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พันธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา

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

 ภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล การดูแลรักษาที่
เหมาะสมมีผลดีต่อการรักษาท าใหผู้้ป่วยหายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลับไปท างานหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เร็ว 
ดังนั้นความรู้ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาความส าคญัในการรักษาผู้ป่วย  
พิษวิทยาทางการแพทย์เป็นแขนงของเวชปฏิบัติที่มุ่งเน้นการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ภาวะพิษซึ่งอาจรวมถึงภาวะอัน
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ภาวะพิษที่เกิดการการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม จากสารเสพเพื่อผ่อนคลาย 
อาหาร สารชีวภาพ และสารกมัมนัตรังสี ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีครอบคลมุถึงทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผูสู้งอายุ และ กลุม่
ประชากรพิเศษ เช่น หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นต้น แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะต้องมีความสามารถวางแผน 
ให้บริการและประเมินผลการดูแลรักษาและป้องกันภาวะพิษท้ังในระดับ ผู้ป่วยเดี่ยว กลุ่มผู้ป่วย และเหตุอุบัติภยัได้ โดย
การดูแลผู้ป่วยจากภาวะพิษน้ีต้องท าได้ทั้งในคลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หออภิบาล ศูนย์พษิวิทยาและใน
สถานการณ์นอกโรงพยาบาล เช่น ชุมชน สถานท่ีท างานหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเวชปฏิบตัิเหล่านี้ต้องมีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สังคมและระบบสุขภาพของประเทศไทย  
ดังนั้นหลักสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้ก าหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี ้ 

1. จัดการศึกษาผลิตแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อเป็นผูดู้แลรักษา ใหค้ าแนะน าการ

รักษา ส่งเสริมและป้องกันทางด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ/หรือเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ฝึกอบรม
ความรู้และทักษะในด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สอดคล้องตอ่ความต้องการของชุมชน สังคม และ

ระบบสุขภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรยีนรู้ และพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมคีวามสามารถดา้นการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้และการน าไปประยกุต์ใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม  
4. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมคีวามเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสมัพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกนัเป็น

ทีมกับสหวิชาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทัศนคติ และเจตคติทีด่ีต่อผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย 
ผู้ร่วมงาน และองค์กรมีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐาน
ของการดูแลแบบองค์รวม 

5. สนับสนุนใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบรหิารจดัการ
กระบวนการคณุภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพภายใต้บริบททาง
สังคม ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจที่หลากหลาย  
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ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 

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

 แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต้องมีคณุสมบัติและความรู้
ความสามารถข้ันต ่าตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังนี ้

1.  การดูแลรักษาผูป้่วย (Patient and People Care) 
1.1 มีทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วย การท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล 
1.2 มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลและอภิปรายผลการตรวจทางเวชเภสัชและพิษวิทยาได้อยา่ง

เหมาะสม ต่อสถานการณ์ของผู้ป่วยและสถานพยาบาล 
1.3 มีทักษะในการวินิจฉัย การเฝ้าติดตามการเปลีย่นแปลง และบ าบัดรกัษาภาวะผดิปกติทางเวชเภสัช

วิทยาและพิษวิทยาท่ีพบโดยทั่วไปในประเทศไทย 
1.4 มีทักษะในการใช้ยาต้านพิษอย่างเหมาะสม   
1.5 มีทักษะในการท าการเฝ้าระวังทางพิษวิทยาและใช้ข้อมูลการประเมนิการสัมผัส (exposure 

assessment)   
1.6 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม า่เสมอ 
1.7 วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผ่านการแพทย์ทางไกลโดยปรับเข้ากับ

บริบทของผู้ป่วยและสถานพบยาบาลที่ขอค าปรึกษา 
2.  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

Knowledge and Skills) 
2.1 มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
2.2 มีการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

3.  การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิ และการพัฒนาตนเอง (learning and improvement)  
 3.1 วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์  
 3.2 ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  
 3.3 เลือกใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
 3.4 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ  
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.2 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น  
 4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างมมีี

ประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 4.4 สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรูท้างวิชาการแก่ประชาชนท่ัวไป แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ

บุคลากรทางการแพทยไ์ด ้
 4.5 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 5.1 แสดงพฤติกรรมของการคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดตี่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน 

เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน  
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 5.2 แสดงพฤติกรรมของการมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (continuous professional development)  

 5.3 รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
 5.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
6. การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)  

6.1 มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

6.3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลีย่น
การดูแลรักษาผูป้่วยให้เข้ากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

การจัดตารางเวลาการฝึกอบรม 
ในการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหลักสูตรจัดสภาวะการปฏิบตัิงานเน้นการปฏิบัตมิากกว่า

ทฤษฎี โดยถือว่าท้ังสองอย่างต้องมีการผสมผสานกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับช้ัน ระดับช้ันละ 1 ปีรวมเป็นเวลา 2 ปี ดังนี้ 

 
ช้ันปีท่ี 1 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 12 เดือนจะปฏิบัติงานสาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาใน

โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์พษิวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
ช้ันปีท่ี 2 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 12 เดือน แบ่งเป็นการปฏิบัติงานดังน้ี 

- 9 เดือน ปฏิบัติงานสาขาวิชาเภสัชวิทยาคลนิิกและพิษวิทยาในโรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์พิษวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

- 2 เดือน  วิชาเลือกปฏิบัติการอบรมระยะสัน้งานอาชีวเวชศาสตร์  
(ปัจจุบันเลือกอบรมระยะสั้นท่ีโรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี)  

- 1 เดือน  วิชาเลือกเสรี โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถเลอืกฝึกอบรมสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะฯ และมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานท่ีต่างสถาบันหรือต่างประเทศได้ เช่น 
Clinical Pharmacology & Toxicology ที่ เมืองไทเปประเทศไต้หวัน 

 
ในช่วงการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆควรมีการทบทวนและสะท้อนการเรยีนรู้ด้วยหลังจากการปฏิบตัิงาน

กิจกรรมด้วย self-reflective writing (EPA4: อย่างน้อย 25 เรื่อง/ปี) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผูต้รวจและให้การ
แนะน าป้อนกลับ นอกจากน้ียังสามารถฝึกสรุปความรูเ้พื่อถ่ายทอดต่อในสื่อโซเชียลโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมก ากับ
ดูแล (EPA 7: อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี) 

จะมีการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ทุกสามเดือน) โดย
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะรวบรวมสรุปขอ้มูลป้อนกลับจากอาจารย์และผู้รว่มงาน  
ถ้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีปญัหาในการปฏิบตัิงาน จะมีการเรยีกพบเพื่อตักเตือน และลงบันทึกในใบตักเตือนแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดรายบุคคล และมีการติดตามประเมินผลหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับ การลงโทษจะเป็นไปตามกติกาของ
คณะฯและมติของคณะกรรมการหลักสตูร 

กรณีฉุกเฉินหรือไม่สามารถปฏิบัตงานได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็น ทั้งในและนอกเวลาราชการ (กรณีอยู่เวรรับปรึกษา

ผู้ป่วย) ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีรับผดิชอบดูเคสในขณะนั้นทราบโดยทันที 
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ตารางกิจกรรม 

วัน เวลา กิจกรรม 

จันทร์ 

08.00-09.00 Table round 
09.00-12.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

12.00-13.00 Noon report (ภาควิชาอายุรศาตร์) 
13.00-14.00 Journal club 

14.00-15.00 Staff lecture 
15.00-16.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

อังคาร 

08.00-09.00 Table round 
9.00-10.00 Topic review ทุก 2 สัปดาหส์ลบักับ Teaching by fellow ทุก 2 สัปดาห ์

10.00-12.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย/consultatin round (ถ้ามี)  
12.00-13.00 Noon report (ภาควิชาอายุรศาตร์) 
13.00-15.00 RPC clinical practice guideline review ทุก 2 เดือน (สัปดาห์ที่ 4) /self-study 

15.00-16.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

พุธ 

08.00-09.00 Table round 

09.00-10.00 Case discussion 
10.00-11.00 Staff lecture 

11.00-12.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
12.00-1300 Ped-Tox conference สัปดาห์แรกทุก 2 เดือน และ 

Lab-Tox conference สัปดาห์ทีส่ามทุก 2 เดือน 

13.00-14.00 Journal club สลับกบั Grand round (ภาควิชาอายุรศาตร์) 
14.00-16.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

พฤหัสบด ี

08.00-09.00 Table round 
09.00-10.00 Staff lecture 

10.00-12.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย/consultatin round (ถ้ามี)  
12.00-13.00 Noon report (ภาควิชาอายุรศาตร์)  

ER-Med noon report (สัปดาหท์ี่ 1 ภาควิชาอายุรศาตร์และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  

13.00-15.00 Interhospital conference สัปดาห์ที่ 3 ทุกเดือน/self-study 
15.00-16.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

ศุกร ์

08.00-09.00 Table round 
09.00-10.00 Case discussion 

10.00-12.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
12.00-13.00 Morbidity-mortality conference (ภาควิชาอายุรศาตร์) 
13.00-15.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย (OPD) 
15.00-16.00 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและการสังคม และ Clinical Epidemiology Biostatistics,  
Evidence-Based Medicine และ Research Methodology จัดผ่านระบบออนไลน์นอกเวลาราชการโดยคณะฯ  

 
 
การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

1. การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยรับปรึกษาจาก
ต่างสาขาวิชาและต่างแผนกท่ีมีปัญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

2. ระยะเวลาการปฎิบัติงานในเวลาราชการปฏิบัติงานเวลา 07.00 น.ถึง 16.00 น. 
3. สถานท่ีปฏิบัติงาน ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้จัดตารางการปฏิบัติงานโดยมีอาจารย์เป็นผู้ก ากับดูแล 
 

การปฏิบัติงานส าหรับผู้ป่วยท่ีรับปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบด ี
1. ผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยรับปรึกษาใหม่ ให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเคสและน าเข้า table round เพื่อการ

ทบทวนและเรียนรู้จากกรณีผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วยเก่าที่มีอาการเปลี่ยนแปลง/เกิดปัญหาในการดูแล ให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง 
3. การดูแลผู้ป่วย 

3.1 การโทรศัพท์ติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และช่วยในการ
วินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันทีและเหมาะสมแก่สถานการณ์และบริบท 
เมื่อเกินศักยภาพของโรงพยาบาลที่รักษา สามารถแนะน าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพและช่วยในการประสานงานการส่งต่อในกรณีเกินศักยภาพที่โรงพยบาลสามารถท าได้
เช่นการส่งต่อล าเลียงทางอากาศ 

3.2 ในกรณีต้องการใช้ยาต้านพิษที่อยู่ในโครงการสามารถช่วยประสานงานให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบยา
ต้านพิษได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

4. การติดตามอาการของผู้ป่วย 
4.1 ใช้การโทรศัพท์สอบถามไปยังโรงพยาบาล หอผู้ป่วยหรือแพทย์ที่ท าการรักษาโดยตรงโดยผ่านทาง

ระบบโทรศัพท์ของศูนย์พิษวิทยา จ านวนการการโทรศัพท์ติดตามขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ
หรือความเร่งด่วนในการติดตาม 

4.2 ในรายที่อาการคงท่ีอาจติดตามอาการทุก 1-2 วันจนผู้ป่วยกลับบ้านหรือหมดจากภาวะพิษ 
4.3 หลีกเลี่ยงการโทรศัพท์ผ่านเบอร์ส่วนตัว เนื่องจากไม่สามารถเรียกฟังข้อมูลย้อนหลังได้ 
4.4 การติดต่อส่งข้อมูลหรือรูปภาพให้ท าผ่าน line official ของศูนย์พิษวิทยา 
4.5     หากมีแพทย์ประจ าบ้านที่มา elective แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะเป็นผู้ดูแลการ

โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยของแพทย์ประจ าบ้านท่ีมา elective โดยมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์ 
5. การบันทึก progress note  

5.1 ให้พิมพ์บันทึกในคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม iMind ทุกครั้งหลังการโทรศัพท์ติดตามอาการ หรือ
แพทย์โทรมาแจ้งอาการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง  

5.2 การเขียน progress note มีความชัดเจน ใช้แนะน า อธิบายแนวทางการรักษาบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีโทรปรึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาเพื่อท าความเข้าใจแนวทางการรักษาร่วมกัน 

6. การหยุดการติดตามอาการ (ปิดเคส) 
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6.1 การติดตามอาการผู้ป่วยจะยุติเมื่อผู้ป่วยหมดปราศจากอาการที่เกิดจากสารพิษ หรือผู้ป่วยเสียชีวิต
โดยหลังการหยุดติดตาม ไม่ต้องท า summary discharge เพิ่ม โดยให้ถือว่า progress note ที่
เขียนเป็นส่วนท่ีสรุปได้เลย 

6.2 ให้พิมพ์ประวัติทั้งหมด ท าแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเก็บเข้าแฟ้ม 
 
 
 

7. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7.1 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอยู่เวรปฏิบัติงานเป็นเวร on call รับโทรศัพท์ปรึกษาเป็น second call 

ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์พิษวิทยา โดยการดูแลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้น  
7.2    แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 จะเริ่มอยู่เวรรับปรึกษากรณีผู้ป่วยที่ปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยา

นอกเวลาราชการหลังจากผ่านการฝึกอบรมครบสองเดือน 
 
 

การปฏิบัติงานส าหรับผู้ป่วยท่ีรับปรึกษาจากภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  

1. ผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยรับปรึกษาใหม่ ให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเคสและน าเข้า table round เพื่อการ
ทบทวนและเรียนรู้จากกรณีผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

2. ผู้ป่วยเก่าที่มีอาการเปลี่ยนแปลง/เกิดปัญหาในการดูแล ให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง  การมาราวน์
ผู้ป่วยเก่าควรมาในช่วงเช้า 07.00 และเสร็จก่อน 08.00 เพื่อกลับไปเข้าร่วมกิจกรรม table round ช่วงเช้า
ที่ศูนย์พิษ 

