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
-Ward round and bedside discussion 

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

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

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

1 
Year 
2 

Patient care   

มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / / 
วินิจฉัยและวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคไตเรื้อรังในเด็กท่ีพบบ่อยได้ / / 
เลือกใช้วิธีการรักษาท่ีสมเหตุผลและสามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวไปจนถึง
การปลูกถ่ายไตได้ 

 / 

บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงได้ / / 
Scientific knowledge   
เข้าใจ pathogenesis และ pathophysiology ของโรคไตเรื้อรัง / / 
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบอ่ืนๆ ที่พบได้ในโรคไตเรื้อรัง / / 
เข้าใจถึงการดำเนินโรคในระยะต่างๆ ของโรคไตเรื้อรัง / / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง / / 
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในที่ประชุม และเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
เป็นที่ปรึกษาแก่กุมารแพทย์ทั่วไปได้  / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 
Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนุน / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เข้าใจถึงผลกระทบของภาวะไตวายเรื้อรังที่มีต่อเด็กในด้านชุมชน สังคม  / 
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Domain of competence Year 
1 

Year 
2 

เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 3 :  Manage care of children with congenital anomalies of kidney and urinary 
tract 

Title of EPA Manage care of children with congenital 
renal anomalies 

Specifications 1. Understand developmental and 
embryology of KUB system 

2. Define prenatal renal anomalies 
according to prerenal ultrasound 

3. Able to appropriated manage post natal  
4. Perform appropriated investigation 
5. Consultation with urologic specialist in 

the appropriated time manner 
6. Provided accurate information for family 

and conduct the long term 
management and follow up 

Context In patient setting 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; 

continuous professional development; 
communication and interpersonal skills; 
professional habits, attitudes, moral and 
ethics; health system and health 
promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: management of child with 
abnormal prenatal renal ultrasound 
Skill: history taking, physical examination, 
clinical reasoning, selection of investigation, 
counseling with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal 
with the child and family at in patient 
setting  2 case/item within 2 years of 
training 
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Assessment information source to assess 
progress and ground for summative 
entrustment decision 

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
-Ward round and bedside discussion 

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

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจทางรังสี และวิธีการรักษาที่สมเหตุผล 

/ / 

แปลผล prenatal ultrasound ได้อย่างถูกต้อง / / 
เลือกใช้การตรวจทางรังสีที่สมเหตุผลในทารกที่มี prenatal ultrasound ผิดปกต ิ / / 
บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงได้ / / 
Scientific knowledge   
เข้าใจ KUB development ในระยะ embryo / / 
เข้าใจถึงความผิดปกติที่พบจาก prenatal ultrasound  / / 
เข้าใจถึงการดำเนินโรคของ congenital anomalies of kidney and urinary tract 
ชนิดต่างๆ 

/ / 

สามารถระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกลายเป็นไตวายเรื้อรังในอนาคตได้  / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วย congenital 
anomalies of kidney and urinary tract 

/ / 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในที่ประชุม และเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
เป็นที่ปรึกษาแก่กุมารแพทย์ทั่วไปได้  / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

57 

Domain of competence Year 
1 

Year 
2 

Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนุน / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เข้าใจถึงผลกระทบของ congenital renal anomalies ทีม่ีต่อครอบครัวและมารดา
ทั้งในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 

/ / 

เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 4 : Manage care of children on renal replacement therapy 

Title of EPA Manage care of children on renal 
replacement therapy  

Specifications 1. Understand each mode of renal replacement 
therapy 

2. Understand indication and contraindication 
for each modality 

3. Able to initiate renal replacement therapy in 
relevant cases 

4. Able to manage the complications of renal 
replacement therapy 

5. Provide accurate information for family and 
conduct the long term management for renal 
replacement therapy 

Context Out-patient and in-patient setting 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; continuous 

professional development; communication and 
interpersonal skills; professional habits, attitudes, 
moral and ethics; health system and health 
promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and 
behavior for entrustment 

Knowledge: perform renal replacement therapy 
in appropriated modalities according to center 
and patient 
Skill: history taking, physical examination, clinical 
reasoning, selection of investigation, counseling 
with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal with 
the child and family at in patient setting  2 
case/item within 2 years of training 

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

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
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-Ward round and bedside discussion 
Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training 

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติและวิธีการ
รักษาที่สมเหตุผล และสามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวไปจนถึงการปลูกถ่ายไต
ได้ 

/ / 

เข้าใจวิธีการและกระบวนการของ renal replacement therapy และเลือกใช้ในแต่
ละแบบที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ 

/ / 

 บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วย renal replacement 
therapy ได ้

/ / 

Scientific knowledge   
เข้าใจกลไกการขับของเสียด้วยวิธี renal replacement therapy รูปแบบต่างๆ 
สำหรับโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 

 / 

เข้าใจข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อนของ renal replacement therapy  / 
สามารถให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสม  / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับ renal 
replacement therapy 

/ / 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในที่ประชุม และเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
เป็นที่ปรึกษาแก่กุมารแพทย์ทั่วไปได้  / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 
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Domain of competence Year 
1 

Year 
2 

Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนุน / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เข้าใจถึงผลกระทบของการรักษา renal replacement therapy ต่อเด็กในด้านชุมชน 
สังคม 

 / 

เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 5 : Manage care of patients with glomerular diseases 

Title of EPA Manage care of patients with glomerular 
diseases 

Specifications 1. Able to take a history and physical 
examination from children and family 
with glomerular diseases 

2. Perform correctly systemic physical 
examination and KUB system 

3. Identified relevant renal problem and 
relevant systemic problem 

4. Selected appropriated investigation 
5. Perform proper management and long 

term planning  
6. Complete medical record and/or 

referral document 
 Context Out-patient and in-patient settings 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; 

continuous professional development; 
communication and interpersonal skills; 
professional habits, attitudes, moral and 
ethics; health system and health 
promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: Clinical management of 
glomerular diseases in children 
Skill: history taking, physical examination, 
clinical reasoning, selection of investigation, 
counseling with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal 
with the child and family at in patient 
setting  2 cases/item within 2 years of 
training 
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Assessment information source to assess 
progress and ground for summative 
entrustment decision 

