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หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำอำยุรศำสตร์โรคไต
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี พ.ศ. 2562
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Nephrology
2. วุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Nephrology
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)

วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
Dip. Thai Subspecialty Board of Nephrology

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. พันธกิจของแผนงำนฝีกอบรม
“เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตออกสู่สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล
ชุมชนเมืองใหญ่ และต่างจังหวัด มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานด้านการให้บริการ การถ่ายทอดความรู้ และการวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัดคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาด้วยตัวเองภายไต้
การกากับดูแลและการให้คาแนะนาจากอาจารย์ โดยไม่ละเลยความสาคัญในการทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทุก
ระดับ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการเรียนรู้ต่อเนื่อง”
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังกว่าร้อยละ 5 ของจานวนประชากรทั้งหมดทั้งในชุมชนเมืองและชนบท จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเพื่อทาการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนาของประเทศที่ผลิตแพทย์และ
พยาบาลออกสู่ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 300 คน มีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับหลังปริญญากว่า 15
สาขาหลัก และกว่า 150 อนุสาขา มีทรัพยากรทั้งทางด้านสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อการศึกษาวิจัย จึงเป็น
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สถาบันที่มีความพร้อมในการที่จะผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาโรคไตทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทาง
สาธารณสุขของประเทศ
สาขาวิชาโรคไตนั้นก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2510 พร้อม ๆ กับคณะแพทยศาสตร์ฯ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์
รจิต บุรี อายุรแพทย์โรคไตซึ่งดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คนแรกด้วย ในเวลาต่อมา
ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิตได้ชักชวนอาจารย์เพ็ญศรี มกรานนท์ ซึ่งจบการศึกษาเฉพาะทางมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อมารับตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาแทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ
อินทรประสิทธิ์ ได้มาช่วยงานในสาขาวิชาอีกท่านหนึ่ง ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ ได้พัฒนาสาขาวิขาโรคไตให้
สมบูรณ์ขึ้น โดยได้ริเริ่มการเจาะไต (kidney biopsy) การล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) และการ
ฟอกเลือด (hemodialysis) สาหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันขึ้นในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นครั้งแรก ในระยะต่อมา
ศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ พานิชพันธ์ และ อาจารย์วิรุฬ มาวิจักขณ์ ได้เริ่มโครงการล้างไตทางช่องท้อง
(CAPD) สาหรับบาบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังขึ้น และด้วยความร่วมมือของ ศาสตราจารย์นายแพทย์
ไพฑูรย์ คชเสนี จากภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงได้ริเริ่มทาการปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2529 ต่อมา
ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล ได้สานต่อโครงการปลูกถ่ายไตร่วมกับแผนกศัลยกรรม และสุดท้ายจึงได้
เปิดห้องไตเทียม เพื่อให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ในส่วนของการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอด สาขาวิชาได้รับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่นแรกในปี พ.ศ.2537 และได้เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อย ๆ
ในปัจจุบันสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้การฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจานวน 5 คนต่อปี ได้ผลิตแพทย์เฉพาะทางโรคไตออกไปทางานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 80 คน ปัจจุบันสาขาวิชาโรคไตมีจานวนผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังภายใต้การดูแลรักษามากกว่า 6000 คน/ปี ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งเก่าและใหม่ไม่น้อยกว่า 200
คน/ปีซึ่งเป็นจานวนที่สูงสุดในประเทศไทย ร่วมทั้งมีการเจาะไตเพื่อทาการตรวจชิ้นเนื้อไตกว่า 300 ครั้ง/ปี
5. ผลลัพธ์ของหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ผู้ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคไตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
(1) กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care)
1.1. มีความรู้ทางคลินิกของโรคไตในแขนงวิชา general nephrology, renal replacement therapy,
kidney transplantation, pathology และ radiology
1.2. มีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคไต ตั้งแต่การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน และ
ผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต
1.3. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
1.4. มีความรู้ทางการแพทย์สนับสนุน (complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
(2) ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ำน
(Medical knowledge and Skills)
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2.1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
2.2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญด้านโรคไต
(3) กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning and Personal
Improvement)
3.1. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้
3.2. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
3.3. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3.4. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
(4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
4.3. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ ตัดสินใจ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะด้านอายุรศาสตร์โรคไต
(5) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)
5.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
5.2. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิคทางการแพทย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.3. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
5.4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.5. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
(6) กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice)
6.1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรค
ไต
6.2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
6.3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
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6.4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย
6.5. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนฝึกอบรม/หลักสูตร
กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นั้นเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านที่แพทยสภาและสมาคมโรคไตกาหนด โดยอ้างอิงตามหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ฉบับปี 2562 และผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ของแพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมแล้วแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องการผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
สมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ก่อนที่จะสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบโครงสร้างการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม

ควำมรู้ (Cognitive domain)
ควำมรู้พื้นฐำนวิทยำศำสตร์
(Basic medical science)
ควำมรูพื้นฐำนระบบทำงเดินปัสสำวะ
(Basic Urinary system)
ทฤษฎีอำยุรศำสตร์
(Theoretical Medicine)
ทักษะ (Psychomotor domain)
ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล (H&P)
ทักษะและประสบกำรณ์คลินิก
อำยุรศำสตร์ (skills and clinical
experience in Medicine)
อำยุรศำสตร์โรคไต (Nephrology)
รังสีวิทยำทั่วไป
(General Radiology)
เภสัชวิทยำกำรรักษำ
(Pharmacotherapeutics)
ทักษะกำรสื่อสำร ประสำนงำน และส่ง
ต่อผู้เชี่ยวชำญ (Communication
and consultation skills)
เจตคติ (Attitude domain)
ควำมรับผิดชอบ, คุณธรรม จริยธรรม
ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism
and medical ethics)
กฎหมำยทำงกำรแพทย์
(medical legislation)
กำรสื่อสำรสังคม
(Information literacy)
นโยบำยสำธำรณสุข (Health policy)
กำรจัดกำรเชิงคุณภำพ
(Quality assurance)

EPA 1: Electrolytes and
Acid-Base Disorder
Patient Care

EPA 2: Glomerular and
vaso-occlusive Disease

Medical Knowledge
and Skills

EPA 3:
Acute Kidney Injury

Practice-based
Learning and Personal
Improvement

EPA 4:
Chronic Kidney Disease

Interpersonal and
Communication Skills

Professionalism

System-based
Practice

EPA 5:
Kidney Transplantation
EPA 6:
Hemodialysis

EPA 7
Peritoneal Dialysis
EPA 8:
Kidney Biopsy
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ให้กำรดูแลและวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วย
ที่ซับซ้อนมำกได้เอง สำมำรถ
ประสำนงำนกับแพทย์สำขำอื่น

+สำมำรถควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์นอ้ ย
กว่ำ

ควำมรู้ทั่วไปและต่อยอดด้ำนโรคไต

+สำมำรถให้กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

นำเสนอและวิเครำะห์คุณภำพของ
ข้อมูลทำงวิชำกำร สำมำรถให้
ควำมเห็นสะท้อน ค้นคว้ำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง

+สร้ำงงำนวิจัยและงำนวิชำกำรได้เอง
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ

ทักษะกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและญำติ
กำรส่งต่อข้อมูล กำรถ่ำยทอดควำมรู้
และแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรสื่อสำร

+ทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับบุคลำ
กำรทำงกำรแพทย์ สื่อสำรประสำนงำน
กับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัดสินใจบนพื้นฐำนทำง
จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วย
เป็นหลัก เคำรพเพื่อนร่วมงำนและ
วิชำชีพ

+ประเมินสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ และ
วำงแผนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเสมอ

ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของกำรรักษำ ตระหนักถึงสิทธิและ
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

+ปฏิบัติงำนภำยไต้งระบบสุขภำพของ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม และมีสว่ นร่วม
พัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำ

6.1. วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม
สาขาวิชาไรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกแบบหลักสูตร
บนพื้นฐานการเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีแพทย์ประจาบ้านเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติงานภายใต้การ
แนะนาและการกากับดูแลของอาจารย์โดยยึดหลักความเท่าเทียมและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอ
ตำรำงที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำยใต้สมรรถนะหลักดังนี้
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม
1. สมรรถนะกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care)
1.1 มีความรู้ทางคลินิกของโรคไต
การดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรคไตทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
1.2 มีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรค ฉุกเฉิน และผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต ทั้งในและนอกเวลาราชการภายค
ไต ทั้งการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก
การกากับดูแลของอาจารย์
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยเวช
การทาหัตถการในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในภายใต้การกากับดูแลของ
บาบัดวิกฤต
อาจารย์
1.3 มีทักษะในการทาหัตถการเฉพาะที่
การเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและ
เกี่ยวข้องกับโรคไตโดยตรง
ภายนอกสถาบัน
1.4 มีความรู้ทางการแพทย์สนับสนุน
(complementary medicine) ที่
เกี่ยวข้องกับโรคไต
2. ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ำน (Medical
knowledge and Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
(สมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย) อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ bedside
(correlated basic medical science) teaching การประชุมวิชาการโรคไต (Nephrology conference)
2.2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและ
การประชุมวิชาการร่วมกับแผนกรังสีวิทยา (X-ray conference)
ความเชี่ยวชาญในโรคไต
และ พยาธิวิทยา (Pathology conference) การทบทวนหัวข้อ
ทางการแพทย์ (Topic review) การเสนอผู้ป่วยน่าสนใจ
(Interesting case/ Case conference) การสอนแสดงระดับ
ภาควิชา (Grand round) วารสารสโมสร (Journal club)
3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning and Personal
Improvement)
3.1 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและสห
การปฏิบัติงานภายในหอผู้ป่วยร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ เภสัชกร และ
วิชาชีพ
พยาบาล เพื่อเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและสหสาขา รวมไป
3.2 ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจาบ้านรุ่น
ถึงการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้การกากับดูแล
น้องและนักศึกษาแพทย์
และการให้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์
3.3 สามารถวิพากย์บทความและงานวิจัย การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างที่มาผ่าน
ทางการแพทย์
สาขาวิชาโรคไต
กานสอนบรรยายให้แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกสัปดาห์
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3.4 ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
3.5 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์
3.6 เข้าใจถึงหลักการของการใช้ยาและ
ทรัพยาการอย่างสมเหตุผล

การนาเสนอบทความทางวิชาการทุกสัปดาห์พร้อมทั้งการวิพากย์
บทความทางวิชาการภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบาดวิทยา
การเขียนบทความปริทัศน์ (Topic Review) และดาเนินงานวิจัยด้วย
ตนเองภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาศัยกรอบ
ระยะเวลาและการประเมินที่กาหนดไว้โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย
การ audit การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1 นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
การนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยในระหว่างการ round และการอภิปราย
ปัญหาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาในกิจกรรมวิชาการ case discussion โดยจะได้รับการให้
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์รุ่น ข้อมูลป้อนจากการประเมิน
น้อง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและนักศึกษาแพทย์
ทางการแพทย์
ในหอผู้ป่วยโดยจะได้รับข้อมูลป้อนกลับผ่านการประเมินโดยอาจารย์
4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้ ที่ปรึกษา
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย
การสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ป่วยและญาติภายใต้การกากับดูแลของ
ความเมตตาและเคารพการตัดสินใจ
อาจารย์ และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ป่วยผ่านการประเมิน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ในการปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
4.4 มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง และ พยาบาลปลูกถ่ายอวัยวะ จะได้รับ
กับผู้ร่วมงาน
การประเมินและรับทราบข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5 ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี
ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
5.2 มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค ได้แก่
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมิน
สถานการณ์ และทักษะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
5.3 มีความสนใจใฝ่รู้เพื่อให้มีการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Professional Development)
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทั้งในและนอก แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
จะได้รับการพัการพัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจ การประเมิน
สถานการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ การพัฒนา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี และการคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมภายใต้คาแนะนาและการเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ รวมไป
ถึงการได้รับการประเมินและข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์
การเข้าร่วมและ/หรือการนาเสนอปัญหาของผู้ป่วยในการประชุม
clinical lead team ของศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ
โครงการปลูกถ่ายอวัยวะ ร่วมกับศัลยแพทย์ อายุรแพทย์สาขาวิชาอื่น
ๆ กุมารแพทย์ พยาธิแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยทุนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีและมีการบันทึกเวลาการออกไปประชุม
ภายนอกสถาบัน
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6 กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice)
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและ
ระบบยาของประเทศโดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและสิทธิผู้ป่วย
6.3 ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การอ่านบทความในเรื่องสิทธิผู้ป่วย ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลตนเองของแพทย์ จริยธรรม
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม และทา
แบบทดสอบในเรื่องดังกล่าวในวันปฐมนิเทศ
การเข้าร่วมและ/หรือการนาเสนอปัญหาของผู้ป่วยในการประชุม
clinical lead team ของศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ
โครงการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการเข้าร่วมหรือการนาเสนอผู้ป่วยใน
การประชุม case discussion เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดูแล
ผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านความปลอดภัย ความจากัดของ
ทรัพยากรตามระบบประกันสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย การดูแล
ผู้ป่วยและการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลแต่ต้องได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับโรคไต

รายละเอียดในการจัดแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะ 6 ด้าน
6.1.1 ภำคทฤษฎี (ตำรำงที่ 2)
(1) กำรนำเสนอทำงวิชำกำรและกำรฟังบรรยำยที่จัดภำยในหลักสูตรฝึกอบรม
1. Topic review (general nephrology) 1 ครั้ง/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่
2 และอาจารย์
2. Topic review (HD/PD/KT)/hemodialysis case conference 1 ครั้ง/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
3. Clinical Case conference 1 ครั้ง/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่
2 และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
4. Kidney Pathology Conference ร่วมกับพยาธิแพทย์โรคไต 1 ครั้ง/เดือน นาเสนอโดยแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
5. Journal club 1 วัน/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
6. Interdepartmental conference กับภาควิชารังสีวิทยา สาขาวิชากุมารศาสตร์โรคไต และภาควิชา
พยาธิวิทยา ทุก 3 เดือน
7. Morbidity and mortality conference 1 วัน/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ทั่วไปชั้นปีที่ 3 และแพทย์ประจาบ้านพยาธิวิทยา
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8. Noon Report 4 วัน/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1
9. Core curriculum in Nephrology for medical residents 1 วัน/สัปดาห์ นาเสนอโดยแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2
10. การจัดกิจกรรมกลุ่มในการเสริมความรู้ระหว่างแพทย์ประจาบ้านต่อยอดด้วยกันเอง 1 วัน/สัปดาห์
เป็นการทบทวนความรู้ร่วมก้นในด้านต่าง ๆ ของโรคไตโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยระบบ elibrary และ e-learning
11. การประชุมทีมที่ดูแลและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant
Patient Care Team) 1 ครั้ง/เดือน เป็นการประชุมระหว่างสหสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วย
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไต อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์โรคไตเด็ก เภสัชกร และ
พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
12. การประชุมทีมที่ดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis Patient Care Team) ทุก 3 เดือน ระหว่างอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลไตเทียม
ในการนาเสนอทางวิชาการนั้น แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะเป็นผู้กาหนดหัวข้อเองภายใต้คาแนะนา
และการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ มีการจัดแบ่งภาระงานงานในการนาเสนออย่างเท่าเทียมกันกัน และ
ได้รับประเมินผ่านการสังเกตการอภิปราย และมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ระหว่างการนาเสนอ
หรือหลังการนาเสนอทันที
(2) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน (Basic Medical Science)
เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเป็นรากฐานของความรู้ทางคลินิกที่จะถูกนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั่วไปและต่อยอดได้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดการสอน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการประชุม Nephrology meeting ที่จัดขึ้น 4 ครั้ง/ปี นอกจากนี้เนื้อหาของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคไตยังได้ถูกสอดแทรกไว้ในการนาเสนอทางวิชาการ
Topic review ทุกวันอังคารและศุกร์
(3) กำรนำเสนอทำงวิชำกำรและกำรฟังบรรยำยที่จัดโดยหน่วยงำนนอกหลักสูตรฝึกอบรม
1. งานประชุมทางวิชาการที่จัดเป็นประจาโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่ งานประชุม
Nephrology Meeting และ Inter-hospital Conference ทุก 3 เดือน, Nephrology for
Internist 1 ครั้ง/ปี, Dialysis weekend 1 ครั้ง/ปี, Nephrology Annual Meeting 1 ครั้ง/ปี,
Nephrology Board Review Course 3 ครั้ง/ปี และงานประชุมอื่น ๆ ตามแต่วาระ
2. การวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 1 course/ปี จัดโดยสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและ
ชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. พื้นฐานและวิธิการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ 1 ครั้ง/ปี จัดโดยงานวิจัยและวิชาการ สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย
(4) ควำมรู้ต่อยอดด้ำนโรคไต
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- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 มีโอกาสเลือกหัวข้อการฝึกอบรมเพิ่มเติมต่อยอดเพื่อเสริมความรู้
ในด้านต่าง ๆ เช่น interventional nephrology, kidney transplantation, kidney pathology
ทั้งในและนอกสถาบัน ในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อเสริมความรู้ที่ตนเองสนใจ โดยสาขาวิชามี
หน้าที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมะสม
การประเมินภาคทฤษฎีอาศัยกการประเมินการอภิปราย การสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (Intraining examination) และ การสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงกำรปฏิบัติงำนแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดสำขำอำยุรศำสตร์โรคไต
Day

Morning

Mon

Ward Round

Afternoon
13.00-16.30

General Nephrology and Post-KT clinic

CAPD Clinic
Tue

Ward Round/Procedure

12.00-13.00

KT PCT conference*

13.00-14.30

Topic review - General Nephrology

Wed

General Nephrology and
Post-KT clinic
Ward Round/Procedure

12.00-13.00

Journal club

Thurs

General Nephrology and
Post-KT clinic
Ward Round/Procedure

Fri

General Nephrology and
Post-KT clinic
Ward Round/Procedure

13.00-14.30
13.00-16.30
13.00-14.30
14.00-16.00
14.30-15.30

Core curriculum for medical residents**
Waiting list Clinic
Interesting case
Interventional Nephrology
Renal pathology conference
(once/month)
Topic review - HD/PD