3. การบันทึก progress note  
3.1 ในกรณีที่สาขาวิชาเป็นเจ้าของไข้ ให้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและบันทึกเวชระเบียนทุกวัน 
3.2 ผู้ป่วยรับปรึกษาควรบันทึกอย่างน้อยทุก 2-3 วันหากอาการคงท่ีและกรณีที่เกิดปัญหาใหม่ 
3.3 การเขียน progress note มีความชัดเจน ใช้แนะน า อธิบายแนวทางการรักษาให้กับแพทย์ประจ า

บ้านหรือนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อเป็นการสื่อสารและท าความเข้าใจถึงแนวทางการ
รักษาผู้ป่วยร่วมกัน 

3.4     หากแพทย์ประจ าบ้านที่มา elective แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะเป็นผู้ดูแลการติดตาม
ผู้ป่วยของแพทย์ประจ าบ้านท่ีมา elective โดยมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์ 

4. การบันทึก discharge summary 
4.1 ให้บันทึก discharge summary ของผู้ป่วยในทุกเคส โดยเขียนลงในใบ progress note อ้างอิง

จากรูปแบบท่ีก าหนด 
4.2 ให้รับผิดชอบจัดท าให้เสร็จก่อนจ าหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้เอกสารอยู่ในแฟ้มประวัติและได้รับการสแกน

บันทึกใน EMR 
5. การนัดหมายผู้ป่วยมาตรวจต่อเนือ่งที่ผู้ป่วยนอก 

5.1 ให้นัดพบแพทย์ผู้ดูแลเอง หรือพบเจ้าของไข้เดมิ แต่ให้ส่งต่อข้อมลูการรักษาในครั้งนั้นให้ชัดเจน 

5.2 ในกรณีที่จ าเป็นต้องนัดพบแพทย์ท่านอ่ืนๆ ให้ส่งต่อข้อมูลการรักษาล่วงหน้าทุกครั้ง 

6. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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6.1 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอยู่เวรปฏิบัติงานเป็นเวร on call ถ้ามีผู้ปว่ยเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องเข้ามา

ดูแลนอกเวลาราชการ สามารถท าเรื่องขอเบิกค่าเวรได้ตามสิทธ์ิ โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะ

รับการปรึกษาภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้น ทั้งนี้มีค่าตอบแทนกรณีเข้ามา

ดูแลรักษาผู้ป่วนอกเวลาราชการตามกติกาของคณะฯ 

6.2     แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 จะเริ่มอยู่เวรรับปรึกษากรณผีู้ป่วยท่ีปรึกษามายังศูนย์พิษวทิยา

นอกเวลาราชการหลังจากผ่านการฝึกอบรมครบสองเดือน 

การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 

1. เริ่มปฏิบัติงานเวลา 13.00 น. (ไม่ควรช้ากว่า 13.15 น.) ในกรณีฉุกเฉินท่ีจะลงตรวจช้าให้แจ้งอาจารยท์ี่

ปรึกษาประจ าเดือนและเจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลแผนกผู้ป่วยนอกทุกครั้ง 

2. การรับปรึกษาผู้ป่วยท่ี OPD 

2.1 เคสปรึกษาท้ังเคสผู้ป่วยเก่า หรือเคสที่นัดมาใหม่ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดซักถาม ตรวจอาการ

ก่อนน ามาปรึกษาอาจารย์เพื่อหารอืเรื่องแนวทางการรักษา 

ค าแนะน าการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไมต่้องมีการก ากับดูแล มอี านาจในการ

ตัดสินใจให้การรักษาเบื้องต้นไดโ้ดยไม่ต้องปรึกษาอาจารย์ เช่น การดูแลตดิตามอาการผู้ป่วยใน การอยู่เวรนอกเวลา

ราชการ เป็นต้น ยกเว้นในกรณไีมแ่น่ใจหรือต้องการความช่วยเหลือ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการ

ดูแลที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรฯ มีกลไกในการทวนสอบหรือตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงานดงักล่าว เช่น table 

round ตอนเช้า การใหโ้ทรรายงานกรณผีู้ป่วยท่ีมีอาการเปลีย่นแปลงหรือมีการปรึกษาใหม่ 

เนื่องด้วยการปฏิบตัิงานในสาขาวชิาพิษวิทยาคลินิกต้องท าการติดตอ่กับทีมสหสาขาวิชาชีพท้ังในและนอก

โรงพยาบาล  ดังนั้นเพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและผูร้่วมงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจและความร่วมมือ

อันดีในการช่วยกันดูแลผู้ป่วย ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องปฏิบตัิงานกับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยกลัยาณมติร รับฟังค าแนะน า

ของผู้ร่วมงาน พูดจาสภุาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการตัดสินใจการดูแลรักษาขึ้นกับผู้ป่วยและ/หรือแพทย์เจ้าของ

ไข้ท่ีท าการรักษาหลัก 

ตาราง Consultant   

ล าดับ ประจ าเดือน 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ

กิจกรรมวิชาการ 
ผู้ป่วยจากศูนย์พิษวิทยา 

1 มกราคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ  
 
 
วนสลับระหว่างอาจารย์สามท่าน 
- รศ.พญ. สาทรยิา  ตระกูลศรีชัย 
- ผศ.นพ. สหภมูิ ศรสีุมะ 
- พันโท นพ. กิตติศักดิ์ แสนประเสริฐ 
ทุกสัปดาห ์

2 กุมภาพันธ ์ รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
3 มีนาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

4 เมษายน รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
5 พฤษภาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 
6 มิถุนายน รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

7 กรกฎาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 
8 สิงหาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
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9 กันยายน ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ   
10 ตุลาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
11 พฤศจิกายน ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

12 ธันวาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
หมายเหตุ: ศ. นพ. วินัยวนานุกูล ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์พิษวิทยาเป็นที่ปรึกษาขั้นถัดไปจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 

เบอร์โทรศัพท์จ าเป็นที่ใช้ในการติดต่อ 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 
ศูนย์พิษวิทยาโรพงยาบาลรามาธิบดี 1367 

ส านักงานศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบด ี 02-2011084 
Lab พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธบิดี 02-2011268 

เภสัชคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-201-1270 
ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 092-9916351 

รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 085-0470101 
พันโท นพ. กิตติศักดิ์ แสนประเสรฐิ 0816891290 

ศ. นพ. วินัยวนานุกูล 0917745114 
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การบันทึกเอกสารทางการแพทย์ 

............................................................................................................................................................................. 
แพทยสภาได้จัดท าแนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยส าหรับแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยต่าง ๆ 
และคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติรับรองในการประชุมครั้งท่ี 2/2542 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2542 ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วยนอก ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
 1.1 อาการส าคัญและประวัติการเจ็บป่วยท่ีส าคัญ 
 1.2  ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่น ๆ 
 1.3  บันทึกสัญญาณชีพ (vital signs) 
 1.4  ผลการตรวจร่างกายที่ผิดปกติ หรือท่ีมีความส าคัญต่อการวินิจฉัยหรือให้การรักษาแก่ผู้ป่วย 
 1.5  ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 
 1.6 การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยาและจ านวน 
 1.7  ในกรณีที่มีการท าหัตถการ ควรมี 

1.7.1 บันทึกเหตุผล ความจ าเป็นของการท าหัตถการ 
1.7.2 ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและ
อาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการท าหัตถการ 

1.8. ค าแนะน าอื่นๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย 
2.  ผู้ป่วยแรกรับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ป่วยท่ีพึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ป่วย ได้แก่ 

2.1 อาการส าคัญและประวัติการเจ็บป่วยท่ีส าคัญ 
2.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่น ๆ 
2.3  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่ส าคัญ ซึ่งอาจสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในครั้งนี้ 
2.4 บันทึกสัญญาณชีพ (vital signs) 
2.5 ผลการตรวจร่างกายทุกระบบท่ีส าคัญ 
2.6 ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 
2.7 เหตุผลความจ าเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาลและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป 

3.  ผู้ป่วยระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
3.1 บันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล 
3.2 บันทึกอาการทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง

การ 
3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่าง ๆ 
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3.4 ในกรณีที่มีการท าหัตถการ ควรมี 
3.4.1 บันทึกเหตุผล ความจ าเป็นของการท าหัตถการ 
3.4.2 ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและ

อาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการท าหัตถการ 
4.  เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 

4.1 การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย หรือการแยกโรค 
4.2 สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการ

รักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ 
4.3 สรุปการผ่าตัดและหัตถการที่ส าคัญ 
4.4 ผลลัพธ์จากการรักษา 
4.5 สถานภาพผู้ป่วยเมื่อจ าหน่ายจากสถานพยาบาล 
4.6 ค าแนะน าที่ให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติ 

5.  การสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก ควรบันทึกด้วยลายมือท่ีมีลักษณะชัดเจนพอเพียงที่ผู้อื่น
จะอ่านเข้าใจได้หรือใช้การพิมพ์และแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยต้องลงนามกากับท้ายค าสั่ง หรือบันทึกทุกครั้ง ใน
กรณีที่ลายมือช่ืออาจไม่ชัดเจนควรมีสัญลักษณ์ซึ่งทีมผู้รักษาสามารถเข้าใจง่ายประกอบด้วย 

6.  การรักษาพยาบาลด้วยค าพูดหรือทางโทรศัพท์ จะท าได้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพื่อความ
ปลอดภัยของผู ้ป่วยหรือในกรณีการรักษาที ่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู ้ป ่วย   ทุกครั ้งที ่มีการสั ่งการ
รักษาพยาบาลด้วยค าพูดหรือทางโทรศัพท์แพทย์ผู้สัง่การรักษาตอ้งลงนามก ากับท้ายค าสัง่โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถด าเนินการได้  และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมงภายหลังการสั่งการรักษาดังกล่าว 

7.  แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลพึงท าการบันทึกข้อมูลทางคลินิกต่างๆ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว
ภายหลังเหตุการณ์นั้นๆ บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากผู้ป่วยถูก
จ าหน่ายออกจากการรักษาพยาบาล 

 
การท าหัตถการ 
 ในการท าหัตถการทุกประเภทที่ต้องกระท าโดยแพทย์ (ไม่นับรวมการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การเจาะเลือด 
peripheral vein, urinary catheterization, NG tube insertion ฯลฯ ซึ่งสามารถกระท าได้โดยเจ้าหน้าท่ี หรือพยาบาล) 
แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วยหรือญาติเสมอ ควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความ
จ าเป็นและวิธีการ เพื่อลดความเครียดหรือความกลัวของผู้ป่วย ควรแจ้งให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ แสดง
ให้ผู้ป่วยและญาติเห็นว่าแพทย์ได้ท าด้วยความระมัดระวังและได้เตรียมรับมือกับภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นแล้ว จากนั้น
แพทย์ และผู้ป่วย/ญาติ จึงลงชื่อในแบบฟอร์มยินยอมการรับท าหัตถการ (ฟอร์ม ข.หรือฟอร์มส าหรับหัตถการเฉพาะ 
แล้วแต่กรณี) ที่มปีระจ าในหอผู้ป่วย 
 การท าหัตถการประเภทเดิมซ ้า หากไม่ได้ท าต่อเนื่องในครั้งเดียวกัน หรือวันเดียวกัน จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ยินยอมรับการท าหัตถการใหม่ทุกครั้ง 
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กิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

............................................................................................................................................................................. 
 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกชั้นปีควรเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่รับผิดชอบโดยหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และควรเข้าร่วมกิจกรรมในภาควิชาฯตามความสนใจ โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายเกี ่ยวกับข้องกับหลายภาคภาควิชาและส่วนงาน เนื ่องจากภาวะพิษเป็นภาวะฉุกเฉินที ่ต้องอาศัยการ
ประสานงานและมีความเกี่ยวข้องกับแพทย์หลายสาขา เช่น สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และมีความ
เกี่ยวข้องกับทางทีมสหสาขาวิชาชีพ  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะมีความเข้าใจบริบทและลักษณะ
ผู้ป่วยของแต่ละส่วนงาน  เพื่อการติดต่อประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วย 
 นอกจากนี้ทางภาควิชาอายุรศาสตร์และสาขาวิชาเภสัชวิทยาคลนิกและพิษวิทยา มีนโยบายในการน าเวชศาสตร์
เชิงประจักษ ์(evidence-based medicine) เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม รวมทั้งให้อิสระแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งค าถามอย่างเสรีในทุกกิจกรรมทางวิชาการ นอกจากน้ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดยังสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะกับสาขาวิชาฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมวิชาการผ่านกระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องลงช่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
1. กิจกรรมวิชาการที่รับผิดชอบโดยหลักสูตรฯ 
 

1.1      Table round 
    แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษาเพื่อการทบทวนและวางแผนการ

รักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
                 ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง/วันท าการ (ทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-9.00น.)  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อการทบทวนและวางแผนการรักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และเป็นการท าให้มั่นใจว่าการให้

ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าอยู่บนพื้นฐานของวิชาการ ความปลอดภัย เหมาะสมแก่บริบท
สถานการณ์และขีดความสามารถของหน่วยงาน 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ทบทวน เชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเสนอและอภิปรายกรณีผู้ป่วย  
การน าเสนอ 
- เจ้าหน้าท่ีศูนย์พิษวิทยาสรุปจ านวนกรณีผู้ป่วยใน 24 ชม. 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษาใหม่ทุกรายและกรณีผู ้ป่วยที่

ซับซ้อนท่ีมีการติดตามด้วยตนเอง 
- เจ้าหน้าท่ีศูนย์พิษวิทยาน าเสนอกรณีผู้ป่วยอื่นๆ 
- ในการน าเสนอให้อธิบายเหตผุลและบริบทของการเลือกแนวทางการดูแลรักษาหรือให้แนะน า 
- น าเสนอแบบปากเปล่า อาจใช้เอกสารอื่นประกอบการน าเสนอเช่นผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพงูหรือขวดสาร 
บทบาท 
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- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษาใหม่ทุกรายและกรณีผู ้ป่วยที่
ซับซ้อนท่ีมีการติดตามด้วยตนเอง 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาสรุปจ านวนกรณีผู้ป่วยใน 24 ชม. และน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่ท าการติดตาม
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษ 

- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้ค าแนะน าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
- อาจารย์ที ่ปรึกษากิจกรรมอาจให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายหลัง