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
-Ward round and bedside discussion 

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

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สม
เหตุผล และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมตามสภาวะของโรค 

/ / 

บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
เลือกใช้กระบวนการส่งต่อที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ให้
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยก่อนการส่งต่อไปยัง general pediatrician ได้
เหมาะสม 

/ / 

เตรียมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อไปยัง general pediatrician รวมทั้งวางแผนในการดูแล
ผู้ป่วยได้เหมาะสมในช่วงการส่งต่อ 

 / 

Medical knowledge skill   
เข้าใจกลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพของ glomerular diseases ชนิดต่างๆ / / 
เข้าใจการดำเนินโรค glomerular diseases ชนิดต่างๆ  / / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วย glomerular 
diseases ชนิดต่างๆ 

/ / 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในที่ประชุมและเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
มีความสามารถในการประสานงานกับ adult nephrologist ได ้  / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 
Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนุน / / 
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Domain of competence Year 
1 

Year 
2 

เข้าใจถึง patient safety / / 
เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรักษาท่ีมีต่อเด็กและวัยรุ่น  / 
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 6 : Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 

Title of EPA Manage care of children with electrolyte 
and acid-base disorders 

Specifications 1. Able to take a history and physical 
examination from children and family 
electrolyte and acid-base disorders 
2. Perform correctly systemic physical 
examination and KUB system 
3. Identified relevant renal problem and 
relevant electrolyte and acid-base disorders 
4. Selected appropriated investigation 
5. Perform proper management 6. Complete 
medical record and referral document 

Context Out-patient and In-patient setting 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; 

continuous professional development; 
communication and interpersonal skills; 
professional habits, attitudes, moral and 
ethics; health system and health promotion; 
leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: Clinical management of 
electrolyte and acid-base disorders in 
children 
Skill: history taking, physical examination, 
clinical reasoning, selection of investigation, 
counseling with family. 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate experiencer deal 
with the child and family at in patient setting  
2 case/item within 2 years of training 

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

-Direct observation 
-360 degree evaluation 
-Medical record 
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-Ward round and bedside discussion 
Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at which 
stage of training 

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / / 
วินิจฉัยและและวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรดด่าง
ได้ 

/ / 

บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยได้ / / 
Scientific knowledge   
เข้าใจ basic physiology และ pathophysiology ของความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์
และสมดุลกรดด่าง 

/ / 

Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
ประยุกต์ความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติ
ของอิเล็กโทรไลต์หรือของสมดุลกรดด่าง 

/ / 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในท่ีประชุมและเป็นผู้นำอภิปรายได้ / / 
ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ / / 
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีรับมอบหมาย / / 
Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรท่ีสนับสนุน / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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EPA 7: Manage care of children who underwent renal biopsy 

Title of EPA Manage care of children Manage care of 
children who underwent renal biopsy 

Specifications Able to ;perform percutaneous native renal 
biopsy under ultrasound guidance 

Context Out-patient and  In-patient setting 
Domain of competence Patient care; scientific knowledge; 

continuous professional development; 
communication and interpersonal skills; 
professional habits, attitudes, moral and 
ethics; health system and health 
promotion; leadership 

Knowledge, skill, attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: Manage care of children who 
underwent renal biopsy 
Skill: perform renal biopsy 
Attitude: professionalism 
Experience: demonstrate renal biopsy at 
least 5 cases in 2 years 

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

-Direct observation 
 

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

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

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

1 
Year 

2 
Patient care   
เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ renal biopsy ได้เหมาะสม / / 
ทำ renal biopsy ได้ถูกต้องตามข้ันตอนอย่างปลอดภัย / / 
บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง / / 
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองได้เหมาะสม / / 
Scientific knowledge   
เข้าใจข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ renal biopsy / / 
Continuous professional development   
มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการปฏิบัติ / / 
Communication and interpersonal skills   
สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้ป่วยรวมทั้งขอความยินยอมในการทำหัตถการได้ / / 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพได้ / / 
Professional Habits, Attitudes, Moral and Ethics   
มีคุณธรรม จริยธรรม  / / 
เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงผู้ป่วยและครอบครัว / / 
มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย / / 
Health system and health promotion   
เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศและทรัพยากรที่สนับสนุน / / 
เข้าใจถึง patient safety / / 
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ / / 
Leadership   
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน / / 
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องหลายสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ / / 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

EPA 1: Manage care of children with acute kidney injury 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...............................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1. Detect significant problems of patients   

2. Perform systemic physical examination correctly   

3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis   

4. Provide appropriate and relevant investigations    

5. Provide proper and adequate management   

6. Inform patients with proper and adequate information   

7. Record proper and adequate clinical information    

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

       อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด   2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ               4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 2: Manage care of children with chronic kidney disease 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้าต่อยอด..................................................................................................................………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลยัเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1.Detect significant problem of patients   
2. Able to list the associated problem   
3. Perform systemic physical examination correctly   
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis   
5 . Provide appropriate and relevant investigations    
6. Provide proper and adequate management   
7. Provide proper and adequate informations to the 
patients/family In-patient and out-patient settings 

  

8. Record proper and adequate clinical information   

9. Able to lead and communicate with the health-care team   
ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

       อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 
 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 3: Manage care of children with congenital anomalies of kidney and urinary tract 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.................................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1. Understand developmental and embryology of KUB system   

2. Define prenatal renal anomalies according to prenatal 
ultrasound 

  

3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis   

4. Perform appropriate investigation   

5. Provide proper and adequate management in postnatal   

6. Provide proper and adequate emergency management   

7. Consultation with urologic specialist in the appropriate time 
manner 

  

8. Record proper and adequate clinical information   
9. Provide accurate information for family and conduct the long term 
management and follow up 

  

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

 อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 4: Manage care of children on renal replacement therapy 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.................................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1. Understand each mode of renal replacement therapy   

2. Understand indication and contraindication for each modality   

3. Able to initiate renal replacement therapy in relevant cases   

4. Able to manage the complications of renal replacement 
therapy 

  