13.00-14.30

General Nephrology/
Post-KT clinic
*KT PCT conference - with transplant surgeons, pediatric nephrologists, hepatologists, infectious disease specialists,
urologists, pharmacists and transplant coordinators
**Core lectures in common problems in nephrology for medical residents by 2nd year fellows - Electrolytes,
Glomerular disease, AKI and CKD
Outpatient HD clinic round with staff weekly upon availability
HD PCT conference every 3 months
Interdepartmental conference every 3 months with pediatric nephrology, radiology and pathology
Inter-hospital conference every 3 months organized by The nephrology society of Thailand
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6.1.2 ภำคปฏิบัติ (ตำรำงที่ 2)
(1) ทักษะในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (patient care)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
- ในระยะ 6 เดือนแรกของการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ให้การดูแลและวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องกา
- ในระยะ 6 เดือนหลังของการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที 1 ให้การดูแลและวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ หรือได้เอง หรือใน
บางกรณีสามารถควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
การฝีกอบรมภาคปฏิบัตขิ องแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ประกอบไปด้วย
1. การดูแลผู้ป่วยในในฐานะเจ้าของไข้หรือผู้รับคาปรึกษา ที่หอผู้ป่วยของแผนกอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วย
นอกแผนก หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วย Intermediate หอผูป้ ่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นเวลา 8-12
สัปดาห์/ปี หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไต เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์/ปี หอผู้ป่วยพิเศษ เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์/ปี
และ แผนกฉุกเฉิน เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์/ปี (ตารางที่ 2) โดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันทุก 4
สัปดาห์ ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับประสบการณ์ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตในด้านต่าง ๆ แบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้า
มานอนในโรงพยาบาลหรือตั้งแต่วันที่ได้รับการปรึกษาไปจนกระทั่งจาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติให้พร้อมก่อนการจาหน่ายกลับบ้าน รวม
ไปถึงการติดตามผู้ป่วยหลังจากกลับบ้านไปแล้ว การทาหัตถการ ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม การล้างไตทางช่องท้อง การทา CRRT การทา SLED และ การทา plasmapheresis รวมไปถึง
การบริหารจัดการจัดลาดับก่อนหลังในการฟอกเลือดในแต่ละวันโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นที่ตั้ง การถ่ายทอดความรู้ให้กับแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปรุ่นน้อง การสอนนักศึกษา
แพทย์ และการติดต่อสื่อสารกับแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าระดับอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. การดูแลผู้ป่วยนอกเป็นเวลาครึ่งวัน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ได้แก่ คลินิกโรคไตและปลูกถ่ายไต, คลินิก
ผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต และ คลินิกผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
3. การทาหัตถการ เป็นระยะเวลา 8-16 สัปดาห์/ปี ได้แก่ ultrasound-guided kidney biopsy การใส่
double lumen catheter, PD catheter และ tunneled-cuffed catheter
4. การอยู่เวรนอกเวลาราชการโดยจะรับผิดชอบผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตทั้งโรงพยาบาลสลับสับเปลี่ยนกัน
ทุกวันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2
- ในระยะ 6 เดือนแรกของชั้นปีที่ 2 แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที 2 ให้การดูแลและวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากได้เอง หรือสามารถควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
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- ในระยะ 6 เดือนสุดท้ายของชั้นปีที่ 2 แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที 2 สามารถควบคุมการดูแล
และวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากได้
การฝีกอบรมภาคปฏิบัตขิ องแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ประกอบไปด้วย
1. การดูแลผู้ป่วยในร่วมกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ในช่วง 1-2 เดือนแรกของปีการศึกษา
โดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันทุก 4 สัปดาห์
2. การปฏิบัติงานในหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 8-12 สัปดาห์/ปี
3. การดูแลผู้ป่วยนอกเป็นเวลาครึ่งวัน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ได้แก่ คลินิกโรคไตและปลูกถ่ายไต, คลินิก
ผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต และ คลินิกผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
4. ควบคุมและสอนการทาหัตถการให้กับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
5. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
6. การไป elective นอกสถาบัน โดยอนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ไป elective ที่
สถาบันของรัฐอื่น ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามความสนใจภายในระยะเวลาไม่เกิน 12
สัปดาห์
โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินโดย direct observation และ การนาเสนอผู้ป่วย
และมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยทุก 3 เดือน
นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินผ่านทางการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training
examination) และ การสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
(2) ทักษะระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills)
1. การมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติ ตั้งแต่การซักประวัติ-ตรวจร่างกาย
การอธิบายโรค การบอกข่าวร้าย การให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรูปแบบการรักษา
การให้คาแนะนาในวาระที่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต การตระหนังกรู้พื้นฐานความเชื่อสุขภาพที่ต่างกัน โดยมี
อาจารย์เป็นแบบอย่างและให้ความเห็นป้อนกลับ และจะได้รับการประเมินจากผู้ป่วยและญาติทุก 6
เดือน
2. การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มปี ัญหาซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับหลายแผนกด้วยความอดทนและยึด
หลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยมีอาจารย์คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือ และโดยการอภิปรายปัญหาในการ
ประชุม Patient Care Team
3. การนาเสนอข้อมูลและการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยในระหว่างการ round และ case conference โดย
มีอาจารย์ให้คาปรึกษาและให้ความเห็นป้อนกลับหลังการนาเสนอ
4. การสอนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปรุ่นน้องที่มาปฏิบัติงานที่สาขาวิชาโรคไต และการสอนแบ
บรรยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะได้รับการประเมินจากแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้องทุกเดือน
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5. การมีมนุษยสัมพันธ์อันดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน เช่น พยาบาลไตเทียม โดยจะ
ได้รับการประเมินทักษะการสื่อสารระหว่างบุคลากรทุก 6 เดือน
6. การเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะด้านอายุรศาสตร์โรคไต โดย
จะได้รับการประเมินจากแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้องทุกเดือน
(3) ทักษะกำรใช้เวชศำสตร์อิงหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-based Medicine)
1. การฟังบรรยายวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 1 course/ปี จัดโดยสาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. การฟังบรรยายพื้นฐานและวิธิการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ 1 ครั้ง/ปี จัดโดยงานวิจัยและวิชาการ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
3. ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัยที่ทันสมัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนาใน
การประชุม Journal Club ทุกสัปดาห์ โดยเน้นให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดฝึกคิดหาเหตุผลเพื่อ
ประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย (Critical appraisal) การประเมินนัยสาคัญของผลการศึกษา
(Statistical significance) และการประเมินนัยสาคัญทางคลินิก (Clinical significance) โดยมี
อาจารย์สาขาวิชาโรคไต และอาจารย์ที่จบการศึกษาปริญญาเอกในสาขาระบาดวิทยาคลินิกคอย
กระตุ้นกระบวนการคิดหาเหตุผล ให้คาแนะนาปรึกษา และให้ความเห็นป้อนกลับหลังการนาเสนอใน
ชั่วโมงนั้น
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจในหลักการของเวชศาสตร์
อิงหลักฐานประจักษ์ และการนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม การ
ประเมินอาศัยการสังเกตกระบวนการอภิปราย และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
(4) ควำมเป็นมืออำชีพ และจริยธรรมทำงกำรแพทย์ (professionalism and medical ethics)
อาศัยกระบวนการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างโดยอาจารย์ (Mentoring) ในระหว่างการปฏิบัติงาน และ
การให้ความเห็นป้อนกลับ (Reflective feedback) แก่แพทย์ประจาบ้าน
1. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและจริยธรรมทางการแพทย์
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก และรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- การนับถือเกียรติ สิทธิ และรับฟังความเห็นของผู้ป่วยและญาติ และการปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วย
และญาติร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยหรือญาติในการดูแลรักษาและการทาหัตถการ
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
- การให้เกียรติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ
- ความสามารถในการการตัดสินใจ การประเมินสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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- ความสามารถในการประเมินขีดความสามารถและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
2. พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา และ ความมีวินัย
- การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
3. ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
- การค้นคว้าหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งความรู้ได้
- การประยุกต์ความรู้เข้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้แหล่งความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินทักษะด้าน professionalism โดยอาจารย์ที่ดูแลและ
จะพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบผลการประเมินและการให้ความเห็นย้อนกลับ ในกรณี
ที่ได้รับการประเมินในระดับที่ควรปรับปรุง อาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่ติดตามปัญหาและพูดคุยกับ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อหาแนวทางแก้ไขและนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
(5) กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบนพื้นฐำนแห่งเวชปฏิบัติ (practice-based learning and
improvement)
อาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างโดยอาจารย์
(Mentoring) การให้ความเห็นป้อนกลับ (Reflective feedback) และ หนังสือคาแนะนาในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไต การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และหนังสืออื่น ๆ ที่ออกโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย
- ทักษะในการดาเนินการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
- การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/โรงพยาบาล/มหาวิทยาลัย
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แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินทักษะด้าน professionalism โดยอาจารย์ที่ดูแล และ
จะต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบผลการประเมิน รวมไปถึงการรับฟังความเห็น
ป้อนกลับ ในกรณีที่ได้รับการประเมินในระดับที่ควรปรับปรุง อาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่สืบสวน
ติดตามปัญหา และแนะนาแนวทางแก้ไขให้แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด รวมไปถึงการนาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ เพื่ออภิปรายและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
(6) กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (system-based practice)
โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยมีอาจารย์คอยให้คาแนะนา การเข้าร่วมประชุม
patient care team การประชุม case conference การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่สมาคมโรคไตจัด
ขึ้น รวมไปถึงหนังสือแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และหนังสืออื่น ๆ ที่หาอ่านได้จากเว็บไซต์ของ
สมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย
- ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
- การประกันคุณภาพ
- ความปลอดภัยของผู้ป่วย
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
- หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
- ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย
- นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น
- บทบาทของการรักษาทางเลือก
- การดูแลสุขภาพของตนเอง
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินทักษะด้าน system-based practice โดยอาจารย์ที่