กิจกรรมทั้งในแง่วิชาการและการน าเสนอ 
- ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความเห็น ให้ค าแนะน า หรือสอบถามเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 
1.2 Journal club 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้อ่านและวิพากษ์วารสารทางการแพทย์ (critical appraisal) น าองค์
ความรู ้ทางเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ที ่ได ้จากวารสารทางการแพทย์ 
(evidence-based medicine) โดยมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม 

          ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (ทุกวันวันจันทร์ 13.00-14.00น.)  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ช้ันปีท่ี 1 สลับกับช้ันปีท่ี 2 น าเสนอสลับกนั สัปดาห์เว้นสัปดาห์  
(2 ครั้ง/4 สัปดาห/์คน) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมทีักษะการอ่านและประเมิน สามารถให้การวิพากษ์วารสารทาง

การแพทย์ (critical appraisal) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ epidemiological study, diagnostic 
study, clinical trial เช่น cross-sectional study, randomized controlled trial, 
systematic review โดยมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมช้ีแนะ แสดงข้อคิดเห็น 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้ สามารถน าองค์ความรู้
จากวารสารทางการแพทย์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง (evidence-based medicine) 

การน าเสนอ 
- แจ้งหัวข้อเรื่องที่จะน าเสนอและส่งบทความในรูปแบบ pdf ทาง Line กลุ่มหรือ email สมาชิกใน

กลุ่ม (แพทย์พยาบาล และเภสัชกร) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
บทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้เลือกงานวิจัย หากเป็นไปได้ควรเรื่องหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องและ/หรือ

เป็นประโยชน์กับการดูแลผู้ป่วยหรือสถานการณ์ในขณะนั้น โดยปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอ่านทบทวนงานวิจัย วิเคราะห์ค าถามงานวิจัย วิธีการวิจัย จุดแข็ง-

จุดอ่อนของวิธีวิจัย ท า critical appraisal สรุปการน าไปใช้ตาม evidence-based medicine 
และการปรับใ ช้ในบริบทที่ เหมาะสม จ ั ด ท  า ไ ฟล ์ น  า เ ส น อแ ล ะ ท  า ก า ร น  า เ ส น อ  
โดยน าเสนอไม่เกิน 45 นาที และเวลาส่วนที่เหลือเป็นการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้ค าแนะน าการเลือกงานวิจัยและการวิเคระห์งานวิจัยที่เหมาะสมแก่
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

- อาจารย์ที ่ปรึกษากิจกรรมอาจให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายหลัง
กิจกรรมทั้งในแง่วิชาการและการน าเสนอ 
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- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยา แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ไม่ได้
น าเสนอ ให้อภิปรายแนวทางการวิจัยที่เหมาะสม และวิธีการน าไปใช้  

 
1.3 Topic review 

เป็นการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ที่น่าสนใจเชิงลึกเกี่ยวกับด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก 
น าเสนอในรูปแบบบรรยายในท่ีประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ให้การฝึกอบรม 
ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง/ 2 สัปดาห ์(1 ครั้ง/4 สัปดาห์/คน) 
(วันอังคารทุกสองสัปดาห์ 9.00-10.00น. สลับกับ teaching by fellow)  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ค้นคว้าเนื้อหาท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง โดยไดร้ับการก ากับดูแลจาก

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทั้งผู้ท าและผูเ้ข้าร่วมจะได้ความรู้จากการบรรยาย 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกทักษะการน าเสนอข้อมลูทางการแพทย์ มีโอกาสได้รับการให้

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ฟัง 
การน าเสนอ 
- แจ้งหัวข้อเรื่องที่จะน าเสนอ ทาง Line กลุ่มหรือ email สมาชิกในกลุ่ม (แพทย์พยาบาล และเภสัช

กร) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
- การน าเสนอโดยไฟล์น าเสนอเช่น Microsoft PowerPoint, Prezi 
บทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู ้เลือกหัวข้อ topic review หากเป็นไปได้ควรเรื ่องหัวเรื ่องที่

เกี่ยวข้องและ/หรือเป็นประโยชน์กับการดูแลผู้ป่วยหรือสถานการณ์ในขณะนั้น โดยปรึกษากับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหาข้อมลูโดยอ่านทบทวนหนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ท าการประเมินความน่าเชื่อถือจุดอ่อน-จุดแข็งและข้อจ ากดัของข้อมูล สรุปข้อมลูทีไ่ด้ท า
การทบทวน จัดท าไฟล์น าเสนอและท าการน าเสนอ โดยน าเสนอไม่เกิน 45 นาที และเวลาส่วนท่ี
เหลือเป็นการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้ค าแนะน าการเลือกหัวข้อและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมแก่แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด 

- อาจารย์ที ่ปรึกษากิจกรรมอาจให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายหลัง
กิจกรรมทั้งในแง่วิชาการและการน าเสนอ 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยา แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ไม่ได้
น าเสนอ ให้อภิปรายการน าข้อมูลไปใช้จุดแข็งและข้อจ ากัดของข้อมูล  

 
1.4 Teaching by fellow 

เป็นการให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไดส้อนแพทย์ประจ าบ้านและนกัศึกษาในหัวข้อทางเวชเภสัช
วิทยาและพิษวิทยาเน้นการสื่อสารให้ผู้เรียนข้าใจ โดยเน้นการสรุปขอ้มูลส าคัญให้กระชับ เข้าใจง่าย ง่ายต่อ
การจดจ า และท าการสอนโดยการอธิบายและ/หรือเขียนกระดานไม่พึ่งไฟล์การน าเสนอหรือใช้ประกอบให้
น้อยที่สุด 

          ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง/ 2 สัปดาห์ (1 ครั้ง/4 สัปดาห์/คน) 



15 
 

          (วันอังคารทุกสองสัปดาห์ 9.00-10.00น. สลับกับ topic review) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้สรุปความส าคัญให้กระชับ เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจ า 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกทักษะการสอนนักศึกษาและแพทย์ประจ าบ้าน 
การน าเสนอและบทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้เลือกหัวข้อการสอน หากเป็นไปได้ควรเรื่องหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องและ/

หรือเป็นประโยชน์กับการดูแลผูป้่วยหรอืสถานการณใ์นขณะนั้น โดยปรึกษากับอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ  
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหาข้อมลูโดยอ่านทบทวนบทความวิชาการ และเขยีน short note 

ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เพือ่ใช้ในเครื่องช่วยเตือนให้สอนได้ครบถ้วน ซ้อมน าเสนอโดยไม่ใช้
ไฟล์น าเสนอยกเว้นแสดงรูปหรือวีดีโอท่ีใช้ประกอบการอธิบาย 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสอนโดยการอธิบายและ/หรือเขียนกระดานไม่พึ่งไฟล์การน าเสนอหรือใช้
ประกอบให้น้อยที่สุด โดยเปิดดู short note เมื่อจะตรวจสอบความครบถ้วนของการสอนเท่านั้นใช้
เวลาสอนประมาณ 30-45 นาที ควรมีการสอบถามและหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังตามความเหมาะสม 

- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้ค าแนะน าการเลือกหัวข้อและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมแก่แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด 

- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้ข้อมูลหรือแนะน าเพิ่มเติมหลังแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสอนเรียบร้อย
แล้ว 

- อาจารย์ที ่ปรึกษากิจกรรมอาจให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายหลัง
กิจกรรมทั้งในแง่วิชาการและการน าเสนอ และประเมินการสอนของแพทย์ปร าบ้านต่อยอดในแบ
บันทึก (EPA 6) 

- นักศึกษาและแพทย์ประจ าบ้านตอบค าถามของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด หรือสอบถามเพิ่มเติม 
 

1.5 Case discussion 
เป็นการน าเสนอและอภิปรายกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจเทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก โดย

การน าเสนอประวตัิ มีการวิเคราะห์แยกโรค การจัดการดูแล และลงท้ายด้วยการทบทวนเนื้อหาวิชาการ
โดยย่อที่มีหัวข้อเกีย่วโยงกับกรณศีึกษานั้นๆ น าเสนอในรูปแบบ interactive learner ในที่ประชุม 
น าเสนอกรณีผู้ป่วยโดยแพทย์ประจ าบ้านท่ีมาปฏิบตัิงานวิชาเลือกพษิวิทยา และมีแพทย์ประจ าบ้านตา่ง
สถาบันเป็นผู้ร่วมอภปิรายภายใตก้ารดูแลของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 (leader) และมีอาจารย์
คอยดูแลอีกครั้ง (supervisor) 

          ระยะเวลา    2 ครั้ง/ สัปดาห์ โดยจัดครั้งละ 1 ช่ัวโมง  
          (วันพุธและวันศุกร์ช่วง 9.00-10.00น. ทุกสัปดาห์) 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้มีโอกาสเห็นกรณผีู้ป่วยที่น่าสนใจจากสถาบันอื่นๆ เพิม่เตมิจาก

การปฏิบัติงาน เพิม่พูนทักษะการซักประวัติ และรวบรวมข้อมลูในการวินิจฉัยโรค 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกทักษะความเป็นผู้น าและก ากับดูแลแพทย์ประจ า

บ้าน 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมโีอกาสได้วิเคราะห์แนวทางการใหค้ าแนะน าดูแลรักษาผู้ป่วยตาม

บริบทของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย ์และโรงเรียนแพทย์ เพื่อ
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มองเห็นปัญหาในการดูแลรักษาเคสผู้ป่วยในบริบทต่างๆ และน าไปเป็นแนวทางในการจัดการ
แก้ปัญหาพัฒนาระบบ และดูแลผูป้่วยแบบองค์รวมในอนาคต 

- ให้แพทย์ประจ าบ้านผู้มาลงวิชาเลอืกได้ฝึกการน าเสนอและการอภิปรายกรณีผู้ป่วย 
การน าเสนอและบทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านผู้น าเสนอเป็นผู้เตรียมและน าเสนอกรณีศึกษาด้วยไฟล์น าเสนอเช่น Microsoft 

PowerPoint, Prezi โดยจะต้องมเีนื้อหาแทรกในการน าเสนอหรือรวมไว้ส่วนท้ายตามความ
เหมาะสม การน าเสนอต้องมีปฏสิมัพันธ์ (interactive) กับผู้ฟังเช่นให้ผู้เข้าร่วมซักประวัติเพิม่เตมิ 
อภิปรายกรณผีู้ป่วย วางแนวทางการรักษา แปลผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ 

- แพทย์ประจ าบ้านท่านอื่นมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด แนะน าข้อมูลเพิ่มเติม 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ก ากับดูแลการน าเสนอและอภิปรายของแพทย์ประจ าบ้าน ถาม

หรือช้ีย ้าประเด็นส าคัญที่มี  
- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคอยดูแลและแนะน าการก ากับดูแลการอภิปรายแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอด และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
- อาจารย์ที ่ปรึกษากิจกรรมอาจให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายหลัง

กิจกรรมทั้งในแง่วิชาการและการก ากับดูแลการอภิปรายกรณีผู้ป่วย 
 
 

1.6 RPC Clinical practice guideline review 
เนื่องจากการรับปรึกษาเคสทางพิษต้องการความรวดเร็วฉับไวและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาง

ศูนย์พิษวิทยาฯ ไดจ้ัดท าแนวทางการรักษาภาวะพิษในผู้ป่วย แต่ยังอาจต้องจัดท าเพิ่มเติมและต้องการการ
ทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงใหม้ีความทันสมัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่มีเพิม่ขึ้นและ
เหมาะสมแกร่ะบบสุขภาพระดับตา่งๆ จึงมีกิจกรรมนี้เพื่อจัดให้มีการทบทวนแนวทางการรักษาหรือจดัท า
เพิ่มเตมิ โดยแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดและเจ้าหน้าท่ีศฯุย์พิษวิทยาฯ ร่วมเสนอหัวข้อท่ีเป็นปญัหาหรือ
น่าสนใจ จากนั้นแจ้งอาจารย์ทราบเพื่อจัดแบ่งการอ่านทบทวนบทความตามหัวข้อท่ีสนใจ น าเสนอในวันท่ี
ก าหนดเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคดิ และจัดท าเป็นแนวทางการรักษา 

          ระยะเวลา    1 ครั้ง/ 2 เดือน โดยจัดครั้งละ 2 ช่ัวโมง  
          (วันอังคาร 13.00-15.00น. ทุก 2 เดือน สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกค้นคว้าเนื้อหาท่ีน่าสนใจด้วยตนเองเป็นการเพิม่พนูความรู้ 

และน าทักษะที่ได้จากการอ่านงานวิจัย การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษม์าประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ภายใต้ความควบคุมจากอาจารย์ทีใ่ห้การฝึกอบรม 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกการถ่ายทอความรู้และน าเสนอ 
การน าเสนอและบทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1, 2 เจ้าหน้าท่ีศูนย์พิษวิทยา (สหสาขาวิชา) ร่วมกันลือกและเสนอ

หัวข้อที่เป็นปัญหาหรือน่าสนใจที่ต้องการท าการทบทวนหรือจัดท าแนวทาง จากนั้นแจ้งอาจารย์
ทราบเพื่อจัดแบ่งการอ่านทบทวนบทความ แจ้งเนื้อหาไม่น้อยกว่า กว่า 3 สัปดาห์ก่อนการน าเสนอ 
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1.7 Ped-Tox conference (Inter-department conference)  
กิจกรรมส าหรับการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาที่ส าคัญในรูปแบบซักถามใน

ห้องประชุม โดยเป็นการจัดขึ้นระหว่างสาขาวิชาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิค ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

       ระยะเวลา   จัดทุก 2 เดือนในวันพุธแรกของเดือนที่จัดกิจกรรม เวลา 12.00-13.00น.  
(เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี)  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการรักษา  ดูแลผู้ป่วย

จากกุมารแพทย์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกประสบการณ์ในการสรุปประวัติ ตรวจร่างกาย และประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญในผู้ป่วยกุมาร 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเสนอในที่ประชุม 
การน าเสนอและบทบาท 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเวชเภสัชิวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ช้ันปีท่ี 1 และ 2 เตรียมกรณีศึกษา