5. Provide proper and adequate emergency management (in case 
of emergency) 

  

6. Able to lead and communicate with the health-care team   

7. Record proper and adequate clinical information   
8. Provide accurate information for family and conduct the long term 
management and follow up 

  

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

 อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 5: Manage care of patients with glomerular diseases 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.................................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1. Able to detect significant history/symptoms from patients/  
relatives/consulting physicians 

  

2. Perform systemic physical examination correctly   

3. Identified relevant renal problem and relevant systemic 
problem 

  

4. Selected appropriated investigation   

5. Perform proper management and long term planning   

6. Able to lead and communicate with the health-care team   

7. Record proper and adequate clinical information   
8. Provide accurate information for family and conduct the long term 
management and follow up 

  

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

 อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 6: Manage care of children with electrolyte and acid-base disorders 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.................................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1. Able to detect significant history/symptoms from patients/  
relatives/consulting physicians in electrolyte and acid-base 
disorders 

  

2. Perform systemic physical examination correctly   

3. Identified relevant renal problem and relevant electrolyte and 
acid-base disorders 

  

4. Selected appropriated investigation   

5. Perform proper management    

6. Able to lead and communicate with the health-care team   

7. Record proper and adequate clinical information   
8. Provide accurate information for family    
ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

 อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 
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ใบประเมิน EPA 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
EPA 7: Manage care of children who underwent renal biopsy 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 5 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.................................................................................................................…………………..……สถาบัน...................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ.............................................................................. 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ............................................................................ 

1 Inform patients/famiily with proper and adequate information.    

2. Able to pre-operative care before renal biopsy     

3. Able to choose proper anesthesia or sedative and pain control.    

4. Able to perform percutaneous native renal biopsy under 
ultrasound guidance 

  

5. Understand indication and contraindication    

6. Understand risk/benefit and complication of renal biopsy, 
monitoring and management if complication occurs 

  

7. Record proper and adequate clinical information in renal 
pathology Request form 

  

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
         

 อาจารย์..........................................................................  อาจารย์................................................................. 
      วันที่...............................................................................  วันที่....................................................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคำแนะนำอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวกที่ 6  การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ที ่ว ัดการเรียนรู ้ข ั ้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ
ปฏิบัติงานจริง ๆ ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบ สถาบันฝึกอบรมควรกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำ
การบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติลงในแฟ้มสะสมผลงาน รวมถึงการรวบรวมหลักฐานที่แสดง
ถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะที่กำหนดประเมินและการ
สะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ นำเสนอแฟ้มสะสมงานนี้ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบัน เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ 
ร่วมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

การกำหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานโดย
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร การสร้าง
สัมพันธภาพ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละคน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) แก่แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดอย่างทันกาล จำเพาะ สร้างสรรค์และเป็นธรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล (preceptor) มี
การเซ็นกำกับในใบประเมินและเก็บเป็นหลักฐานใน Portfolio เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดได้รับทราบ และปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเก็บหลักฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และพิจารณาผลการสอบขั้นสุดท้ายเพ่ือ
วุฒิบัตรฯ 
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ภาคผนวกที่ 7 

แบบประเมินหลักสูตรและอาจารย์ 
 

การประเมินหลักสูตร 
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 

 โครงการการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากมุารเวชศาสตร์โรคไตเช่น การจัด rotation กิจกรรมทาง
วิชาการ การอยู่เวร  
(  ) ดีเยี่ยม      (  ) ดีมาก       (  ) ดี       (  ) พอใช้  (  ) ควรปรับปรุง 
จุดเด่น …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

1. การประเมิน activity     

 ดีเย่ียม(5) ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1) 

Nephrology Grand round      

Interesting case conference      

Division lecture      

Topic conference      

Journal club      

Resident topic conference      

Research meeting      

Biopsy meeting      

Interdepartment conference      

Interhospital conference       

งานประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชาฯ      

วิธีการสอน ดีเป็นส่วนใหญ่  
ไม่ค่อยเลื่อน 

ได้ความรู้มากข้ึน 

ปาน
กลาง 

เป็น lecture มากไป ไม่ตรง
กับผู้ป่วยที่มีอยู่ ควรปรับปรุง 

 
จุดเด่น ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
 

การประเมินผล ได้แก่ การจัดสอบ MCQ, slide tests, oral examination ของสาขาวิชาฯ  การประเมิน 360 องศา การทำ 
portfolio การประเมิน chart audit ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

(  ) ดีเยี่ยม        (  ) ดีมาก   (  ) ดี             (  ) พอใช้  (  ) ควรปรับปรุง 
 
จุดเด่น …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

การบริการผู้ป่วย  เช่น จำนวนผู้ป่วยและความเหมาะสมกับการเรียนรู้  
 (  ) ดีเยี่ยม        (  ) ดีมาก   (  ) ดี             (  ) พอใช้  (  ) ควรปรับปรุง 

 
จุดเด่น ……………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. สวัสดิการ สถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น การลาพักผ่อน การลาประชุมวิชาการและค่าเดินทาง ห้องพักแพทย์  

ห้องนอนเวร หอผู้ป่วย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก การจัดกจิกรรมต่าง ๆ  
(  ) ดีเยี่ยม       (  ) ดีมาก        (  ) ดี      (  ) พอใช้   (  ) ควรปรับปรุง 

 
จุดเด่น ……………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น computer, LCD เอกสาร (รวมใน 
Intranet) 
(  ) ดีเยี่ยม       (  ) ดีมาก        (  ) ดี      (  ) พอใช้   (  ) ควรปรับปรุง 
 
จุดเด่น ……………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ปัจจัยสนับสนุน เช่น งานห้องปฏบิัติการ งานธุรการ และอื่น ๆ  
(  ) ดีเยี่ยม       (  ) ดีมาก        (  ) ดี      (  ) พอใช้   (  ) ควรปรับปรุง 

 

จุดเด่น ……………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หัวข้อ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าในระหว่างปฏิบตัิงาน ท่านได้รับการฝึกอบรมทักษะ 
    และเพิ่มพูนความรู ้