ควบคุมดูแลระหว่างการปฏิบัติงาน และการพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินและให้ความเห็นป้อนกลับ รวมไปถึงการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการสอบประเมินเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
6.1.3 กำรศึกษำด้วยตนเอง (Self-directed learning)
แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดาเนินการศึกษาด้วยตนเองตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรจากตารา
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในคู่มือแพทย์ประจาบ้านโดยอาศัย e-library ของมหาวิทยาลัยมหิดล
6.1.4 กิจกรรมแพทย์ประจำบ้ำน
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สาขาวิชาโรตไต และภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
ก่อนการเปิดฝึกอบรมทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สิทธิ หน้าที่ และพันธสัญญาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แนวปฏิบัติของสถาบัน สิทธิผู้ป่วย มารยาทและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงสิทธิผู้ป่วย
1. การจัด book club เพื่อทบทวนเนื้อหาด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปทุกสัปดาห์
2. จัดประชุมสัมมนาหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือรับฟังความเห็นจากแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดผู้รบั การฝึกอบรม
3. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้งเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีในสาขาวิชา
6.2. เนื้อหำกำรฝึกอบรม
เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคไต ปี พ.ศ.2562 (เผยแพร่ในเว็บไซต์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยวางแผนเริ่มจัดการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ในเดือน
กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการบรรยายในเรื่องทักษะการสื่อสาร จริยธรรมทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข
กฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการ ความปลอดภัยขอผู้ป่วย การดูแลตนเองของแพทย์ และ
การแพทย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
6.3. กำรทำวิจัยและเขียน topic review
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทางานวิจัย 1 เรื่อง และ เขียน topic review 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน
2 ปี โดยต้องเป็นผู้วิจัย/ผู้เขียนหลัก โดยมีอาจารย์กากับดูแลและให้คาแนะนา ภายใต้กรอบด้านคุณสมบัติที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ปี พ.ศ.2562
(เผยแพร่ในเว็บไซต์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) และมีแผนการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดโดย
คณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดย
คณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมฯ จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินการได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรม
6.4. จำนวนระดับชั้นและระยะเวลำในกำรฝึกอบรม
ระดับชั้นการฝึกอบรมมี 2 ระดับชั้น ได้แก่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชั้นปี่ที่ 2 ภายในระยะการฝึกอบรม 2 ปี
6.5. กำรบริหำรกิจกำรและกำรจัดกำรฝึกอบรม
สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมี
อานาจหน้าทีร่ ับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตร/แผนการฝึกอบรมรวมไปถึงการประเมินผลที่มีการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม ประธานอนุกรรมการหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์โรคไตไม่น้อยกว่า 5 ปี และอนุกรรมการ
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ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาชิก
ของสมาคมแพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย โดมีหน้าที่กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการฝึกอบรมไว้ ดังต่อไปนี้
ก. กรอบโครงสร้างมหภาคของการฝึกอบรม
(1) หน่วยงานกากับดูแล (Training Regulator) ได้แก่ แพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
แพทยสภามีหน้าที่กาหนดนโยบายการฝึกอบรม รับรองสถาบันฝึกอบรม และประเมิน
คุณภาพของสถาบันฝึกอบรมให้สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใต้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยถือเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักในการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นองค์กรวิชาชีพเฉพาะทางเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่กาหนดเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และควบคุมการ
ฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภา เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าอายุรแพทย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต เนื่องจากถือว่าเป็นทัง้
ผู้บังคับบัญชาของแผนงานฝึกอบรมและเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหน้าที่
บริหารจัดการและให้การกากับดูแลด้านการบริบาลเวชกรรมผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดี ดังนั้น
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์จึงมีหน้าที่ดาเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ
เมื่อมีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดซึ่งเป็นแพทย์จากต้นสังกัดอื่นหรือไม่มีต้นสังกัดเข้ามาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรค
ไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเคร่งครัด
(2) หน่วยงานกากับการฝึกอบรมและการประเมินผล (Training Director and Evaluator) ได้แก่
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบฯ ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบฯ ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ภายใต้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีหน้าทีป่ ระสานงานการจัดการฝึกอบรมของ
สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา มีหน้าที่จัดการสอบประเมินผลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ตามเกณฑ์หลักสูตรฯ หลังผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว และแจ้งผลการสอบไปยังราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้แพทยสภารับรองอีกทีหนึ่ง
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(3) หน่วยงานบริหารและจัดการการฝึกอบรม (Training Administration and Operator) ได้แก่
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปัจจุบันสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มี
จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อยู่ในการดูแลรักษากว่า 6000 คน/ปี มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ทั้งเก่าและใหม่ไม่น้อยกว่า 200 คน/ปีซึ่งเป็นจานวนที่สูงสุดในประเทศไทย ร่วมทั้งมีการเจาะไต
เพื่อทาการตรวจชิ้นเนื้อไตกว่า 300 ครั้ง/ปี เปิดให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 จานวน 1 คนต่อปี ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการโรคไตและจานวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สาขาวิชาโรคไตมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จานวนเพิ่มขึ้นจึง
ทาให้ในปัจจุบันสามารถให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ถึง 5 คนต่อปี ผลิตแพทย์
เฉพาะทางโรคไตออกไปทางานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
เป็นจานวนไม่ต่ากว่า 80 คน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้น
นาทีน่ อกจากจะผลิตแพทย์และพยาบาลออกสู่ประเทศปีละกว่า 300 คนแล้ว ยังมีหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับหลังปริญญาอีกกว่า 15 สาขาหลัก และกว่า 150 อนุสาขา ทาให้
สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความพร้อมใน
การให้การฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไตตามมาตรฐานของแพทยสภา
ข. ระบบการบริหารจัดการภายใน
(1) คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร/แผนการฝึกอบรบเพื่อให้สาเร็จตามผลลัพธ์ที่พึง ประสงค์ โดย
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมประกอบไปด้วยตาแหน่งและมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
- ที่ปรึกษำอนุกรรมกำร มีหน้าที่ให้คาปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษาในเรื่อง
การจัดทาหลักสูตรและการกากับดูแลหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ มาตรฐาน และ ผล
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา
- ประธำนอนุกรรมกำร มีหน้าที่กาหนดแนวทางและบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรม ได้ แก่
การจัดทาหลักสูตร กากับและควบคุมแผนการฝึกบรม กากับและควบคุมคุณภาพการเรียนการ
สอน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- อนุกรรมกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน มีหน้าที่กาหนดกระบวนการและวางแผนการฝึกอบรม
กาหนดหัวข้อการเรียนการสอน จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ กาหนดมาตรการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- อนุกรรมกำรด้ำนประเมินผล มีหน้าที่ติดตามพัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนด
แนวทางและกากับดูแลการประเมินผล ดูแลการป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด กาหนดระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน
- อนุกรรมกำรด้ำนวิจัย มีหน้าที่กาหนดแนวทางให้มีการบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมและ
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การวิจัยอย่างเพียงพอ ให้คาปรึกษาและกากับดูแลให้งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ของสาขาวิชา
- อนุกรรมกำรด้ำนจริยธรรม มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและกากับดูแลเรื่อง ความเป็นมืออาชีพ การ
เคารพสิทธิผู้ป่วย การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การติดต่อสื่อสาร การทางานแบบสหสาขาวิชา
การร่วมงานกับวิชาชีพอื่น และการมีอิสระทางวิชาชี พ
- อนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำอำจำรย์ มีหน้าที่กาหนดนโยบายการรับอาจารย์ใหม่ กากับดูแลการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
และพิจารณาให้รางวัลอาจารย์ทีปฏิบัติงานดีเด่ น
- เลขำนุกำร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ กากับและ
ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน ตารางเวร การลา สนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีภาวะวิกฤตของ
วิชาชีพ
- ตัวแทนแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด มีหน้าที่จัดทาตารางการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นจาก
แพทย์ประจาบ้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และเข้าร่วมประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมเป็นครั้งคราว
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้ากากับดูแลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าเวร และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด จัดหาห้องประชุมสาหรับกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
สนับสนุนการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุร แพทย์และสมาคม
แพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตและปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาโรคไตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนอนุกรรมการอื่น ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯและ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทุกปลายปีการศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดให้มี
การประชุมร่วมกันของทุกสาขาวิชาที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์เป็นประธาน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ผู้แทนจาก
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาต่าง ๆ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของแต่ละสาขามาร่วมประชุม ทาง
สาขาวิชามีหน้าที่ในการนาเอาผลการประเมินบัณฑิตและผลการประเมินหลักสูตรตามสมรรถนะทั้ง
6 จากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือการเปิดโอกาสให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามพันธกิจของสาขาวิชา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคานึงถึง
ทรัพยากรที่มี ความต้องการทางสาธารรสุข สภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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(2) อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนรับผิดชอบดูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด 2 คน (ชั้นปีที่ 1 จานวน 1
คน และชั้นปีที่ 2 จานวน 1 คน) โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาทางด้านการปฏิบัติงาน ติดตาม
ความก้าวหน้าของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามผลลัพธ์ ให้ความเห็นป้อนกลับ โดยจะพบกับแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดอย่างน้อยทุก 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้คาแนะนาในพฤติกรรม
และการดาเนินชีวิต ด้านสุขภาพ การปรับตัว และการก้าวหน้าสู่วิชาชีพ (รายละเอียดในคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา)
(3) หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีจานวน 2 คน เป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
จานวน 1 คน และ ชั้นปีที่ 2 จานวน 1 คน โดยมีหน้าที่รับทราบความเป็นไปของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดร่วมชั้นปี เรื่องการลา การเจ็บป่วย และปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
จากนั้นรายงานต่อเลขานุการหลักสูตรและการฝึกอบรมหรืออนุกรรมการด้านการเรียนการสอน
จัดทาตารางการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อเพื่อเบิกค่าเวรผ่านทางเจ้าหน้าที่
ธุรการ และเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการหลักสูตรในเรื่องการปรั บปรุงหลักสูตรและ
การจัดแบบแผนการฝึกอบรม
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แผนภูมิที่ 2 กำรบริหำรกิจกำรและกำรจัดกำรฝึกอบรม
คณะแพทยศำสตร์
รพ.รำมำธิบดี