สลับกัน  โดยกุมารแพทยร์่วมการน าเสนอด้วย 
- การท า topic review สั้นๆ หลังการน าเสนอผู้ป่วยหรือแทรกในการน าเสนอตามความเหมาะสม 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นคนประสานงานเรื่องการเชิญอาจารย์หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ฝ่าย 
- อาจารย์ที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่ายให้ค าแนะน าและสรุปประเด็นส าคัญเพิ่มเติม 

 
1.8 Lab-Tox conference (Inter-department conference)  

กิจกรรมส าหรับการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาที่ส าคัญในรูปแบบซักถามใน
ห้องประชุม โดยเป็นการจัดขึ้นระหว่าง สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมกับสาขาวิชา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิค ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

       ระยะเวลา   จัดทุก 2 เดือนในวันพุธที่สามของเดือนที่จัดกิจกรรม เวลา 12.00-13.00น.  
(เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี)  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ทบทวนการส่งตรวจทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ทั้งข้อ

บ่งช้ี ข้อจ ากัด และการแปลผลการตรวจ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเสนอในที่ประชุม 
การน าเสนอและบทบาท 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเวชเภสัชิวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ช้ันปีท่ี 1 และ 2 เตรียมกรณีศึกษา

สลับกัน  โดยสรุปประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- การท า topic review สั้นๆ หลังการน าเสนอผู้ป่วยหรือแทรกในการน าเสนอตามความเหมาะสม 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นคนประสานงานเรื่องการเชิญอาจารย์หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ฝ่าย 
- อาจารย์ที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่ายให้ค าแนะน าและสรุปประเด็นส าคัญเพิ่มเติม 
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1.9 Interhospital conference  
กิจกรรมส าหรับการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาที่ส าคัญในรูปแบบซักถามใน

ห้องประชุม โดยจัดสลับหมุนเวียนไปแต่ละสถานศึกษา  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 
ระยะเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
โดยจดัทุกเดือนในวันพฤหัส ท่ี 3 ของเดือน เป็นจ านวน 12 ครั้งต่อป ี 
(หมุนเวียนเจ้าภาพการจัดตามสมาคมพิษวิทยาคลินิกก าหนด) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้เพิ่มพูนประสบการณ์กรณีศึกษาผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะพิษที่แผนก

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ฝึกประสบการณ์ในการสรุปประวัติ ตรวจร่างกาย และประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญในผู้ป่วยฉุกเฉินและได้รับทราบมุมมองการจัดการดูแลจากทีมแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเสนอหน้าท่ีประชุม 
การน าเสนอและบทบาท 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้เตรียมเสนอกรณีผู้ป่วยพร้อมมีเนื้อหาวิชาการที่

เกี่ยวข้องแทรกในการน าเสนอหรือปิดท้ายตามความเหมาะสม และเป็นผู้ด าเนินการน าเสนอ 
- แพทย์ประจ าบ้านจากสถาบันอ่ืนเป็นผู้อภิปราย 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดก ากับดูแลการเตรียมการน าเสนอและการอภิปราย โดยแพทย์ประจ าบ้าน

ต่อยอดชั ้นปีที ่ 1 จะเร ิ ่มเป็นผู ้ด ูแลให้ค าแนะน าในการจัดท าการน าเสนอ interhospital 
conference หลังจากผ่านการฝึกอบรมครบสองเดือน 

- อาจารย์ให้ค าแนะน าและสรุปประเด็นส าคัญเพิ่มเติม 
 

1.10 Staff lecture  
เป็นการสอนแพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาที่ลงวิชาเลือก และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโดยอาจารย์

จะจัดการสอนให้ผู้เรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในคาบตามความเหมาะสม  
ระยะเวลา 3 ครั้ง/ สัปดาห์ ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยาในมิติตา่งๆทัง้ ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานประยุกต์ รวมถึงความรูด้้านพฤติกรรมศาสตร์ และเวชศาสตร์ป้องกัน ในหัวข้อส าคัญต่างๆ 
เช่น heavy metal poisoning, household product exposure, snake envenomation, 
substance of abuse เป็นต้น 

การน าเสนอและบทบาท 

- อาจารย์จะจัดการสอนให้ผู้รียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในคาบตามความเหมาะสม  
- ผู้เรียนตอบค าถามของอาจารย์ หรือสอบถามเพิ่มเติม 

 
2. กิจกรรมวิชาการที่รับผิดชอบโดยภาควิชาอายุรศาสตร์หรือคณะฯ 
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2.1     Consultation round (ของนักศึกษาแพทยท์ี่ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์) 
       ให้ทีมในหอผู้ป่วยอายุรศาสตรจ์ัดให้นักศึกษาแพทย์ทบทวนกรณผีู้ป่วยท่ีตนดูแลในประเด็นที่มี

ค าถามเฉพาะทางอนุสาขาต่างๆทีจ่ากการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ที่ดูแลผู้ป่วย
ก ากับดูแล อาจารย์ประจ าอนุสาขาและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะไปอภิปรายและแนะน าเชิงวิชาการใน
ประเด็นค าถามของนักศึกษาและแนะน าประเด็นการดูแลอื่นๆที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และแพทยป์ระจ าบ้านได้จบัประเด็นการเรยีนรู้จากการดูแลผู้ป่วย และท า

การทบทวนหาข้อมูลเพื่อแก้ปญัหาหรือตอบค าถามส าคญัในการดูแลผู้ป่วย 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้วิเคราะห์กรณีผู้ป่วยและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการมาตอบ

ค าถามหรือประเด็นส าคัญในฐานะทีมผู้เช่ียวชาญอนุสาขา 
การน าเสนอและบทบาท 
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทบทวนกรณีผู้ป่วยที่ตนดูแลในประเด็นที่มีค าถามเฉพาะทางอนุสาขา

ต่างๆที่มีผลต่อการดูแลรักษา  
- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ที่ดูแลผู้ป่วยก ากับดูแลและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแพทย์  
- นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 เป็นผู้น าเสนอ อภิปรายกรณีผู้ป่วย ถามค าถามเฉพาะทางและแสดงความ

คิดเห็นบนข้อมูลที่ได้ทบทวนมา 
- นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านร่วมอภิปรายตามความเหมาะสม 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตอบค าถามและให้ความเห็นในฐานะทมีผูเ้ชี่ยวชาญอนุสาขา 
- อาจารย์ก ากับดูแลการอภิปราย ช้ีประเด็นส าคญั กระตุ้นให้วงอภิปรายมีส่วนร่วม และให้ความเห็น

ในฐานะทีมผู้เช่ียวชาญอนสุาขาต่างๆ 
 

2.2     Noon report (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 
       เป็นการน าเสนอกรณผีู้ป่วยท่ีแอดมิดในช่วงวันก่อนการน าเสนอ โดยมีแพทย์ประจ าบา้น

อายุรศาสตร์ทีดู่แลผู้ป่วยเป็นผู้น าเสนอและอภิปรายกรณผีู้ป่วย อาจารย์ประจ าอนุสาขาและแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดจะไปอภิปรายและแนะน าเชิงวิชาการในประเด็นค าถามของแพทย์ประจ าบ้านและแนะน า
ประเด็นการดูแลอื่นๆที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านไดฝ้ึกการน าเสนอ อภิปรายกรณีผู้ป่วย จับประเด็นการเรียนรูจ้ากการดูแล

ผู้ป่วย และท าการทบทวนหาข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถามส าคัญอันเป็นประโยชน์ในการ
ดูแลผูป้่วย 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้วิเคราะห์กรณีผู้ป่วยและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการมาตอบ
ค าถามหรือประเด็นส าคัญในฐานะทีมอนุสาขาผู้เชี่ยวชาญที่เกี ่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังได้ทบทวน
ความรู้ในสาขาอ่ืนๆเพื่อการท างานร่วมกัน 

- เพื่อเป็นการทบทวนการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาร่วมกันของทีมอายุรแพทย์ประจ าหอ
ผู้ป่วยและทีมผู้เช่ียวชาญอนุสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การน าเสนอและบทบาท 
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- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ทบทวนกรณีผู้ป่วยที่ตนดูแล น าเสนอและอภิปรายกรณี
ผู้ป่วยปากเปล่า อาจมีการแสดงภาพหรือวีดีโอที่เกี่ยวข้องเช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ วีดีโอการเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ช้ันปีที่ 3 ประจ า
สาย ก ากับดูแล  

- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมให้ความเห็น และอภิปรายกรณีผู้ป่วยในบริบทของ
อายุรแพทย์ 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตอบค าถามและให้ความเห็นในฐานะทมีผูเ้ชี่ยวชาญอนุสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- อาจารย์ก ากับดูแลการอภิปราย ช้ีประเด็นส าคญั กระตุ้นให้วงอภิปรายมีส่วนร่วม และให้ความเห็น

ในฐานะทมีผู้เชี่ยวชาญอนสุาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

2.3     ER-Med Noon report (ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
       เป็นการน าเสนอกรณผีู้ป่วยท่ีมกีารดูแลร่วมกันระหว่าสองภาควิชา โดยมีแพทย์ประจ าบา้นช้ันปีท่ี 3 

ที่รับผิดชอบผู้ป่วยเป็นผู้น าเสนอและอภิปรายกรณผีู้ป่วยในส่วนท่ีตนดูแล อาจารย์ประจ าอนุสาขาและ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะไปอภปิรายและแนะน าเชิงวิชาการในประเด็นค าถามของแพทย์ประจ าบ้าน
และแนะน าประเด็นการดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านไดฝ้ึกการน าเสนอ อภิปรายกรณีผู้ป่วย จับประเด็นการเรียนรูจ้ากการดูแล

ผู้ป่วย และท าการทบทวนหาข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถามส าคัญอันเป็นประโยชน์ในการ
ดูแลผูป้่วย 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้วิเคราะห์กรณีผู้ป่วยและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการมาตอบ
ค าถามหรือประเด็นส าคัญในฐานะทีมอนุสาขาผู้เชี่ยวชาญที่เกี ่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังได้ทบทวน
ความรู้ในสาขาอ่ืนๆเพื่อการท างานร่วมกัน 

- เพื่อเป็นการทบทวนการดูแลรักษาและวางแผนเชิงระบบบริการร่วมกันของทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ทีมอายุรแพทย์ประจ าหอผู้ป่วยและทีมผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การน าเสนอและบทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ทั้งสองภาควิชา ทบทวนกรณีผู้ป่วยที่ตนดูแล น าเสนอและอภิปราย

กรณีผู้ป่วยในส่วนท่ีตนเองได้ดูแล โดยใช้ไฟล์น าเสนอประกอบ  
- แพทย์ประจ าบ้านที่เข้าร่วมทั้งหมด ร่วมให้ความเห็น และอภิปรายกรณีผู้ป่วยในบริบทของอายุร

แพทย์ 
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตอบค าถามและให้ความเห็นในฐานะทีมผูเ้ชี่ยวชาญอนุสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- อาจารย์ก ากับดูแลการอภิปราย ช้ีประเด็นส าคญั กระตุ้นให้วงอภิปรายมีส่วนร่วม และให้ความเห็น

ในฐานะทมีผู้เชี่ยวชาญอนสุาขาที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้เข้าร่วมทั้งสองภาควิชาสรุปหรือเสนอแนวทางการจัดการเชิงระบบร่วมกัน 

 
 
2.4 Journal club ส่วนกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์ 
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ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสอ่านและวิพากษ์วารสารทางการแพทย์ (critical appraisal) น า
องค์ความรู้ทางเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากวารสารทางการแพทย์ 
(evidence-based medicine)  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดมีทักษะการอา่นและประเมิน สามารถให้

การวิพากษ์วารสารทางการแพทย ์(critical appraisal) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ epidemiological 
study, diagnostic study, clinical trial เช่น cross-sectional study, randomized 
controlled trial, systematic review โดยมีอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมช้ีแนะ แสดงข้อคิดเห็น 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการน าเวชศาสตร์เชิงประจักษม์าใช้ 
สามารถน าองค์ความรู ้จากวารสารทางการแพทย์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง (evidence-based 
medicine) 

การน าเสนอและบทบาท 
- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์เป็นผู้เลือกงานวิจัยที่จะน าเสนอโดยมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์

ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
- แจ้งหัวข้อเรื่องที่จะน าเสนอและส่งบทความในรูปแบบ pdf ทาง Line กลุ่มหรือ email สมาชิกใน

กลุ่ม (แพทย์พยาบาล และเภสัชกร) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์เป็นผู้น าเสนอและอภิปรายงานวิจัย  
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาต่างๆให้ความเห็นเพิม่เตมิ ช้ีประเด็นส าคัญ หรือตอบค าถามกรณีที่

เกี่ยวข้องกับอนุสาขาของตน 
- อาจารย์ให้ความเห็นเพิ่มเติมและชี้ประเด็นส าคัญของการวิเคระห์งานวิจัย 

 
2.6 Grand round ส่วนกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์ 

เป็นการสอนแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโดยอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ โดย
หมุนเวียนไปทุกสาขาวิชา ท้ังนี้อาจร่วมกันสอนร่วมหลายสาขาวิชาได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางอายุรศาตร์ที่ทันสมัย 
การน าเสนอและบทบาท 

- อาจารย์จะจัดการสอนให้ผู้รียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในคาบตามความเหมาะสม  
- ผู้เรียนตอบค าถามของอาจารย์ หรือสอบถามเพิ่มเติม 

 
2.7     Morbidity and mortality conference (ภาควิชาอายรุศาสตร์ และ ภาควิชาพยาธิวิทยา) 
       เป็นการทบทวนกรณีผู้ป่วยที่เกดิ morbidity หรือเสยีชีวิต โดยมแีพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ช้ัน

ปีท่ี 3 ที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้น าเสนอและอภิปรายกรณผีู้ป่วย อาจารย์ประจ าอนุสาขาและแพทย์ประจ าบา้นต่อ
ยอดจะไปอภิปรายและแนะน าเชิงวิชาการในประเด็นค าถามของแพทย์ประจ าบ้านและแนะน าประเดน็การ
ดูแลอื่นๆที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาพยาธิวิทยาจะน าเสนอผลการตรวจ
ชันสูตรและสรุปการวินิจฉัยและสาเหตุการเสยีชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
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- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านไดฝ้ึกการน าเสนอ อภิปรายกรณีผู้ป่วย จับประเด็นการเรียนรูจ้ากการดูแล
ผู้ป่วย และท าการทบทวนหาข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถามส าคัญอันเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกัน morbidity and mortality ในอนาคต 

- เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้วิเคราะห์กรณีผู้ป่วยและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการมาตอบ
ค าถามหรือประเด็นส าคัญในฐานะทีมอนุสาขาผู้เชี่ยวชาญที่เกี ่ยวข้อ ง นอกจากนี้ยังได้ทบทวน
ความรู้ในสาขาอ่ืนๆเพื่อการท างานร่วมกัน 

- เพื่อเป็นการทบทวนการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาร่วมกันของทีมอายุรแพทย์ประจ าหอ
ผู้ป่วยและทีมผู้เช่ียวชาญอนุสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การน าเสนอและบทบาท 

- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู ้น าเสนอและอภิปรายกรณีผู ้ป่วย 
น าเสนอด้วยไฟล์น าเสนอ โดยมีอาจารย์เจ้าของไข้เป็นผู้ก ากับดูแล  

- อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาพยาธิวิทยาจะน าเสนอผลการตรวจชันสูตรและสรุปการ
วินิจฉัยและสาเหตุการเสียชีวิต 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตอบค าถามและให้ความเห็นในฐานะทมีผูเ้ชี่ยวชาญอนุสาขาที่เกี่ยวข้อง  
- อาจารย์ก ากับดูแลการอภิปราย ช้ีประเด็นส าคญั กระตุ้นให้วงอภิปรายมีส่วนร่วม และให้ความเห็น

ในฐานะทมีผู้เชี่ยวชาญอนสุาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
- ผู้เข้าร่วมเสนอแนวทางการจัดการเชิงระบบร่วมกัน 

 
2.8  การเรียน Clinical Epidemiology, Biostatistics, Evidence-Based Medicine และ Research 

Methodology  
สอนโดยคณาจารย์กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ การเรียนมี 2 ประเภท ได้แก่ เข้าเรียน

ในช้ันเรียน หรือเรียนทางออนไลน์ ซึ่งการเข้าเรียนในห้องเรียนต้องมีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
มีการสอบหลังเรียนจบทั้ง 2 ประเภท ถ้าสอบไม่ผ่าน ต้องเรียนวิชานี้อีกครั้งเมื่อขึ้นปี 2 ถ้าสอบไม่ผ่านอีก
จะต้องน าเสนอบทความเพิ่มอีก 1 ครั้ง 

 
2.9  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและการสังคม 
   การจัด workshop 9 หัวข้อประกอบดัวยกสนวางแผนการเงินส่วนบคุคล จริยธรรมทางการแพทย์ 

การจัดซื้อ จัดจ้าง conflict management and negotiation, leadership, project management, 
valuation and medical service และ bad and good presentation นอกจากน้ียังทีการเรยีนการ
สอนระบบออนไลน์หลักสตูร soft skills ของบัณฑิตวิทยาลัย 4 หัวข้อ (Language and 
communication, leaderships and management skills, research skills และ information 
technology skills) ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและไดร้ับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสดุการฝึกอบรมจะต้องมี
ช่ัวโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนการอบรม workshop ทั้งหมด และผ่านหลักสตูร soft 
skills ทั้ง 4 หัวข้อหลัก  



23 
 

งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

............................................................................................................................................................................. 
 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross sectional, 
systematic review หรือ meta-analysis อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้
นิพนธ์หลัก โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังน้ี  
 1. จุดประสงค์ของการวิจัย  
 2. วิธีการวิจัย  
 3. ผลการวิจัย  
 4. การวิจารณ์ผลการวิจัย  
 5. เอกสารอ้างอิง 
 6. บทคัดย่อ  
ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความ
พร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัยและ
จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่งสมาคมพิษวิทยาคลินิก ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังสมาคมฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
คุณลักษณะของงานวิจัย  

1.  เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน (อาจเป็นการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศก็ได้) แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสาขาวิชา 

2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
หรือ Good Clinical Practice (GCP)  

3.  งานวิจัยทุกเรื ่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4.  งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องด าเนินงานวิจัยภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับค าถามวิจัย  

5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  

1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด  

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด  

3. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย  
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติ
ในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิด
ขึ้นกบัผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย  
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5. กรณีที่โครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อ
วางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจ คือ  
6.1  การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย  
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 

กรอบการด าเนินงานวิจัย ในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 
 ทัง้นี้ เดือนที่ก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ  อาจท าได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าน้ีได้ 
 

เดือน กิจกรรม 

3 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
9 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยแก่กรรมการของสถาบัน 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและขอทุนสนับสนุน(ท้ังในและนอกสถาบันถ้าต้องการ) 
11 ด าเนินการเก็บข้อมูลการศึกษา 

15 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเพื่อทบทวนข้อปัญหาระหว่างการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย 
18 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

20 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
22 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังอนุกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมฯ ให้ท าการ

ประเมินผล  ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 
 มีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการสมาคมฯ หรือ ประชุมประจ าปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ หรือ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เทียบเท่ากัน 
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การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

............................................................................................................................................................................. 
 สาขาวิชาฯ ได้วางแผนการฝึกอบรมโดยน าปัจจัยภายนอกเช่น ความคาดหวังของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบ
ของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาวะสุขภาพของประเทศ 
และปัจจัยภายในเช่น นโยบายของสถาบันฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันฝึกอบรม ทรัพยากรที่มี 
มาเป็นกรอบในการจัดท าและบริหารหลักสูตร รวมทั้งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมวางแผนการฝึกอบรม นอกจากนี้ยงัมี
การเชิญผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาให้ความเห็นในการจัดท าแผนการฝึกอบรม โดยรายนามของคณะกรรมการ
หลักของการฝึกอบรมดังนี ้
  ประธานการฝึกอบรม: ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล 
  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 
  คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 
  ผู้ประสานงานการฝึกอบรม: นาง ริตราภรณ์ จันทร์เขียว 
การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปี การศึกษานั้นสาขาวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้จัดการฝึกอบรมดังนี้ 

1.  การฝึกอบรมปฏิบัติงาน 
1.1 ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษเป็นเวลาอย่างน้อย 21 เดือน และปฏิบัติงานในวิชาเลือกพื้นฐานทางอาชีวเวช

ศาสตร์ไม่เกิน 2 เดือน และวิชาเลือกอิสระอย่างน้อย 1 เดือน 
1.2 การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชาเลือกพื้นฐาน จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 

สัปดาห์ และไม่เกิน 2 เดือน อย่างไรก็ตามสามารถจัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปฏิบัติงานแบบ
ผสมผสานหลายสาขาควบคู่กันไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวมเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ต่อ 1 สาขาวิชา 

1.3 จัดวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 1 เดือนทางด้านพิษวิทยาภายในประเทศหรือต่างประเทศ อันจะช่วยให้
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ตามที่เห็นสมควรและได้รับ
การรับรองจากแพทยสภา 

2. การท าวิจัย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวจิัย ตามรายละเอียดในหัวข้อ งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด  

3.  การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกชั้นปีควรเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ  
3.1  วารสารสโมสร (Journal club) เดือนละ 4 ครั้ง 
3.2 การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review) เดือนละ 2 ครั้ง 
3.3 การสอนโดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (Fellow teaching) เดือนละ 2 ครั้ง 
3.4 การประชุมปรึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case discussion) เดือนละ 8 ครั้ง 
3.5 การประชุมปรึกษาผู้ป่วย Table round ทุกวันท าการ 
3.6 การประชุมหารือเรื่องแนวทางปฏิบัติ (RPC Guideline Review) ปีละ 6 ครั้ง 
3.7 การประชุมร่วมระหว่างหน่วย Ped-Tox conference ปลีะ 6 ครั้ง 
3.8 การประชุมร่วมระหว่างหน่วย Lab-Tox conference ปลีะ 6 ครั้ง 
3.9  การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital conference) 12 ครั้งต่อป ี



26 
 

3.10 Staff lecture 
4. ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรทางพิษวิทยาคลินิก  

4.1 โดยลักษณะการบรรยาย เช่น basic clinical toxicology, psychotropic agents, 
pharmacokinetic and pharmacodynamic responses, HAZMAT response, botulism 

4.2 จัดประสบการณ์การเรยีนรู้งานของศูนย์พิษวิทยาฯเช่น การร่างสรุปข้อแนะน าการรักษาภาวะพิษ
ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวทิยาฯ  การร่วมกจิกรรมโครงการยาต้านพิษกับศูนย์พิษวิทยาและ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีประสบการณ์การเรยีนรู้ 

5.  ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทีน่อกเหนือจากหลักสูตรทางพิษวิทยาคลินิก 
5.1  จัดตารางเวลาให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ

ท างานและการสังคม และการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จัดโดย
ภ า ค ว ิ ช า ฯ เ ช ่ น  palliative care, effective communication SBAR, positive feedback, 
กฎหมายทางการแพทย์ เป็นต้น 

5.2  สนับสนุน/อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร ่วมกิจกรรมวิชาการที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
Ramathibodi Medicine Update, การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ , 
การประชุมวิชาการประจ าปีของวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, การประชุมยาต้านพิษ, ประชุมวิชาการ
ในประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา เช่น งานประชุมสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
งานประชุม Asia pacific association of medical toxicology (APAMT) โดยสามารถขออนุมัติ
เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธ์ิของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

6.  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในสัดส่วน 1:1 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ และให้ข้อมูลป้อนกลับแกแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดเป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

7.  จัดการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางกายภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 

8. จัดการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมสีิทธิและหน้าท่ีเท่าเทียมกันตามที่ระบุไว้ใน
หลักสตูร ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 

9.  จัดให้มีการเรียนรู้ตาม Entrustable Professional Activities (EPA) ทีก่ าหนด  
10. ด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม ก าหนดการปฏิบัติงาน ความรับผดิชอบและกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของ

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ แต่ละช้ันปีไว้อย่างชัดเจนตามทีร่ะบุในหลักสูตรและคู่มือการปฏิบตัิงาน 
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การวัดและประเมินผล 

............................................................................................................................................................................. 
 มีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตามที่ก าหนดโดยมีการแจ้งกระบวนการ
วัดและประเมินผลให้รับทราบตั้งแต่แรก หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีข้อสงสัยในผลการประเมินสามารถเขียนค าร้องขอ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการสอบยื่นต่อประธานหลักสูตรได้เมื่อต้องการตามขั้นตอนด้านล่าง 

 
 
 สาขาวิชาฯจัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งความรู้ เจตคติ และการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมตามสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ โดยสาขาวิชาบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมีหัวข้อที่ใช้
ประเมิน ดังนี้  
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่อฝส.ก าหนดโดยอาจารย์  
มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio (case logbook และself-reflection) 
มิติที่ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
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มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication skills 
โดยอาจารย์และผูร้่วมงาน  

ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้  
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปีโดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ

ก าหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม 
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

2. การเลื่อนช้ันปี  
2.1 เกณฑ์การเลื่อนช้ันปี  

- ปฏิบัติงานได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
- ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรโดยได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  
- ผ่านการสอบเลื่อนช้ันปีโดยได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 
- Entrustable professional activities และรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สมาคม
ก าหนด 

- ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
2.2 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปี 

- กรณีสอบเลื่อนช้ันไม่ผ่าน จะมีการสอบซ่อมได้สองครั้งภายใน 1 เดือน และ 2 เดือน หลังจากการ
สอบครั้งแรก 

- ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันก าหนด แล้วท าการประเมินซ ้า ถ้าผ่านการประเมินจึง
สามารถเลื่อนช้ันปีได้ 

- ถ้าสอบซ่อมครั้งที่สองไม่ผ่าน หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ ้าตามข้อที่ 2.2.1 หรือไม่
ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอช่ือเข้าสอบวุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะช้ันปีเดิมอีก 1 ปี 

- หลังจากปฏิบัติงานซ ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีให้ยุติการ
ฝึกอบรม 

2.3 การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
- แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผล 
พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การก ากับดูแลและการประเมินผล
ซ ้า 

- เมื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ 

2.4 การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 
2.4.1 การลาออก  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เมื ่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทย
สภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธ์ิการสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด
เป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก
และค าช้ีแจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทย
สภา 
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2.4.2 การให้ออก 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือ่มเสยี ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือน และกระท าซ ้าภายหลังการภาคทัณฑ์ 
- เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรบัทราบ

พร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่ง
จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการภายในสถาบัน 
และตัวแทนสถาบันฝึกอบรมอื่นและ/หรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่องผลการสอบสวนจะถูก
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้
ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายัง
ไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

3. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ องค์ประกอบดังน้ี  
3.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  

- ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์หรือสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของ
แพทยสภา  และได้ผ่านการอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ ระยะเวลา
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม  

- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ  
3.2 เอกสารประกอบ  

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนด  
- บทความงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

3.3 วิธีการประเมินประกอบด้วย  
- การสอบข้อเขียน  
- ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วยการสอบปากเปล่า  
- การประเมินผลงานวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย  
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สวัสดิการแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

............................................................................................................................................................................. 
การรักษาพยาบาล 

 แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดต้นสังกดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช้สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดต้นสังกดัอื่น ใช้สิทธิพื้นฐานของตนเองจากต้นสังกัด 

 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ลดหย่อนค่าห้องร้อยละ 75 ค่าอาหารร้อยละ 20 และค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 50 
ส าหรับทุกสิทธิของแพทย์ประจ าบา้น 

 กรณีเป็นผู้ป่วยนอก แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดต้นสังกัดคณะฯ ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 20 
ส าหรับตนเองและร้อยละ 10 ส าหรับครอบครัว แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดสังกัดอื่นๆ ไมม่ีค่าลดหย่อน 

ค่าอาหาร 

 660 บาทต่อเดือน 

 อาหารเที่ยงส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Noon report  
ค่าตอบแทนการอยู่เวร 

 ในกรณีมผีู้ป่วยปรึกษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องเข้ามาดูนอกเวลาราชการม เสาร์อาทิตย์สามารถเบิก
ค่าตอบแทนได้ 600 บาทต่อครั้ง 

หอพัก 

 ไม่มีการจัดสรรหอพักส าหรับแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด แตจ่ะมเีงินช่วยเหลือค่าท่ีพัก 3,000 บาทต่อเดอืน 
และได้บัตรจอดรถจากคณะฯ  

เคร่ืองแต่งกาย 

 เสื้อกาวน์ตัวสั้น แขนสั้น คนละ 6 ตัวตลอดหลักสูตร 
สิทธิประโยชน์อืน่ๆ 

 ขอทุนสนับสนุนการวิจยัจากคณะฯ ได ้

 ขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันต่างประเทศได้ ตามเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด 

 ใช้บริการศูนย์กีฬาของคณะฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ส่วนลดศูนย์อาหารรามาธิบดีและร้านค้าต่างๆภายในคณะฯ เช่น S&P, 7-Eleven, SEE FAH, Bake&Bro, 
Puff&Pie 

 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ MMR, DT 

 สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ผ่านทางห้องสมุด intranet และ ระบบ VPN 

 Sim card ให้กับแพทยป์ระจ าบ้านทุกคน เพื่อให้แพทยป์ระจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันเอง และกับโทรศพัท์พื้นฐานของโรงพยาบาลไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 การเดินทางมรีถตู้คณะรบัส่งระหวา่ง อนุสาวรีย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี เวลา 06.30-08.30 และ 15.30-
18.30 ส าหรับการเดินทางมายังสโุขเพลส (ศูนย์พิษวิทยา) มีรถตู้หนา้อาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมดา้น
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ออกเป็นรอบตามเวลา 
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ทรัพยากรทางการศึกษา
............................................................................................................................................................................ 