     

2. ท่านมีโอกาสได้อภิปรายปัญหาของผู้ป่วยกับอาจารย์ที่ดูแล 
    รับผิดชอบคิดเป็นสัดส่วน 

<10% 10-25% 25-50% 50-75% >75% 

3. ผู้ป่วยท่ีท่านดูแลรับผดิชอบ มีความเหมาะสมสำหรับการ 
    เรียนรู ้

     

4. ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ท่านมโีอกาสไดต้ัดสินใจเองก่อน      

5. ท่านคิดว่ามีประโยชน์ในการส่งเสรมิให้ท่านเป็นกุมารแพทย์โรค
ไต 

     

6. โดยภาพรวมท่านมีความพอใจ      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
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แบบประเมินอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ (Pediatric nephrology rotation) 
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 

ประเมินโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ ………………               
 

ชื่ออาจารย์ ………………………………………………………..…Ward ………….....……….….. 
วันที่…………เดือน ………..……….. พ.ศ. ………….…  
 
กรุณากาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่เห็นว่าเหมาะสม 
 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 

1. ความสม่ำเสมอในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย (bedside round)    
2. ความตั้งใจในการสอนที่มีต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด    
3. ความยากง่ายในการปรึกษาเมือ่มีปัญหา (availability and approachability)    
4. การกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์    
5. การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไป การให้โอกาสในการทำงานและตดัสินใจ 
    อย่างเป็นอิสระ 

   

6. ลักษณะความเป็นผู้นำ การแกป้ัญหา    
7. เป็น role model ที่ดีของแพทย์ในด้านวิชาชีพ    
8. ความรอบรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต    
9. ความสามารถในการสอน / อธิบาย    
10. การให้กำลังใจในการทำงาน (positive reinforcement)    

 
  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบประเมินอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ (การสอนบรรยาย) 
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 

ประเมินโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ ………………               
 

ชื่ออาจารย์ ………………………………………………………..…เรื่องที่บรรยาย ………………….…..................................... 
วันที่…………เดือน ………..……….. พ.ศ. ………….…  
 
กรุณากาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่เห็นว่าเหมาะสม 
 

หัวข้อ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 

1. ตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลิกสอน    

2. สอนตามแผนและวัตถุประสงค์    

3. มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม    

4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนชัดเจน    

5. มีวิธีการสอนที่กระตุ้นการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา    

6. มีการเน้นและสรุปจุดสำคัญของเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน    

7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม และออกความคิดเห็น    

 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................... ................................ 

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

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

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

........................................................................................ ......................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 8 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาฯ 

 
1. ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ (หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ) 
2. ผศ.พญ.ณัฐพร หงษาวงศ์  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ) 
3. รศ.พญ เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล (อาจารย์พิเศษฯ) 
4. คุณพรรณ ีชะฎิล   (ผู้ช่วยพยาบาลประจำสาขาวิชาฯ) 

 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. คุณวนวีณา ณ เชียงใหม่   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 
2. คุณโสภา ปัญญาเจริญ   (นักวิชาการการศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 
3. ดร. กานดา ฝั้นจักสาย   (นักวิจัย Research cluster)                               
4. ทนพญ. ศุภรา มะโนวงศ์   (นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการกุมารเวชศาสตร์) 

 
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุก 15 วัน เพ่ือกำกับดูแลและให้คำปรึกษาในเรื่อง
การดูแลผู้ป่วยและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ดังนี้ 

1. ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4 และหอผู้ป่วยอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในเดือนนั้นๆ 
ทุกวัน ตลอดจนกำกับดูแลการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์
ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ให้ครบถ้วน 

2. รับปรึกษาปัญหาของผู้ป่วยเด็กโรคไตทั้งในและนอกโรงพยาบาล ทั้งในและนอกเวลาราชการทุกวัน 
3. ควบคุมและเป็นที่ปรึกษาสำหรับการทำหัตถการของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
4. ดำเนินการสอนใน Grand round ทุกวันอังคาร เวลา 13:00-14:30 น. 
5. ออกตรวจรักษาผู้ป่วยและรับปรึกษาจากแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ ห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอกกุมารฯ โรคไต ทุกวันพฤหัส 
6. เป็นที่ปรึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในการเตรียม OPD card  
7. ร่วมสอนและอภิปรายในกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ 
8. ประเมินการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในแต่

ละเดือน 
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บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลประจำสาขาวิชาฯ 
1. เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยเด็กโรคไตทั้งในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลและ

ที่บ้าน 

2. เป็นผู้ประสานงานการให้ยากดภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยโรค SLE และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 

3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับการให้ระบบการรักษาพยาบาล การเบิกจ่าย 

บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา 
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวนวีณา ณ เชียงใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการของการฝึกอบรม

เกี่ยวกับงานด้านธุรการต่างๆ เช่น การเตรียมเอกสาร การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของแพทย์
ประจำบ้านต่อยอด เช่น การเบิกจ่ายเงินค่าเวร เป็นต้น  

2. นักวิชาการศึกษา คุณโสภา ปัญญาเจริญ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการของการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานด้านธุรการต่างๆ เช่น การรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด การประสานงาน
กับราชวิทยาลัยฯในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด การประสานงานกับสถาบัน
อ่ืนเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถาบันของแทย์ประจำบ้านต่อยอด เป็นต้น  

3. นักวิจัยของ Research cluster ดร. กานดา ฝั้นจักสาย มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 
4. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของฝ่ายธุรการ ภาควิชาฯ มีหน้าที่ดูแลปัจจัยเกื้อหนุนในเรื่องของการจัดทำ

งบประมาณประจำปีของสาขาวิชาฯ การดูแลเรื่องความสะอาดของห้องพักแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องพักแพทย์และห้องสมุดของแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ 

 
บทบาทและหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ 

เป็นที ่ปร ึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในเรื ่องเกี ่ยวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

86 

ภาคผนวกที่ 9 
การบันทึกเวชระเบียนที่ดี 

 

แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 
 เวชระเบียน (Medical record) หมายถึง เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ประวัติผู้ป่วย ประวัติ
ครอบครัว เอกสารการยินยอมให้การรักษาพยาบาล ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  คำสั่งการรักษา เอกสารการ
ปรึกษาต่างแผนก เป็นต้น โดยการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้รักษา ถือ
เป็นมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และสาขาวิชาฯ ได้กำหนดให้ 
การบันทึกเวชระเบียนของภาควิชา เป็นแบบการบันทึกรายงานผู้ป่วย แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
Oriented Medical Record, POMR)  

แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายงานผู้ป่วยทุกคน
ที่อยู่ในความดูแลอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ มีระบบ และเที่ยงตรง นักศึกษาแพทย์สามารถช่วยบันทึกเวช
ระเบียนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในการ
ตรวจทานแก้ไข เขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง พร้อมประทับตราชื่อ  การบันทึก
เวชระเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนนั้นมีความสำคัญคือ 

1. ความสำคัญต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเวชระเบียน โดย 
1.1 เป็นหลักฐานในเรื่องประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การตรวจพิเศษ การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา 
1.2 เป็นหลักฐานทางกฎหมาย (legal document) เช่น ในคดีท่ีเกิดการฟ้องร้องว่าแพทย์กระทำ

การรักษาผิดและผู้ป่วยได้รับอันตราย (malpractice) เป็นต้น หรือเป็นหลักฐานในคดีอาญาต่างๆ  
2. ความสำคัญต่อแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย 

2.1 เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างทีมผู้รักษาในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เพ่ือให้ทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับผู้ป่วย และติดตามการเปลี่ยนแปลง และผลการรักษาผู้ป่วย ในแต่ละวันร่วมกัน 

2.2 ทำให้แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยอย่างละเอียด  
2.3 การแสดงสมรรถภาพของแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality of care) เพราะบันทึก

รายงานผู้ป่วยย่อมแสดงถึงความคิดเห็นของแพทย์ เกี่ยวกับการให้การวินิจฉัยและรักษาโรค ตลอดจน
ความละเอียดถี่ถ้วน และความมีระเบียบของแพทย์ผู้บันทึกรายงานนั้น 
3. ความสำคัญต่อโรงพยาบาล 

3.1 เป็นหลักฐานประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยว่า มีความละเอียดถี่ถ้วน และ
รอบคอบหรือไม่ 

3.2 ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการทำสถิติของโรงพยาบาลและสถิติของประเทศ 
3.3 ใช้เป็นข้อมูลในการเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล 

4. ความสำคัญต่อการศึกษาและวิจัย 
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เวชระเบียนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย  เพื่อการเก็บข้อมูลใน
อนาคต 
5. ความสำคัญต่อการฝึกอบรม 

5.1 การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย เป็นเครื่องช่วยในความจำ ประเมินความเข้าใจของแพทย์
ผู้ดูแลรักษา 

5.2 การบันทึกรายงานผู้ป่วย ช่วยให้ผู้เขียนได้ฝึกการเขียนเรียบเรียงรายงานผู้ป่วยอย่างมีระบบ 
และเขียนภาษาท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ยังฝึกให้รู้จักการเขียนย่อความที่กะทัดรัด และได้ใจความ 

5.3 ช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์  
 

การบันทึกเวชระเบียนแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล นอกจากการ
บันทึกแบบฟอร์มรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลแล้ว ต้องเขียน progress note 3 วันแรกที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 
และให้มีการบันทึกทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีปัญหาฉุกเฉิน มีการทำหัตถการต่างๆ และหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ดูแลรักษา โดยลงวันที่และเวลากำกับ พร้อมเซ็นชื่อและรหัสทุกครั้ง ส่วนผู้ป่วยที่อาการคงที่ และไม่ต้องมีการ
ตรวจเพิ่มเติม แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจบันทึกวันเว้นวันได้ ในการสั่งคำสั่งการ
รักษา ให้เขียนระบุวันที่และเวลาทุกครั้ง นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้สั่งการรักษาทางโทรศัพท์ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
โดยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องรีบมาดูผู้ป่วยและเขียน order โดยเร็วที่สุดตามความ
เหมาะสม 

 
คำจำกัดความ 

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของผู้ป่วยมีหน่วยเป็นปีถ้าผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหน่วยเป็นเดือน
ถ้าผู้ป่วยอายุ 30 ถึง 364 วัน และมีหน่วยเป็นวันถ้าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 วัน 

2. อายุเมื่อรับไว้ในโรงพยาบาล (Age at admission) หมายถึง อายุของผู้ป่วยในวันที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล มีหน่วยเป็นปีถ้าผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหน่วยเป็นเดือนถ้าผู้ป่วยอายุ 30 ถึง 364 วัน และมี
หน่วยเป็นวันถ้าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 วัน 

3. น้ำหนักแรกเกิดของผู้ป่วยทารก (Birth weight: Infant only) หมายถึง น้ำหนักตัวแรกเกิด 
หน่วยเป็นกรัม ใช้กับผู้ป่วยทารกท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น 

4. การวินิจฉัยหลัก (Principal diagnosis) หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลัก ที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจรักษาหรือเข้ารับการรักษาครั้งนั้นซึ่งบันทึกได้เพียงโรคเดียวเท่านั้น โดยให้แพทย์พิจารณาเลือกโรคที่เป็น
สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผู ้ป่วยมารับบริการรักษาในครั้งนั้น แต่หากเป็นโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญพอๆ  กัน
มากกว่า 1 โรค ให้พิจารณาเลือกโรคที่ใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงสุด และถ้าเป็นกรณีที่การวินิจฉัยโรคไม่
ชัดเจนอาจบันทึกอาการและอาการแสดงเป็นภาวะหลัก  

5. การวินิจฉัยร่วม (Comorbidity (s)) หมายถึง โรคที่ปรากฏร่วมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก 
เกิดข้ึนก่อนรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล และเป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคมากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยง
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ต่อชีวิตสูงมากข้ึน หรือมีมูลค่าการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาเพ่ิมข้ึนระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ 
โดยเทียบเท่ากับการนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน 