ภำควิชำอำยุรศำสตร์
สำขำวิชำโรคไต

คณะอนุกรรมกำรกำกับหลักสูตรและ
กำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด

ประธำน
- จัดทาหลักสูตรและ
วางแผนการฝึกอบรม
- กากับควบคุมการ
ฝึกอบรม
- ควบคุมดูแลคุณภาพ
การฝึกอบรม
- พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง

กำรเรียนกำรสอน
- กาหนดหัวข้อและ
ตารางการเรียนการ
สอน
- จัดประสบการณ์
การเรียนรู้
- กาหนดมาตรการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

วิจัย
- กาหนดแนวทางให้
มีการบูรณาการ
ระหว่างการ
ฝึกอบรมและการ
วิจัยอย่างเพียงพอ
- ให้คาปรึกษาและ
กากับดูแลงานวิจัย
ของแพทย์ประจา
บ้านต่อยอด

ประเมินผล
- ติดตามพัฒนาการ
ของแพทย์ประจา
บ้าน
- กาหนดแนวทาง
และกากับดูแลการ
ประเมินผลและการ
ป้อนข้อมูลย้อนกลับ
- กาหนดระบบ
อุทธรณ์
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จริยธรรม
กากับดูแลและให้
คาปรึกษาเรื่อง
- ความเป็นมืออาชีพ
- การเคารพสิทธิผู้ป่วย
- การติดต่อสื่อสาร
- การทางานแบบสห
สาขาวิชา
- การมีอิสระทาง
วิชาชีพ

พัฒนำอำจำรย์
- กาหนดแนวทาง
การรับอาจารย์ใหม่
- กากับดูแลการ
พัฒนาอาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ
- พิจารณาให้รางวัล
อาจารย์ทีปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น

เลขำนุกำร
รับผิดชอบในเรื่อง
- งบประมาณ
- ทรัพยากรการเรียนรู้
- ตารางการปฏิบตั ิงาน
ตารางเวร และการลา
- สนับสนุนช่วยเหลือ
เมื่อมีภาวะวิกฤตของ
วิชาชีพ

6.6. สภำพกำรปฏิบัติงำน
6.6.1. กิจกรรมทำงวิชำกำร (ตำรำงที่ 2)
ก. กิจกรรมวิชาการภายในสถาบัน
- แพทย์ประจาบ้านต้องทากิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการนาเสนอเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใน
การสืบค้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ การเตรียม
สื่อการสอน และความเป็นครู
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบการนาเสนอ journal club, interesting case,
Renal pathology conference และ topic review HD/PD/KT
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี่ที่ 2 รับผิดชอบการนาเสนอ topic review general nephrology
และ HD/PD/KT และ การสอนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
- แพทย์ประจาบ้านจาจะต้องเซ็นชื่อทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจาบ้านที่มีหน้าที่
นาเสนอต้องมีการดาเนินการนาเสนอตามเวลาที่กาหนด และจะได้รับความเห็นป้อนกลับ
(feedback) โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมฟังรวมไปถึงแพทย์ประจาบ้านปีที่สูงกว่า
ข. กิจกรรมวิชาการภายนอกสถาบัน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดโดย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงการนาเสนอผู้ป่วยใน inter-hospital conference และ
การประชุมวิชาการโรคไตระดับประเทศที่จัดโดยสถาบันอื่น ๆ
6.6.2 กำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วย
สาขาวิชาโรคไตมีนโยบายให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องดังนี้
ก. การดูแลผู้ป่วยใน (ตารางที่ 3) และการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะสลับสับเปลี่ยนกันปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่าง ๆ รอบละ 4 สัปดาห์
และเมื่อผู้ป่วยได้รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะมีหน้าที่ติดตามผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 จะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เวรนอกเวลาราชการ และวันเสาร์อาทิตย์ โดยมีความถี่ในการอยู่เวรทุก 4-5 วัน
ข. การดูแลผู้ป่วยนอก (ตารางที่ 4)
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 จะได้รับประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยนอก (ครั้งละ ½
วัน) ในคลินิกผู้ป่วยโรคไตและปลูกถ่ายไตเป็นเวลา 2 วัน/สัปดาห์ และคลินิกผู้ป่วยล้างไตทาง
ช่องท้อง และผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต (waiting list) โดยจะมีหน้าที่เป็นเจ้าของผู้ป่วยและติดตาม
ผู้ป่วยของตนเองตลอดการฝึกอบรม
27

ตำรำงที่ 3 กำรหมุนเวียนปฏิบัติงำนของแพทย์ประจำบ้ำนในหอผู้ป่วย (สัปดำห์)
หอผู้ป่วยใน
แพทย์ประจำ
บ้ำนต่อยอด
ชั้นปีที่ 1

ชำย
ปลูกถ่ำยไต
หญิง
ฉุกเฉิน/
(ในและนอกแผนก)
(ในและนอกแผนก) หัตถกำร
ICU+CCU
ICU+CCU
8-12
8-12
8-12
8-12