คณะฯก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
1. คณะฯเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ การเขา้ถึง

แหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมยั สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มี
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ และมสีิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 

2. สาขาวิชาฯ ได้รับการรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม มจี านวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของ
ผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

3. ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ซึ่งเปิดใหบ้ริการค าแนะน าและข้อมูลแก่แพทย์ บุคคลกรทางการแพทย์และ
ประชาชนท่ัวไปทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง นักวิทยาศาสตร์พิษสารสนเทศ (Information Scientist) จะเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าและข้อมลูเบื้องต้น โดยมีอาจารย์แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาร่วมให้
ค าปรึกษา ในแต่ละปีมผีู้ติดต่อขอรับค าปรึกษามากกว่า 20,000 รายต่อปี แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดจะได้
เรียนรูผู้้ป่วยด้านพิษวิทยาที่ขอปรกึษาผ่านศูนย์พิษวิทยาท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยจะปฏิบตัิงาน
ร่วมกับทั้งนักวิทยาศาสตร์พิษสารสนเทศและอาจารย ์

4. ห้องปฏิบัติการหน่วยพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีเครื่องมือในการตรวจหาสารเคมีต่างทั้งที่ทราบและไม่ทราบ (unknown) 
รวมทั้งการตรวจวัดระดับยาต่างๆได้ โดยมีเครื่องมือท่ีหลากหลายตั้งแต่การตรวจพื้นฐาน จนถึงเครื่องมือ
ทันสมัยและซับซ้อน อาทิเช่น Atomic absorption spectrometer (AA), High performance liquid 
chromatography (HPLC) และ Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-
MS/MS) เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีการตรวจมากกว่า 20,000 ครั้ง ห้องปฏิบัติการนี้ท างานร่วมกับศูนย์
พิษวิทยา และแพทย์เมื่อมผีู้ป่วยดา้นพิษวิทยาท่ีควรต้องมีการตรวจหาหรือวัดระดับสารพิษต่างๆ ท าให้การ
วินิจฉัยและรักษาแม่นย าถูกต้องมากข้ึน รวมถึงท าให้เกิดการเรียนรูส้ารใหม่ๆ โดยต่อเนื่อง 

5. การเข้าถึงแหล่งข้อมลูวิชาการที่ทันสมัย คณะฯมีการจดัตั้งหน่วยห้องสมุดและสารสนเทศ อยู่บรเิวณช้ัน 2 
อาคารเรยีนและปฏิบตัิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถูกออกแบบตกแต่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยั เนื้อท่ี 1800 ตารางเมตร จ านวน 150 ที่น่ัง ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็น 
Learning commons โดยค านึงถงึลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน 25 เครื่อง พร้อมระบบ Print Control เพื่อควบคุมการสั่งพมิพ์งานจากจุดบริการ จุดเดียว 2เครื่อง 
มีห้องศึกษากลุ่มให้บริการจ านวน 3 ห้อง ติดตั้ง WIFI ที่มีประสิทธิภาพในบริเวณพื้นท่ีของห้องสมุดทั้งหมด 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 
http://med.mahidol.ac.th/library/ 

เวลาท าการ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดท าการเวลา 07.00-22.00 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์ เปดิท าการเวลา 08.30 – 22.00น. 
ส าหรับ Learning Commons Zone เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. โดยหยดุท าการในวันหยดุ

นักขัตฤกษ์ 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ได้ทั้งขณะที่อยู่

ในโรงพยาบาลผ่าน WIFI และขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาลผ่านระบบ VPN มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักจริยธรรม 
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6. การจัดประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน มีการปฏบิัติงาน
ร่วมกับนักวิทยาศาสตรส์ารสนเทศน์ทางพิษวิทยา เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ พยาบาล เภสชักร 
ในการติดตามดูแลผู้ป่วย อีกท้ังยังได้มสี่วนร่วมในการงานของศูนย์พิษวิทยาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์พิษวทิยา
ทั้งการทบทวนแนวทางการแนะน า การวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อในบริบทต่างๆ การท างานวิจยัและ
นวัตกรรม ร่วมกับนักวิทยาศาสตรส์ารสนเทศน์ทางพิษวิทยา  

7. ความรู้และการประยุกต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มีการบูร
ณาการ และสมดลุระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจยัอย่างเพียงพอ  

8. การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม 
การประเมินการฝึกอบรม  

9. เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถเลือกฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่
ระบุไว้ในหลักสตูร นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมระยะสั้นใน
สถาบันต่างประเทศได้ตามเกณฑท์ี่คณะฯ และภาควิชาฯ ก าหนด  
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กฎเกณฑก์ารลาของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

............................................................................................................................................................................. 
ประเภทการลาและระยะเวลา 
แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดมีสิทธ์ิลาตามระเบียบของคณะฯ 

(1) ลาคลอด ไมเ่กิน 3 เดือน  
(2) ลาป่วย แจ้งโดยตรงต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการหลักสตูรฯ และหากลาป่วยเป็นระยะเวลา
มากกว่า 3 วัน ต้องมีเอกสารใบรบัรองแพทย์เพื่อประกอบการลา  
(3) ลากิจ ไม่เกิน 45 วันต่อปี โดยต้องผ่านการอนุมตัิจากประธานหลักสูตรฯ 
(4) ลาพักผ่อน ไม่เกิน 10 วันต่อปี โดยต้องผ่านการอนุมัตจิากประธานหลักสตูรฯ 
(5) ลาบวช หรือ ลาเพื่อไปประกอบศาสนกิจ พิจารณาตามความสมควรโดยต้องผ่านการอนุมัติจาก 
ประธานหลักสตูรฯ 

โดยการลาทั้งหมดจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวมโดยอนุญาตให้ลาทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ระยะเวลาของการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่
ละปี จะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได้รับการ
ประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
การส่งใบลา (ทุกกรณี) 

 ต้องส่งเอกสารการลาที่ภาควิชาฯ และต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่รับปรึกษาในขณะนั้นและหัวหน้า
สาขาวิชาฯ เป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะลาได้ 

การลาที่ไม่ต้องส่งใบลา 
กรณีการลาประชุมดังต่อไปนี้ไม่ต้องส่งใบลา (แต่ต้องแจ้งอาจารย์ที่รับปรึกษาในขณะนั้น) 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 

 การเข้าร่วมประชุม Ramathibodi Medicine Update ที่จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 การเข้าร่วมประชุม ของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ 

 ไม่อนุญาตให้ลาไปประชุมในเวลาราชการใดๆ ยกเว้นกรณีการลาที่ไม่ต้องส่งใบลาข้างต้น หรือเป็นการลา
เพื่อไปน าเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งต้องส่งใบลาและขออนุญาตอาจารย์ที่รับปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา
ฯ ล่วงหน้า 
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ภาคผนวก 1  

Entrustable Professional activities (EPA ) ส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขาเวชภสัชวิทยาและพิษวิทยา  

Entrustable Professional Activities (EPA) 
เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ (critical activities) ที่ช่วยให้มั่นใจว่ากระบวนการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรบ

ได้รับ จะมีผลลัพธ์ตามที่พึงประสงค์และสามารถไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
อย่างมืออาชีพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทุกคนต้องท า
ได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย  

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1. Level of EPA 
Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

2. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน  

EPA1: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of 
patients with acute poisonings 

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

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

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

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

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

Knowledge: clinical management of common acute toxic 
exposures (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems 

Skill: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication, leadership, teamworking, and 
ACLS 

Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for 
help if needed 

Experience: 
1. Demonstrate experience coping with acute toxic exposed 
patients at least 2 cases/item; all items (Acute setting in Table 
1) within the 2 years of training 
2. Completeness of consultation record 200 records within the 
2 years of training 

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

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

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

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

 

EPA2: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of 
patients with subacute to chronic toxicological exposures or effects 
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Title of EPA Providing clinical pharmacological and toxicological 
consultation and management of patients with subacute to 
chronic toxic exposures or effects 

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

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

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

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

Knowledge: clinical management of common subacute to 
chronic toxic exposures (Table 1), rational use of drugs and 
investigations, reimbursement of various health care systems 

Skill: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication, leadership, teamworking, and 
ACLS 

Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for 
help if needed 

Experience: 
1. Completeness of consultation record related with subacute 
to chronic toxicological exposed patients average 30 records 
within the 2 years of training 
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Assessment information source to 
assess progress and ground for a 
summative entrustment decision  

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

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

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

 

EPA3: Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 

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

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

Context Inpatient setting / Ambulatory setting / Poison center setting 

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 
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Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required experience 
for entrustment 

Knowledge: 
1. Knowledge and evidence-base information of toxic exposure, 
toxicological surveillance, toxicological test, and preventive care 
2. Normal value of the screening tests 

Skill: recognition and determining risk of toxic exposures 

Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for 
help if needed 

Experience: 
1. Demonstrate experience coping with toxicological 
surveillance and preventive care in 10 cases within the 2 years 
of training 
2. Completeness of consultation record average 10 records 
within the 2 years of training 

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

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

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

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

 

EPA4: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 

Specifications 
  

1. Able to reflect what have been learned from internal, 
external, or personal academic activities 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from 
those learning activities 

Context Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship Log book 
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Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development (CPD) and the four domains of professional 
practice, medical knowledge, patient safety, non-technical skills, 
communication and maintaining trust 

Skill: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning 

Attitude and behavior: professionalism, commitment to life-long 
learning and self-improvement 

Experience: 
1. Demonstrate submitting Clinical Pharmacology and 
Toxicology Fellowship Log book 
2. Conduct research under supervision 

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

Mentor's opinion 

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

1. Unsupervised practice at the end of each year – level 4 (25 
reflective writings at the end of each year) 
2. Submitting one publishable research manuscript to mentor at 
the end of second year 

 

 EPA5: Working with interprofessional health care teams 

Title of EPA Working with interprofessional health care teams 

Specifications  1. Understands roles and responsibilities as a leader of health 
care teams 

2. Understands roles of other professions to appropriately 
assess and address the health care needs of the patients and 
populations served and how the team works together to 
provide care 
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3. Works with individual of professions to maintain a climate of 
mutual respect and share values 

4. Communicates with patients, families and other health 
professions in a responsive manner to support a team approach 
to maintenance of health and the treatment of disease 

5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other 
team members 

6. Applies relationship-building values and the principle of team 
dynamics to perform effectively in different team roles to plan 
and deliver patient-centered care 

7. Applies leadership practices that support collaborative 
practice and team effectiveness 

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

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

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

Knowledge: principles of team dynamics and interpersonal 
communication 

Skill: communication, consultation, active listening, 
management, working practice with other health professions, 
leadership 

Attitude and behavior: mutual respect, shared values, recognize 
one’s limitations 

Experience: demonstrate experience in being consultant for the 
healthcare team 

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

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Self-evaluation: Clinical Pharmacology and Toxicology 
Fellowship Log Book 
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Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

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

 

EPA6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 

Title of EPA Teaching medical students, residents, and healthcare 
professions 

Specifications 
  

1. Able to concise review and summarize toxicological topics, 
articles, information, or case scenarios 

2. Able to teach medical students, residents, and healthcare 
professions 

Context Teaching / Academic activity 

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

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

Knowledge: principles of learning and teaching, 

Skill: communication, presentation, reviewing and summarizing 

Attitude and behavior: professionalism, mutual respect, fellow 
as a teacher 

Experience: demonstrate teaching medical students, residents, 
and healthcare professions 

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

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

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

1. Execution with reactive supervision (on request) by the end 
of first year – level 3 (10 different topics/cases) 
2. Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 
different topics/cases) 
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EPA7: Appropriate communicating with public or other professions 

Title of EPA Appropriate communicating with public or other professions 

Specifications 
  

1. Able to concise review and summarize toxicological 
information 
2. Able to communicate with public or other professions 

Context Academic activity or public communication 

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

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

Knowledge: principles of communication 

Skill: communication, presentation, reviewing and summarizing, 
social media, safety information practice 

Attitude and behavior: professionalism, fellow as a teacher 

Experience: demonstrate communication with public or other 
specialties through social media, conference, or interview 

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

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

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

1. Execution with reactive supervision (on request) by the end 
of first year – level 3 (2 different topics) 
2. Unsupervised practice at the end of second year – level 4 (2 
different topics) 
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EPA-competencies matrix 

ขั้นขีดความสามารถ (milestones): ขั้นที่ I/II ก่อนสิน้สุดของการฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลา 12/24 เดือน ต้องได้ผล
ประเมินในแต่ละ EPA ดังต่อไปนี้ 