6. โรคแทรกที่เกิดขึ้นหลังรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล (Complication (s)) หมายถึง โรคแทรกที่ไม่
ปรากฏร่วมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลักแต่แรก แต่เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 
และเป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคมากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมากขึ้น หรือใช้ทรัพยากรใน
การรักษาเพ่ิมขึ้นระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ โดยเทียบเท่ากับการนอนโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นอีก 1 วัน 

7. โรคอื่นๆ (Other diagnosis) หมายถึง โรคหรือภาวะของผู้ป่วยที่ไม่เข้าข่ายคำจำกัดความของ
การวินิจฉัยหลัก การวินิจฉัยร่วม  

8. สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ (External cause(s) of Injury)) หมายถึง สาเหตุภายนอก
ของการบาดเจ็บ (กรณีอุบัติเหตุ) หรือเป็นพิษจากสารเคมี บันทึกได้หลายสาเหตุ ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ 
ได้รับพิษ หรือเกิดผลแทรกซ้อนจากการรักษา อาจบันทึกเป็นภาษาไทยถ้าแพทย์คิดว่าการบันทึกภาษาไทยจะ
ทำให้บรรยายรายละเอียดเหตุการณ์ได้ดีกว่า 

9. การผ่าตัดหรือหัตถการ (Operation หรือ Procedure) หมายถึง การผ่าตัด หรือหัตถการที่ทำ  
10. การสรุปข้อมูลทางคลินิก (Clinical summary) หมายถึง การสรุปสาเหตุหรือปัญหาผู้ป่วยแรก

รับหรือการวินิจฉัยโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษาซึ่งอาจอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเวชระเบียนก็ได้ (ส่วนใหญ่สรุปไว้ใน 
OPD card) โดยต้องมีข้อมูลต่อไปนี้โดยสังเขป ดังนี้ 
  -  สาเหตุหรือปัญหาผู้ป่วยแรกรับ หรือการวินิจฉัยโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษา 

-  การ investigated ที่สำคัญและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
-  การรักษาและผลการรักษาท่ีจำเป็น 
-  แผนการรักษาฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพหลังจำหน่ายผู้ป่วย (ถ้ามี) 
-  Home medication 
11. สถานะของผู้ป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาล (Discharge status) หมายถึง สถานะ ของผู้ป่วย

เมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
1. Complete recovery: หายขาดจากโรค (ไม่ใช้กับการคลอด) 
2. Improved: อาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาด (ไม่ใช้กับการคลอด) 
3. Not improved: อาการไม่ดีขึ้น (ไม่ใช้กับการคลอด) 
4. Delivered: ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนจำหน่ายเท่านั้น 
5. Undelivered: ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่รับไว้เพื่อคลอด แต่ไม่คลอดเมื่อจำหน่ายเท่านั้น 
6. Normal child discharged with mother: ใช้กับทารกแรกเกิดที ่จำหน่ายพร้อมมารดา

เท่านั้น 
7. Normal child discharged separately: ใช้กับทารกแรกเกิดที ่จำหน่ายแยกจากมารดา

เท่านั้น 
9. Dead: เสียชีวิต 
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12. ประเภทการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge type) หมายถึง ประเภทการ
จำหน่ายผู้ป่วย มีสถานะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. With approval: จำหน่ายโดยแพทย์อนุญาต 
2. Against advice: ผู้ป่วยขอออกไปทั้งๆท่ีแพทย์แนะนำว่าควรรักษาต่อในโรงพยาบาล  
3. Escape: หนีออกจากโรงพยาบาล 
4. By transfer: ส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาลแห่งอื่นโดยทันทีหลังออกจากโรงพยาบาล (ระบุ 

ชื่อสถานพยาบาลที่ส่งต่อ) 
5. Other: การจำหน่ายรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทที่ 1 2 3 และ 4 
6. Dead, Autopsy: เสียชีวิต มีการตรวจศพ 
7. Dead, No autopsy: เสียชีวิต ไม่ได้ตรวจศพ 

 
การบันทึกเวชระเบียนที่ดี 

1. เป็นบันทึกรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ป่วย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะให้
แพทย์ที่มาดูแลผู้ป่วยภายหลัง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น วิธีการและเหตุผลของการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับอย่าง
ชัดเจน ลายมืออ่านออก 

2. เป็นบันทึกที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปราศจากอคติ 
เนื้อหาไม่แสดงอารมณ์ หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วย หรือแพทย์คนอ่ืน ๆ หรือสถาบันทางการแพทย์อ่ืน ๆ 

3. เขียนรายงานด้วยปากกา ไม่ใช้ดินสอ ถ้ามีความผิดพลาดในการบันทึกรายงาน ให้ขีดด้วยเส้นตรง 1 
เส้นทับข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งเซ็นชื่อ และเวลากำกับ ห้ามใช้ยางลบ ขูดขีดหรือป้ายทับด้วยหมึกขาว 

4. ในบันทึกรายงานทุกแผ่น ต้องมีชื่อผู้ป่วยและ HN 
5. ในการบันทึกประวัติ ต้องเขียนตามคำบอกเล่าของผู้ป่วย ไม่ใช้ศัพท์ทางแพทย์ หรือสรุปเอาเองตาม

ความคิด 
6. ทุกครั้งที่มีการบันทึก ให้ลงวัน เดือน ปี และเวลาที่บันทึก ชื่อผู้บันทึก รหัสประจำตัวที่ชัดเจน และ

ประทับตราทุกครั้ง 
7. เขียนข้อความกะทัดรัด ถูกต้อง ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ หากจะใช้ตัวย่อ (abbreviation) ให้ใช้ตัวย่อท่ีถูกต้องตามหลักสากล  
8. ระมัดระวังในการบันทึกเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัว หรือความลับของผู้ป่วย ลงในรายงานผู้ป่วย เพราะ

อาจจะมีผลเสียต่อผู้ป่วย หรือมีความผิดทางกฎหมายในการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยได้ 
9. การบันทึก progress note ให้บันทึกตามหลัก “SOAP” 