ชั้นปีที่ 2
รวม

พิเศษ/
ICU
8-12

4

4

4

4

4

12-16

12-16

12-16

12-16

12-16

ตำรำงที่ 4 กำรหมุนเวียนปฏิบัติงำนของแพทย์ประจำบ้ำนในหอผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
แพทย์ประจำ
บ้ำนต่อยอด

หอผู้ป่วยนอก
โรคไตและปลูก
ถ่ำยไต

รอปลูกถ่ำยไต
(waiting list)

ล้ำงไตทำงช่อง
ท้อง

ศูนย์ฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม

ชั้นปีที่ 1

100

11-12

10-14

0

ชั้นปีที่ 2

100

12-13

7-8

8-12 สัปดาห์

รวม

200

23-25

17-22

8-12 สัปดาห์

ค. กิจกรรมวิชาเลือก (Elective) (ตารางที่ 5)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะได้รับอนุญาตให้สามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
กับอายุรศาสตร์โรคไต เช่น critical care nephrology, intervention nephrology หรือ
nephro-pathology ตามความสนใจได้อย่างอิสระที่สถาบันฝึกอบรมภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์ และสาขาวิชายังเปิดโอกาสส่งเสริมให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดไป elective ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนีเ้ พื่อที่จะได้มีโอกาสสัมผัส
กับระบบสุขภาพของภูมิภาค
ตำรำงที่ 5 ตำรำงสรุปเวลำกำรทำงำนและงำนวิจัยของแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
แพทย์ประจำบ้ำน
ต่อยอด

ระยะเวลำรวม (สัปดำห์)
ผู้ป่วยใน/นอก

วิชำเลือก

วิจัย

ลำพักผ่อน

ชั้นปีที่ 1

50

0

0

2

ชั้นปีที่ 2

16

8-12

22-26

2
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6.6.3 กำรทำหัตถกำร
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับประสบการณ์การทาหัตถการในระหว่างการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตประจาปี 2562
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ และบันทึกในสมุดหัตถการที่ออกโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
1.

Ultrasound-guided native kidney biopsy 10 ราย

2.

การใส่ double-lumen venous catheter 20 ราย

3.

การวางสาย peritoneal dialysis catheter 2 ราย (และช่วยทาอีกอย่างน้อย 2 ราย)

4.

การใส่ tunnel cuffed hemodialysis catheter 1 ราย (และช่วยทาอีกอย่างน้อย 1 ราย)

5.

Plasmapheresis 2 ราย

6.