Competencies and Milestones / จ านวนคร้ังและ 
ระดับขีดความสามารถที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขั้น 

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

10/10 5/5 3/3 
25/25 
(1วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการตรวจรางกายผู้ปว่ย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมลู 

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

ข. มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลและอภิปรายผลการ
ตรวจทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม ต่อ
สถานการณ์ของผู้ป่วยและสถานพยาบาล 

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

ค. มีทักษะในการ วินิจฉัย เฝ้าติดตามการเปลีย่นแปลง และ
บ าบัดรักษาภาวะผดิปกติทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ี
พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้

4/5 4/5 - - - - - 

ง. มีทักษะในการ ใช้ยาต้านพิษพิษอย่างเหมาะสม 4/5 4/5 - - - - - 

จ. มีทักษะในการท าการเฝ้าระวังทางพิษวิทยาและใช้ข้อมูล
การประเมินการสัมผสั (exposure assessment) 

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

ฉ. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ 4/5 4/5 3/4 - - - - 

ช. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาผ่านการแพทย์ทางไกลโดยปรับเข้ากับบริบทของ
ผู้ป่วยและสถานพยาบาลที่ขอค าปรึกษา 

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

2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 
ก. มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย
และจิตใจทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

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

ข. มีความรู้ และทักษะ ในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

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

3. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ - - - 4/4 - 3/4 3/4 

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ - - - -/4 - - - 

ค. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตผุล 4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 - - 

ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 4/5 4/5 3/4 4/4 - - - 

4. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ข. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น 
โดยเฉพาะทางด้านทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 
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ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าติและผู้ปว่ยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

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

ง. สื่อสารและถ่ายทอดข้อมลู ความรู้ทางวิชาการแก่
ประชาชนท่ัวไป แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ได ้

- - - - - 3/4 3/4 

จ. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้รว่มงานทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

5. การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพนยิม (Professionalism) 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ 
ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน 

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

ข. มีความสนใจใฝรู่้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional 
Development) 

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

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รบัมอบหมาย 4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 3/4 3/4 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 4/5 4/5 3/4 - 4/5 - 3/4 

6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสขุภาพ (Systems-based Practice) 
ก. มีความรู้เกีย่วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ - - - 4/4 4/5 - - 

ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วย 

- - - -/4 4/5 - - 

ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่นการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 
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ผลของ EPA 

1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี ้

- มิติที่ 1 , 4, 5 และ 6 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2) 

- มิติที่ 2 และ 3 การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วย และบันทึกเชิงเวชระเบยีนผู้ป่วย (ตาม EPA ข้อ 1, 2, 

และ 3) 

2. เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชัน้ปี * 

2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 

- EPA 1: level 4; 10 cases in different diseases/problems 

- EPA 2: level 4; 5 cases in different diseases/problems 

- EPA 3: level 3; 3 cases in different scenarios 

- EPA 4: level 4; 25 reflective writings  

- EPA 5: level 4; 5 different cases 

- EPA 6: level 3; 10 different topics/cases 

- EPA 7: level 3; 2 different topics 

2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 

- EPA 1: level 5; 10 cases in different diseases/problemsได้ดูแล acute toxic 

exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item (Acute setting 

in Table 1) 

- EPA 2: level 5; 5 cases in different diseases/problems  

- EPA 3: level 4; 3 cases in different scenarios 

  ได้ท า toxicological surveillance and preventive care อย่างน้อย 10 

cases  

- EPA 4: level 4; 50 reflective writings  

  ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง  

- EPA 5: level 5; 5 different cases 

- EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 

- EPA 7: level 4; 2 different topics 

*แพทย์ประจ าบ้านสามารถท า EPA ให้ไดสู้งกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไวส้าหรับแต่ละระดับของช้ันปีท้ังจานวนและ 

level เมื่อสิ้นสุดหรือก่อนการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคน ต้องแสดงให้เห็นว่า สามารถทา EPA ไดด้้วย

ตนเองดังนี้: 

- EPA 1: level 5; 10 cases in different diseases/problemsได้ดูแล acute toxic 

exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item (Acute setting 

in Table 1) 

- EPA 2: level 5; 5 cases in different diseases/problems  
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- EPA 3: level 4; 3 cases in different scenarios 

  ได้ท า toxicological surveillance and preventive care อย่างน้อย 10 

cases  

- EPA 4: level 4; 50 reflective writings  

  ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง  

- EPA 5: level 5; 5 different cases 

- EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 

- EPA 7: level 4; 2 different topics 

 

ตารางที่ 1 โรค/ภาวะทีส่าคัญซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การดูแลรักษาได้

ด้วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 

กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ Setting 

Acute Subacute 

to chronic 

Analgesics Paracetamol √ √ 

Salicylate √ √ 

Ergot derivatives and antimigraine drugs √ √ 

NSAIDs and other analgesics √  

Antimicrobials Antimicrobials √ √ 

Chemotherapeutic and 

immunosuppressive 

drugs 

Methotrexate  √ 

Other chemotherapeutic and 

immunosuppressive drugs 

√  

Drugs that Affect the 

Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs √ √ 

Antihypertensive drugs √  

Drugs and substances 

that Affect the 

Respiratory System 

Bronchodilators include methylxanthines √  

Antitussives, mucolytics, or expectorants √  

Drugs that Affect the 

Endocrine System 

Antidiabetic drugs √ √ 

Thyroid drugs √  

Drugs that Affect the 

Hematologic System 

Anticoagulants √ √ 

Iron √  

Drugs that Affect the 

Nervous System 

Anesthetics √  

Anticonvulsants √ √ 

Anticholinergic drugs √ √ 

Antihistamines √ √ 
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Antidepressant √ √ 

Antipsychotics √ √ 

Sedatives √ √ 

Lithium √ √ 

Muscle relaxants √  

Drug of Abuse Sympathomimetics √ √ 

Opioids √ √ 

Ethanol √ √ 

Hallucinogens √ √ 

Body packers or body stuffers √  

Industrial, Household, 

and Environmental 

Toxicants 

Cleansers and Caustics √  

Toxic alcohol and glycols √ √ 

Hydrocarbons √ √ 

Heavy metals √ √ 

Toxicants that Affect 

Oxygen Transportation 

Irritant gas √ √ 

Simple asphyxiants √ √ 

Dyshemoglobin inducers √ √ 

Cellular asphyxiants √ √ 

Pesticides Paraquat √ √ 

Glyphosate √ √ 

Anilides and chloroacetanilides √ √ 

Chlorophenoxy compounds √  

Cholinesterase inhibitors √ √ 

Pyrethroids √ √ 

Other insecticides and repellants √  

Phosphides √  

Food Poisonings Bacterial and cyanobacterial toxins (botulism, 

tetrodotoxin, saxitoxin, etc) 

√  

Mushrooms √  

Plants √  

Envenomation Hematotoxic snakes √  

Neurotoxic snakes √  

Bee, wasp, and honets √  

Other envenomations √  
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Conditions, syndromes, 

or symptoms 

  

  

  

  

  

  

  

  

Seizure √  

Alteration of consciousness √  

Metabolic acidosis √  

Shock √  

Hepatitis √ √ 

Renal failure √ √ 

Hemolysis √  

Coagulopathy √  

Rhabdomyolysis √  

Hyperthermia √  
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ภาคผนวก 2 

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม  

1. ความรู้พ้ืนฐานทางเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา รวมถึงความรู้ในระบบที่เกี่ยวข้อง 

- Principle of toxicology 
- Basic pharmacology 
- Biochemical and metabolic principles 
- Chemical principles 
- Withdrawal principles 
- Principle of immunological response  
- Neurotransmitters and neuromodulators 
- Fluid, electrolyte, and acid-base principles  
- Pathology and pathogenesis of diseases 
- Initial evaluation of poisoned or overdosed patient 
- Laboratory principles 
- Diagnostic imaging 
- Pediatric and neonatal toxicology 
- Geriatric toxicology 
- Analytical toxicology 
- Occupational, industrial, and environmental toxicology 
- Forensic toxicology 
- Principles of managing acutely poisoned or overdosed patient 
- Antidotes 
- Decontamination 
- Enhance elimination 
- Structure and function of 

- Cardiovascular system 

- Endocrine system 

- Gastrointestinal system 

- Genitourinary system 

- Hematopoietic system 

- Musculoskeletal system 

- Nervous system 

- Respiratory system 

- Reproductive system 

- Otolaryngology system 

- Skin and soft tissue 
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- ระบาดวิทยาคลินิก 
- ประเมินงานวิจยั 
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, 

cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 
- วิเคราะห์ข้อมูลและความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่ไดม้าจากการรวบรวม เช่น review article, 

original article 
- สามารถใช้หรือแปลข้อมลูทางสถติิได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, 

relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นต้น 
- ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม 
- Potential bias ของการวัดค่าหรอืแปลค่า sensitivity และ specificity 

- เภสัชวิทยาคลินิก 
- ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และน ามาประยุกต์กับ

การติดตามระดับยาและการปรับยา 
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล 
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา 
- Adverse drug event 
- Drug interaction 
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแตล่ะประเภท 
- ปรับเปลีย่นขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอาย ุตัง้ ครรภ์ และให้นมบตุร 

- การดูแลเหตุทีม่ีกลุ่มผู้ป่วยและอุบตัิภัย  
- Classification and labeling of hazardous materials  
- Identify hazardous materials 
- Hazmat incidence response rule and standard 
- General approach and triage 
- Decontamination procedure 
- Personal protective equipment 
- Risk communication 

2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น  

ระดับที่ 1 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบบ่อย และ / หรือมีความส าคญั 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง  

ระดับที ่2 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบน้อยกว่าระดับ 1 และมี

ความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

ระดับที่ 3 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอด อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรูโ้ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบัน

ฝึกอบรมควรจัดใหม้ีการเรียนรูโ้รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  
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กลุ่มโรค สารหรือ

ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Analgesics Paracetamol 

Ergot derivatives and 

antimigraine drugs 

   

Salicylate     

NSAIDs and other analgesics: 

NSAIDs, muscle relaxant 

    

Antimicrobials Antimicrobials    

Antiseptics   

Chemotherapeutic 

and 

immunosuppressiv

e drugs 

Methotrexate    

  Other chemotherapeutic 

and immunosuppressive 

drugs: platinums, 

cyclophosphamide, 

ifosfamide, fluorouracil 

Other 

chemotherapeutic 

and 

immunosuppressiv

e drugs: others 

Drugs that Affect 

the Cardiovascular 

System 

Antiarrhythmic drugs: digoxin, 

amiodarone 

Antiarrhythmic drugs: 

others 

 

Antihypertensive drugs    

Drugs and 

substances that 

Affect the 

Respiratory System 

Bronchodilators include 

methylxanthines 

    

Antitussives, mucolytics, or 

expectorants 

    

Drugs that Affect 

the Endocrine 

System 

Antidiabetic drugs     

Thyroid drugs     

Drugs that Affect 

the Hematologic 

System 

Drug involve homeostasis      

Iron     
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กลุ่มโรค สารหรือ

ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Drugs that Affect 

the Nervous 

System 

Anticholinergic drugs Anesthetics   

Anticonvulsants   

Lithium   

Antihistamines    

Antidepressant    

Antipsychotics     

Sedatives hypnotics     

Muscle relaxants     

Drugs of Abuse 

 

Sympathomimetics    

Body packers or body 

stuffers 

  

Substance withdrawal   

Opioids    

Ethanol     

Hallucinogens     

Industrial, 

Household, and 

Environmental 

Toxicants 

Cleansers and Caustics  Radiation 

Toxic alcohols and glycols   

Heavy metals: lead Heavy metals:  arsenic, 

mercury, cadmium, 

copper, manganese 

Heavy metals: 

thallium, selenium, 

silver, other heavy 

metals 

Hydrocarbons     

Irritant gases    

Dyshemoglobin inducers   
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กลุ่มโรค สารหรือ

ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Toxicants that 

Affect Oxygen 

Transportation 

Simple asphyxiants    

Cellular asphyxiants   

Pesticides Paraquat  Other pesticides: 

sodium 

monofluoro- 

acetate, 

fluoroacetamide, 

others 

Anilides and 

chloroacetanilides 

  

Glyphosate  Other insecticides 

and repellants: 

neonicotinoid, 

organochlorine, 

others 

Other insecticides and 

repellants: naphthalene 

  

Chlorophenoxy compounds  Other fumigants 

Phosphides   

Cholinesterase inhibitors     

Pyrethroids     

Other insecticides and 

repellants: DEET, camphor, 

para-dichlorobnzene 

    

Food Poisonings Bacterial and cyanobacterial 

toxins: tetrodotoxin, saxitoxin 

Bacterial and 

cyanobacterial toxins: 

botulism 

Bacterial and 

cyanobacterial 

toxins: others 
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กลุ่มโรค สารหรือ

ภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Mushrooms   

Plants: plant with local 

irritant effect, plant with 

anticholinergic effect, cardiac 

glycosides, cyanogenic 

glycosides, strychnine  

Plants: rotenone, abrin, 

ricin 

Plants: others 

Envenomation Hematotoxic snakes Other envenomation: sea 

snake 

Other 

envenomation: 

stingray, stonefish, 

others 

Neurotoxic snakes     

Bee, wasp, and hornets     

Other envenomation: spider, 

fire ant, jellyfish 

    

Conditions, 

syndromes, or 

symptoms 

Seizure   

Alteration of consciousness     

Metabolic acidosis     

Shock     

Hepatitis     

Renal failure     

Hemolysis     

Coagulopathy     

Rhabdomyolysis     

Hyperthermia     

 

3. ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรค 



56 
 

ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าได้ด้วยตนเอง และสามารถสอนนิสตินักศึกษาแพทย์ 

แพทย์ประจ าบ้านท าหตัถการดังกล่าวได ้

ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  

ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อาจท าได้ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Manual procedure 

 

 

 

Decontamination 

techniques 

 Hyperbaric Oxygen 

Therapy 

Basic cardiac life 

support 

  

Endotracheal 

intubation 

  

Advanced cardiac life 

support 

  

การให้ Antidote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activated charcoal Botulinum antitoxin Octreotide 