Subjective: บรรยายอาการที่สำคัญ 
Objective: ประกอบด้วย ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลจากภาพรังสี 

ผลจากการตรวจชิ้นเนื้อ ผลจากการผ่าตัด 
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Assessment: ให้เหตุผลที่กระชับ และได้ใจความ แสดงความคิดเห็นของผู้เขียน เกี่ยวกับสาเหตุ
ของ ปัญหา ทั้งนี้ 

รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรค ความคืบหน้าในการวินิจฉัย และการรักษา 
Plan: วางแผนการวินิจฉัยโรค แผนการรักษา และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย 

10. บันทึกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะ OPD card ทั้งช่องสารเสพติด ประจำเดือน หากไม่ทราบ
ข้อมูลหรือไม่มีการสั่งการรักษาหรือไม่มีการสั่งการส่งตรวจ ให้บันทึกว่า N/A หรือเขียนว่าไม่มีข้อมูล ประวัติ
สารเสพติด ในเด็ก 0-14 ปี ต้องถามบุคคลในครอบครัวด้วย 

11. ใน OPD card ถ้ามีการส่งตรวจต้องเขียนผลหรือถ้าลอกผลจากใบ refer ต้องเขียน ถ้า admit 
ต้องเขียน admit for ถ้ามีการสั่งยา ยาที่สั่งต้องสอดคล้องกับวินิจฉัยและวันนัดติดตามอาการ 

นอกจากนั้นไม่อนุญาตให้นำรายงานผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วย นอกจากจะนำไปพร้อมกับผู้ป่วย เพ่ือ
การสอนแสดง หรือการทดสอบพิเศษโดยจะต้องแจ้งให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยคนนั้นๆ ทราบ 
และลงบันทึกไว้ก่อนและไม่เก็บรายงานผู้ป่วยไว้เป็นส่วนตัว  
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ภาคผนวกที่ 10 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 

  

 ปัจจุบันพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) มีบทบาทมากขึ้นในสังคมยุคสมัยนี้ และมีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งบทบาทและการทำงานทางการแพทย์ด้วย แพทย์ประจำบ้านต่อยอดควร
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 1  แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เป็นแนวทาง (guidelines) เบื้องต้น เพื่อประกอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 

ซึ่งรวมถึง การใช้งานในเรื่องวิชาชีพ และการใช้งานส่วนตัวที่อาจเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 
วิชาชีพ หรือระบบสุขภาพโดยรวมได้ 

ข้อ 2  ในการนำแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปใช้ ผู้เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงบริบท เหตุผล เจตนา ความรุนแรง ความ
เสียหายและผลกระทบ วิสัย พฤติการณ์ ความตระหนัก และสำนึกความรับผิดชอบของผู้กระทำ 
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้นั้นประกอบกัน 

ข้อ 3  ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
และหมายความรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน “ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ” หมายความ
ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการทางสุขภาพและบุคลากรอื่นที่ทำงานในระบบสุขภาพ 
“สภาวิชาชีพ” หมายความว่า สภาวิชาชีพต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการประพฤติของผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในแต่ละสาขา  
“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงผู้ที่รับบริการ
ด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย 
“สื่อสังคมออนไลน์” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
บุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน 

หมวดที่ 2 หลักท่ัวไปของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อ 4  หลักการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law) ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  
ข้อ 5  หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics) ในการใช้งานสื่อสังคม

ออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พึงปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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ข้อ 6  หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร (Respect for Institutional Policy) ในการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรต่างๆ 
ที่ตนปฏิบัติงานหรือเป็นสมาชิกอยู่ 

ข้อ 7  หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย (Respecting Human 
Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying) 

ข้อ 8  หลักการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Report of Misconduct) ใน
กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ รับรู้ว่ามีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม โดยเพื่อนร่วมงาน 
ผู ้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพคนอื่น หรือบุคคลอื ่นใด โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่มีความสำคัญหรือไม่
เหมาะสมอย่างร้ายแรง พึงแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพ่ือพิจารณาหยุดการกระทำดังกล่าว 

ข้อ 9  หลักเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ในฐานะผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้ (knowledge 
workers) ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพเป็นสำคัญ 

หมวดที่ 3 หลกัจริยธรรมทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อ 10 หลักการป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น (Protection from Harms) ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หากพบการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย หรืออาจเกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของผู้ใดโดยเฉพาะกรณีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรแจ้งผู้ที่กระทำการนั้นเพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าว 

ข้อ 11 หลักการมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Beneficence) ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพพึงมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็น สำคัญ ไม่ว่ากรณีใด การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย 

หมวดที่ 4 ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism)  
ข้อ 12 หลักการรักษาความเป็นวิชาชีพตลอดเวลา (Maintaining Professionalism) ในการใช้งานสื่อสังคม

ออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพึงรักษาความเป็นวิชาชีพด้วย การวางตัวอย่างเหมาะสมโดยไม่
จำกัดแต่เพียงเฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 

ข้อ 13 หลัก “คิดก่อนโพสต์” (Pausing before posting) เนื่องจากเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ อาจคงอยู่
อย่างถาวรตลอดไป และอาจถูกนำไปใช้ โดยผู้อื่นได้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จึงพึงมีสติ คำนึงถึง
ความเหมาะสม ข้อดีข้อเสีย 

ข้อ 14 หลักการมีพฤติกรรมออนไลน์อย่างเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online) ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ พึงวางตัวอย่างเหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
หรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ การเล่าเรื่องขำขันที่ลามกหรือไม่สุภาพ การถ่ายภาพ และเผยแพร่ภาพ
ที่อาจแสดงถึงการขาดความเป็นมืออาชีพหรือขาดความเป็นวิชาชีพ 
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ข้อ 15 หลักการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสมและแยกเรื่องส่วนตัวกับวิชาชีพ (Privacy Settings 
and Separating Personal and Professional Information) ผู ้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พึงศึกษา
และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (privacy settings) ของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานอย่างเหมาะสม 

ข้อ 16 หลักการตรวจสอบเนื ้อหาออนไลน์ของตนอยู ่เสมอ (Periodic Self-Auditing) ผู ้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ พึงตรวจสอบเนื ้อหาหรือข้อมูลของตนหรือเกี ่ยวกับตนบนสื่อสังคม ออนไลน์และบน
อินเทอร์เน็ตเป็นระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมีความถูกต้อง 

ข้อ 17 หลักการกำหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกับผู้ป่วย (Professional Boundaries with Patients) 
เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมักมีอิทธิพลเหนือความคิด
และการตัดสินใจของผู้ป่วย ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 

ข้อ 18 หลักการกำหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกับผู้อ่ืน (Professional Boundaries with Others) ในการ
ใช้งานสื ่อสังคมออนไลน์ ผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงกำหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพ 
(professional boundaries) และรักษาระยะห่าง (keep distance) 

หมวดที่ 5 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย (Protection of Patient Privacy)    
ข้อ 19 หลักการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ป่วย 

(Protecting Information Security and Non-Disclosure of Patient Information) 
ข้อ 20 หลักการให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) ในการขอความยินยอมจาก

ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พึงแจ้งให้ผู้นั้นทราบวัตถุประสงค์ รูปแบบ 
ช่องทาง และผลดีผลเสียของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ทราบและ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

หมวดที่ 6 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
ข้อ 21 หลักการไม่โฆษณา (Non-Advertising) ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

พึงไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งของตนและของผู้อ่ืนในลักษณะที่ขัดกับข้อบังคับของสภาวิชาชีพว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 22 หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน (Full Disclosure) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หรือบริการสุขภาพแก่ผู ้ป่วยหรือประชาชนหรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู ้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพพึงเปิดเผยอย่างชัดเจน 

ข้อ 23 หลักการระบุวิชาชีพและความรู้ความชำนาญของตน (Self-Identification) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือบริการสุขภาพแก่ผู ้ป่ วยหรือประชาชน ผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพึงระบุวิชาชีพและความรู้ความชำนาญของตนที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง 
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ข้อ 24 หลักการหลีกเลี่ยงการสำคัญผิดว่าเป็นผู้แทนองค์กร (Avoiding Misrepresentation) ในการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพึงระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนกำลังให้ข้อมูลหรือ
ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยไม่ถูกต้อง(misrepresentation) 

ข้อ 25 หลัก “เช ็คก่อนแชร ์” (“Fact Checking before Sharing”) ในการใช ้งานสื ่อส ังคมออนไลน์ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพึงตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือบริการสุขภาพก่อนจะเผยแพร่ต่อไป 

หมวดที่ 7 การให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online Consultation) 
ข้อ 26 หลักการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Cautious Practice for Online 

Consultation) ในกรณีที ่ผ ู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้ร ับคำปรึกษาเกี ่ยวกับสุขภาพผ่าน
เทคโนโลยี สารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ พึงพิจารณาผลดีและ
ผลเสียของการให้คำปรึกษาออนไลน์อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ พึงหลีกเลี่ยงการให้คำปรึกษา ใน
ลักษณะที ่แสดงถึงความมั ่นใจ ความชัดเจนแน่นอน โดยไม่ได้คำนึงถึงโอกาสเกิดปัญหาหรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์หรือ
การฟ้องร้องได้ 

ข้อ 27 หลักการบันทึกการสื ่อสารที ่ เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบัต ิหน ้าที่ ในว ิชาชีพ (Documentation of 
Professional Communications) ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย หรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพึงบันทึกการให้ความยินยอมของผู้ป่วย (ถ้ามี) 
ข้อมูลและรายละเอียดการให้คำปรึกษาและรายละเอียดของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว 
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ภาคผนวกที่ 11 รายนามคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
วาระ พ.ศ. 2562 – 2564  

  
 

1. รศ. นพ.วิวัฒน ์ ตปนียโอฬาร ที่ปรึกษา 
2. รศ. นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช ที่ปรึกษา 
3. รศ. พล.ต.หญิง ประไพพิมพ์   ธีรคุปต์ ที่ปรึกษา 
4. ศ. พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง ที่ปรึกษา 
5. นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล ที่ปรึกษา 
6. รศ. นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์ ประธาน 
7. ศ. พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ กรรมการ 
8. ผศ. นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล กรรมการ 
9. รศ. พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ กรรมการ 
10. ผศ. พญ.นันทวัน ปิยะภาณี กรรมการ 
11. พญ.ปวรี  ศรัยสวัสดิ์ กรรมการ 
12. ผศ. นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ กรรมการ 
13. รศ. พญ.สุวรรณี วิษณุโยธิน กรรมการ 
14. ผศ. พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล กรรมการ 
15. พ.อ.คงกระพัน ศรีสุวรรณ กรรมการ 
16. พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กรรมการ 
17. รศ. นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล เลขานุการ 
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ภาคผนวกที่ 12 รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

         เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต พ.ศ. 2562 

 

1. รศ. พล.ต.หญิง พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์   ประธานคณะอนุกรรมการ 

2. รศ. พญ.กาญจนา    ตั้งนรารัชชกิจ  อนุกรรมการ 

3. พ.อ. นพ.คงกระพัน    ศรีสุวรรณ  อนุกรรมการ 

4. ผศ. นพ.พรชัย     กิ่งวัฒนกุล  อนุกรรมการ 

5. ผศ. นพ.วัฒนา   ชาติอภิศักดิ์  อนุกรรมการ 

6. รศ. พญ.สุวรรณี    วิษณุโยธิน  อนุกรรมการ 

7. ผศ. พญ.อังคนีย์    ชะนะกุล  อนุกรรมการ 

8. ศ. พญ.อัจฉรา    สัมบุณณานนท์  อนุกรรมการ 

9. รศ. นพ.อนิรุธ     ภัทรากาญจน์  อนุกรรมการ 

10. รศ. นพ.ขวัญชัย    ไพโรจน์สกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ  

 

 
 

 
 

 