Antivenins Insulin  

Atropine Lipid  

Calcium   

Chelators   

Cyclophosphamide   

Deferoxamine   

Ethanol   

Folic & Folinic acids   

Methylene blue   

Nitrite, amyl/sodium   

Thiosulfate, sodium   

N-acetylcysteine   

Naloxone   
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หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 

 

 

Pralidoxime   

Protamine   

Pyridoxine   

Sodium bicarbonate   

Thiamine   

Vitamin K   

การแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการ* 

ระดับที่ ๑ สามารถ 

ตรวจ และแปลผลไดด้้วย

ตนเอง 

ระดับที่ ๒ สามารถส่ง

ตรวจ แปลผลไดด้้วย

ตนเอง 

ระดับที่ ๓ สามารถส่ง

ตรวจ และน าผลไป

ประยุกต์ใช้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium dithionite test Therapeutic drug monitoring Pathology and 

cytology of tissue 

biopsy 

Bedside screening for 

methemoglobinemia 

Toxic substance level  

Electrocardiography Laboratory diagnoses in 

toxicology 

 

Urinalysis Acute abdomen series  

20-minute whole 

blood clotting test 

Bone and joint radiography  

Urine screening for 

drug of abuse 

Chest X-ray  

 Plain KUB  

 Skull X-ray  

 Ultrasound of the abdomen  

 CT brain, abdomen, thorax  

 MRI brain  

 Coagulogram  

 Complete blood count  
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หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 

 

 Hemoglobin analysis  

 Iron studies (Serum iron, TIBC, 

ferritin) 

 

 Thyroid function test  

 BUN, creatinine, eGFR, uric 

acid, Electrolyte, Magnesium 

 

 Calcium, Phosphate, Alkaline 

phosphatase 

 

 Liver function test  

 

4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
4.1 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

4.1.1 การสื่อสารและการสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ  

4.1.2 การบอกข่าวร้าย  

4.1.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

4.1.4 การบริหารจัดการ difficult case  

4.1.5 การตระหนักรู้พื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกันรวมถึง การแพทย์ทางเลือก การแพทย์สมุนไพร
และการแพทย์ท้องถิ่น 

4.2 ความเป็นมืออาชีพ  
4.2.1 การบริบาลโดยมผีู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care  

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  

- การรักษาความนา่เชื่อถือแก ่ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้่วยให้ดี
ที่สุด  

- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ  

- ความสามารถปรบัตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิไว้ก่อน  
4.2.2 พฤตินิสัย  

- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย  

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
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4.2.3 จริยธรรมการแพทย์  
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณีการนับถือให้เกยีรติ สิทธิ และรับฟัง

ความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณญีาติ
และผูป้่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย  

- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและผู้ปกครองในการดูแลรักษาและหัตถการ  

- การปฏิบัติในกรณีทีผู่้ปกครองร้องขอการรักษาที่ไมม่ีประโยชน์หรือมีอันตราย  

- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
4.2.4 การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ  

- การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเอง  

- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  

- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปญัหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ  

- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรยีนรู้  

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ปกครองและญาติ  
4.3 การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ  

4.3.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

4.3.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้นความรูเ้กี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแล
รักษา  

4.3.3 ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก
แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการสนบัสนุนการจัดระบบบริการยาก าพร้าและยาต้านพิษ 
เป็นต้น  

4.3.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายยาเสพติด เป็นต้น 
4.4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  

4.4.1 ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั  

4.4.2 การดูแลรักษาผูป้่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  

4.4.3 การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  

4.4.4 การบันทึกเวชระเบยีนครบถ้วนถูกต้อง  

4.4.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและ/หรือผู้รับบริการ 

การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น  
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ภาคผนวก 3 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักของผลการฝึกอบรม  
ประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 
สมรรถนะหลักของ
ผลการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล 

1. การบริบาลผู้ป่วย - การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3 และ 5 

2. ความรู้และทักษะ
หัตถการทางเวชกรรม 

- การสอนพื้นฐานความรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย (core lecture) 

- กิจกรรมวิชาการ เช่น topic review, journal club, case discussion 
ฯลฯ 

- การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน 

การสอบข้อเขียน  

การสอบปากเปล่า 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3, 6 และ 7 

3. การเรียนรู้และการ
พัฒนาจากฐานการ
ปฏิบัต ิ

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- การท าวิจัย 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-7 

การประเมินผล
งานวิจัย 

4. ทักษะระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร  

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหวิชาชีพ 
- กิจกรรมวิชาการ เช่น topic review, journal club, case discussion 

ฯลฯ 
- การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบา้น 

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3 และ 5-7 

5. การปฏิบัติตาม
หลักวิชาชีพนิยม 

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการทางการแพทย์เช่น โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและสังคม การอบรมกฎหมายทางการ
แพทย ์

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-7 

6. การท าเวชปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับระบบ
สุขภาพ 

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการทางการแพทย์เช่น โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและสังคม การอบรมกฎหมายทางการ
แพทย ์

- การร่วมกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหรือจัดท าแนวทางและค าแนะน า
การดูแลรักษาผูป้่วยของศูนย์พิษวิทยา 

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-5 
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ภาคผนวก 4 

รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  

ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธันยชัย สุระ             ที่ปรึกษา (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์) 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล   ประธานการฝึกอบรม 

3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการผูเ้ชี่ยวชาญแพทยศาสตร์ศึกษา 

4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย กรรมการหลัก (ฝ่ายวิจัย) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรสีุมะ  กรรมการหลัก (ฝ่ายวิชาการและฝา่ยประเมินผล) 
6. นาง ริตราภรณ์ จันทร์เขียว    เลขานุการ 

7. แพทย์หญิง สุทธิมน ธรรมเตโช   กรรมการ (ตัวแทนศิษย์เก่า และ อาจารย์พิเศษ) 
8. นายแพทย์ ปุณณพัฒน์ ดาราสว่าง    กรรมการ (แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
9. นายแพทย์ พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์                         กรรมการ (แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) 
10. นางสาว จารุวรรณ ศรีอาภา    กรรมการ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนยพ์ิษวิทยา) 
11. นางสาว อัจฉรา ทองภู    กรรมการ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนยพ์ิษวิทยา) 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

1. ก าหนด/ปรับ พันธกิจและผลลพัธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรการ
ฝึกอบรมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ท้ังด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้ากับ
การเปลีย่นแปลงของ สังคม ท้ังด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับใหเ้กิดผลประโยชน์กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ 

3. พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

4. ก าหนดนโยบายและกระบวนการการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดโดยสามารถ ปรับนโยบาย
การรับ วิธีการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมท่ี เปลีย่นแปลงไป ความ
ต้องการที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบคุคล การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาพื้นฐานทาง การแพทย์ และข้อก าหนดของหลักสตูร  
5. บริหารกระบวนการฝึกอบรม การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและก าหนดระยะเวลาในการ ด าเนินกิจกรรม
การเรยีนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปรบัโครงสร้าง เนื้อหา และ ระยะเวลาของหลักสตูรการ
ฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกดิโรคของประชากร 

สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม เพื่อให้ครอบคลุมความรู ้แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น 

6. บริหารกระบวนการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการทีเ่หมาะสมไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังทางกายภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 

7. บริหารกระบวนการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมสีิทธิและหนา้ที่เท่าเทียมกันตามทีร่ะบไุว้ใน
หลักสตูร ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 

8. ปรับกระบวนการเรียนรู้ และวธิีการฝึกอบรม ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ 
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ต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดลอ้มท่ีแพทย์จะเข้าท างาน 

9. ก าหนดกระบวนการวัดผลการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ครบถ้วนสอดคล้องตามเกณฑ์ entrustable 

professional activity ของสามคมพษิวิทยาคลินิก และจัดให้มรีะบบการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทันเวลา 

10. ปรับนโยบายการพัฒนาและคดัเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ใหก้ารฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม 

11. บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้การด าเนินหลักสูตรการฝึกอบรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
12. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคณุภาพการฝึกอบรม 

13. ก าหนดกระบวนการการรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
อย่างสม่ าเสมอ 

14. ก ากับ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับดูแลหลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน ตาม
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

16. บริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและไมม่ีประโยชน์ทับซ้อน ท้ังการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
การคัดเลือก อาจารย์ การบรหิารการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล การให้การป้อนกลับ และการปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูร 
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ภาคผนวกที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

1 อาจารย์ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วย 
หลักสูตรมีผู้ป่วยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ  

- ผู้ป่วยที่รับปรึกษาจากทาง Hotline ของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งจะเป็น 
กรณีผู้ป่วยที่ปรึกษาจากทั่วประเทศ 
- ผู้ป่วยในที่นอนรับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ผู้ป่วยนอกที่มาที่คลินิกของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยการรับปรึกษาจะมีตารางหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละเดือน 
  

ตาราง Consultant   

ล าดับ ประจ าเดือน 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ

กิจกรรมวิชาการ 
ผู้ป่วยจากศูนย์พิษวิทยา 

1 มกราคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ  
 
 
วนสลับระหว่างอาจารย์สามท่าน 
- รศ.พญ. สาทรยิา  ตระกูลศรีชัย 
- ผศ.นพ. สหภมูิ ศรสีุมะ 
- พันโท นพ. กิตติศักดิ์ แสนประเสริฐ 
ทุกสัปดาห ์
  

2 กุมภาพันธ ์ รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

3 มีนาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

4 เมษายน รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
5 พฤษภาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

6 มิถุนายน รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
7 กรกฎาคม ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

8 สิงหาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
9 กันยายน ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 

10 ตุลาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
11 พฤศจิกายน ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ 
12 ธันวาคม รศ.พญ. สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

หมายเหตุ: ศ. นพ. วินัยวนานุกูล ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์พิษวิทยาเป็นที่ปรึกษาขั้นถัดไปจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและค าแนะน าการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการดูแลผู้ป่วย 

1) ชี้แนะ ก ากับดูแล และเป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งด้าน
ความรู้และการดูแลแบบองค์รวม การท างานร่วมกับสหสาขาวิชา รวมทั้งช่วยเหลือในการให้
ค าแนะน าเรื่องการบริหารจัดการ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาท่ีอ่ืน ติดตามการรักษา การส่งยา
ในโปรแกรมยาต้านพิษเป็นต้น  
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2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าของไข้ในกรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3) ประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ตาม Entrustable Professional 

Activities (EPA) ในความรับผิดชอบตามเกณฑ์สมาคมพิษวิทยาคลินิก 
4)  ร่วมติดตามปัญหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายสารพิษมีความรุนแรงมากถึงแก่ชีวิตหรืออาจ

ท าให้เกิดความพิการถ้าดูแลอย่างไม่เหมาะสม 
5) แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถปรึกษา ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือ  
6) แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล มี

อ านาจในการตัดสินใจให้การรักษาเบื้องต้นได้ ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องโทรรายงานกรณี
ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรึกษาใหม่ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

7) เข้าร่วมกิจกรรม table round เพ่ือร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วย สอนและให้การป้อนกลับแก่ทีม
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

 
2 ที่ปรึกษากิจกรรมวิชาการ 
มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและดูแลตามบทบาทของอาจารย์ในแต่ละกิจกรรมวิชาการ และเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ (รายละเอียดบทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูในคู่มือ ส่วนกิจกรรม
วิชาการ) 

 
3 ท่ีปรึกษาประจ าตัวของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 
หลักสูตรจัดอาจารย์ 1 คน ดูแลรับผิดชอบแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 1 คน ตลอด 2 ปีที่อยู่ในระหว่างการ
ฝึกอบรม โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1) ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และเรื่องอ่ืนๆ  

 2) สนับสนุน ช่วยเหลือในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีปัญหาทั้งทางด้านการเรียน การ
ปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว แนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต โดยมีการรักษา
ความลับของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ อย่างเหมาะสม  

 3) เมื่อมีผลสรุปการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่สรุปให้การป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดทุก 3 เดือน 

 4) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ตรวจบันทึก portfolio ส่วน self-reflection record และ case 
logbook ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ให้ค าแนะน าป้อนกลับ และติดตามให้ครบตามเกณฑ์
หลักสูตร 
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5) ให้ค าแนะน าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียน
การสอนอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งแนะน าและช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือการแก้ไข
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ   

6) พิจารณาค าร้องต่างๆ ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบโดย
อาจจะให้ค าแนะน ารายบุคคลหรือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร  

 7) แนะน าการท างานในโรงพยาบาล กฎระเบียน วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้                   แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัว 
- ศ. นพ. วินัย วนานุกูล เป็นที่ปรึกษาให้ นพ. พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ 
- ผศ. นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ เป็นที่ปรึกษาให้ นพ. ปุณณพัฒน์ ดาราสว่าง 

 
4 ท่ีปรึกษางานวิจัย 
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ต้องมีงานวิจัย โดยเป็นผู้ด าเนินการหลักเพ่ือเป็นคะแนนประกอบเกณฑ์ผ่านเพื่อ
รับวุฒิบัตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลักอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยยอด1 คน โดยมี
หน้าที่ก ากับดูแลและติดตามงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ที่อยู่ในความดูแล ให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและเกณฑ์ของหลักสูตรฯ  
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ภาคผนวกที่ 7 อาจารย์ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  นอกจากการฝึกอบรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว หลักยังมีอาจารย์ทีมสห
สาขาวิชาชีพที่ให้ความรู้วิชาการ และค าแนะน าทางด้านพิษวิทยา เนื่องจากสาขาวิชาเภสัชวิทยา
คลินิกและพิษวิทยาเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทั่วไปอย่างกว้างขวาง จึงต้อง
อาศัยประสบการณ์เฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และการศึกษา 
   

 รายนามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทีมที่ปรึกษา 

สัตว์และพืชพิษ รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา 

งู นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ 
สวนงู สถานสวภา สภากาชาดไทย 

พืช อ.ดร.สาโรช รุจสิรรค์สกุล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เห็ด ผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงวนิช 
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร 
 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

แมงมุม อ.ดร.บุปผา เพชรรัตน์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลตรวจและการส่ง
ตรวจทางพิษวิทยา 

รศ.ดร.สรัญญา อุปรักขิตานนท์ 
อ.แพทย์หญิงจตุพร ครองสรกุล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
 

 