CRRT 2 ราย

6.6.4 กำรลำและกำรฝึกอบรมทดแทน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาพักในระหว่างการฝึกอบรมได้ดังนี้
กำรลำป่วย ต้องยื่นใบลาทุกครั้ง กรณีลาป่วยไม่เกิน 3 วันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากนานกว่านั้น
ต้องมีใบรับรองแพทย์และต้องแจ้งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ทราบ
เพื่อพิจารณากระบวนการจัดการปัญหา เช่น การจัดตารางการทางาน การจัดการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน การขออนุมัติ การยืดเวลาการลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด เป็นต้น
กำรลำคลอด บรรพชำ ประกอบพิธีฮัจญ์ เกณฑ์ทหำร ถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง ต้องทาเรื่องลาแล้ว
แจ้งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ทราบเพื่อพิจารณากระบวนการ
จัดการปัญหา เช่น การจัดตารางการทางาน การจัดการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติ การ
ยืดเวลาการลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด
กำรลำกิจธุระส่วนตัว ลาได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี โดยต้องยื่นใบลาทุกครั้งและต้องแจ้งให้เลขานุการ
อนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมทราบและอนุมัติก่อนจึงจะลาได้
กำรลำพักผ่อน ลาได้ไม่เกิน 10 วันทาการ/ปี กรณีปฏิบัติงานปีแรกยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิ์ลา
สามารถสะสมวันลาในปีต่อไปได้ไม่เกิน 20 วันทาการ โดยต้องยื่นใบลาทุกครั้งและต้องแจ้งให้
เลขานุการอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมทราบและอนุมัติก่อนจึงจะลาได้
กำรฝึกอบรมทดแทน ทัง้ นี้ในการส่งสอบเพื่อขอวุฒิบัตร ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม ในกรณีที่มีการลาเกินร้อยละ 20 ของ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมจาเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ จึงจะสามารถส่งชื่อขอ
สอบเพื่อวุฒิบัตรได้
6.6.5 บทลงโทษ
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ก. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ
หากแพทย์ประจาบ้านมีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เช่น มาปฏิบัติงานสาย เลิกงาน
ก่อนเวลา ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ ให้บริบาลผู้ป่วยโดยไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ส่งเวร ไม่บันทึกเวช
ระเบียน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ หน่วยงานอื่น ๆ
หากสืบทราบหรือมีมูลความผิด สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยมอบให้อาจารยที่ปรึกษาดาเนินการ หากไม่เป็นผล มอบให้
หัวหน้าสาขาวิชางานดาเนินการ หากไม่เป็นผลมอบให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมฯ ดาเนินการ โดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาทาโทษให้
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม แต่ยังถือเป็นระยะเวลาในการฝึกอบรม
(2) หากยังมีความผิดต่อเนื่องคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาทาทัณฑ์บน
ตลอดการฝึกอบรม โดยแพทย์ประจาบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กับคณะอนุกรรมการฝึก
กอบรมยืนยันว่าจะไม่ทาผิดซ้าอีก
(3) หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาทา
ภาคทัณฑ์ และรายงานต่อตนสังกัด รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม
และสอบฯ สมาคมโรคไต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา เพื่อบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน
(4) หากยังมีความผิดต่อเนื่องจนโดนภาคทัณฑ์มากกว่า 2 ครั้งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม หรือ เป็น
ความผิดร้ายแรง คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจมีมติพิจารณาให้ลาออกจาก
การฝึกอบรม โดยแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมโรคไตทราบ
ข. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ
แพทย์ประจาบ้านต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามพรบ.วิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 และ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 อย่างเคร่งครัด เข้าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร์ และสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของเวชจ
ริยศาสตร อย่างถูกต้อง เช่น การ เคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ การรักษาความลับของผู้
ป่วย การไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย มีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษามี
ความเป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวชกรรม แพทย์ประจาบ้านห้ามมิให้ทาผิดกฎหมาย
บ้านเมือง กระทาการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม
ยกตัวอย่าง เช่น การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย ชู้สาว เป็นต้น
หากแพทย์ประจาบ้านกระทางการอันผิดจรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง
สาขาวิชาโรคไต มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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(1) หากเป็นความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยมอบให้อาจารยที่ปรึกษดาเนินการ
หากไม่เป็นผลมอบให้หัวหน้าสาขาวิชาดาเนินการ หากไม่เป็นผลมอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรบ
ฯ ดาเนินการ
(2) หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาทาทัณฑ์
บนตลอดการฝึกอบรมโดยแพทย์ประจาบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กับคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ยืนยันว่าจะไม่ทาผิดซ้าอีก
(3) หากยังมีความผิดต่อเนื่องคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาทาหากยังมี
ความผิดต่อเนื่องซ้าาคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ อาจมีมติพิจารณาให้ออกจาก
การฝึกอบรม
(4) หากเป็นความผิดด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา จริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 และได้รับคาวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมให้พักใช้ใบอนุญาตหรือ เพิกถอนใบอนุญาต หรือความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฯ และ ได้รับคาตัดสินต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการแพทยสภาเห็นว่าจะนามาซึง่ ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ตามมาตรา 11 แห่ง พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวขาด
คุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และให้ออกจากการฝึกอบรมทันทีทีได้รับคา
วินิจฉัยชี้ขาด
ค. การสิ้นสุดการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้าน
ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ โดยแจ้งให้หัวหน้า
ภาควิชาอายุรศาสตร์และคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมโรคไต
และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทราบ
6.6.6 กำรทำภำคทัณฑ์
ดาเนินการโดยให้แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานภายในภาควิชาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรค
ไต ภายใต้ความดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาโรคไตอย่างใกล้ชิด กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการประเมิน
ตามโทษที่แพทย์ประจาบ้านกระทาความผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ระยะเวลาภาคทัณฑ์
กรณีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ กาหนดระยะในการภาคทัณฑ์ไม่เกิน 2 ครั้งต่อระยะเวลา
การฝึกอบรม ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
กรณีปัญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กาหนดระยะในการภาคทัณฑ์ ไม่เกิน 6 เดือน
ทั้งนี้ระหว่างระยะเวลาภาคทัณฑ์ให้ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร
หากระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ร้อยละ 80 อาจส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยเมื่อ
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หมดภาคทัณฑ์แพทย์ประจาบ้านต้องปฏิบัติงานต่อจนครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน หลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร
6.6.7 กำรยื่นอุทธรณ์ผลกำรตัดสิน
กรณีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีข้อสงสัยในการตัดสินโทษต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและ
ฝึกอบรมฯ สามารถยื่นเอกสารอุทธรณ์ผลการตัดสินได้ตามขั้นตอนทากาหนดไว้ในแบบขออุทธรณ์การตัดสิน
โทษ (ภาคผนวก)
6.7 กำรวัดและกำรประเมินผล
6.7.1 นโยบำยกำรวัดและประเมินผล
อ้างอิงตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2562 (เว็บไซต์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) โดยมีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อ
ต้องการ
6.7.2 กำรวัดและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรมและกำรเลื่อนชั้นปี
อ้างอิงตามการประเมิน EPA ในแต่ละ Milestone ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงปี
พ.ศ.2562 โดยจะมีการประเมินหลายวิธี และมีห้วงระยะเวลาการประเมินทุก 3 เดือน อาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่สรุปผลการประเมินเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับทั้ง 6 มิติ และจะมีการประชุม
ตัดสินการเลื่อนชั้นปีโดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ทุกต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
จากนั้นจะดาเนินการทาหนังสือแจ้งต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งแก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และแพทย
สภาต่อไป
แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ 1 ในกรณีทมี่ ีมติให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ไม่ผ่านการ
เลื่อนระดับชั้นปีและต้องชะลอการเลื่อนระดับชั้น จะจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาโรคไต ภาควาชาอายุรศาสตร์ ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์ ซึ่งจะยังถือเป็นส่วน
หนึ่งของระยะเวลาฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับการดูแลให้คาแนะนาจากอาจารย์
อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและทาการประเมินสมรรถนะที่ยังมีผ่าน และจะส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์หมุนเวียน
วิชาเลือกในปีถัดไป
แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ 2 ในกรณีทมี่ ีมติให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ไม่ผ่านการ
เลื่อนระดับชั้นปีเมื่อสิ้นสุดเวลาการฝึกอบรม จะจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบัติงานในสาขาวิชา
โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เพื่อให้
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับการดูแลให้คาแนะนาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและทาการ
ประเมินสมรรถนะที่ยังมีผ่าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรได้ แต่
จะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อผ่านการประเมินการปฏิบัติงานและการเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์หลักสูตรและ
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การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562 ร่วมกับ ผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตร
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมตาม 6 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วย ความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโรคไต การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง ทักษะด้าน
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ความเป็นมืออาชีพ และ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ อาศัยหลักการ
และวิธีการดังนี้
(1) EPA 1-8
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
โรคไต การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
ความเป็นมืออาชีพ และ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
วิธีการและเกณฑ์การผ่าน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับการประเมินจากอาจารย์โดยใช้
แบบประเมิน EPA ทากาหนดไว้โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อาศัยหลักเกณฑ์การ
ประเมินตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2562
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องบันทึกหัตถการต่าง ๆ ที่ได้ทาระหว่างการฝึกอบรมใน
สมุดกบันทึกประสบการณ์หัตการ (log book) ที่จัดเตรียมให้โดยสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย
(2) กำรนำเสนอหัวข้อทำงวิชำกำร (topic review) กำรนำเสนอผู้ป่วย (interesting case)
และ วำรสำรสโมสร (journal club)
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทักษะด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโรคไต การเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง และการสื่อสาร
วิธีการและเกณฑ์การผ่าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินจากอาจารย์ที่เข้า
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการทุกครั้ง (ภาคผนวก)
(3) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับแพทย์ประจำบ้ำนอำยุรศำสตร์ทั่วไปรุ่นน้องที่มำผ่ำนสำขำวิชำโรค
และพยำบำล
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทักษะด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง การ
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ความเป็นมืออาชีพ และการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
วิธีการและเกณฑ์การผ่าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจา
บ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปทุก 1-2 เดือน พยาบาลไตเทียม และพยาบาลประสานงานปลูกถ่าย
อวัยวะ ทุก 3 เดือน โดยมีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ร้อยละ 70 (ภาคผนวก)
(4) กำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วย
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วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ความเป็นมืออาชีพ และ
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
วิธีการและเกณฑ์การผ่าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินโดยผู้ป่วยนอกทุก 6
เดือน ตามแบบประเมินที่กาหนด โดยมีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ร้อยละ 70
(5) กำรสอบภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 สอบภาคทฤษฎีแบบบรรยายในเดือนมิถุนายน ตามหัวข้อ EPA
1-7 ทีกาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรและการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไตปี พ.ศ.2562 โดยมีอาจารย์อย่างน้อย 6 ท่าน ทาหน้าที่ออกและ
ตรวจข้อสอบในหัวข้อต่าง ๆ มีเกณฑ์การผ่าน-ตกเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อร้อยละ 50 ใน
กรณีที่สอบไม่ผ่านอนุญาตให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง โดยสามารถเลือกสอบใหม่ทั้งหมดทุกข้อ
หรือบางข้อก็ได้
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที 2 สอบภาคปฏิบัติแบบการสอบรายยาวจานวน 2 ครั้ง โดยอาจารย์
2 ท่านต่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด 1 คน เกณฑ์การผ่าน-ตก ร้อยละ 60 ทั้ง 2 ครั้ง อนุญาต
ให้สอบแก้ตัวได้ 1 รอบ (2 ครั้ง)
(6) กำรบันทึกข้อมูลกำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม
ข้อมูลจากแบบประเมินและการสอลจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานใน portfolio ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคนเพื่อ
- ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาทุก 3-4 เดือนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในสมรรถนะหลักในด้านต่าง ๆ
- การประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปี (ภาคผนวก)
- พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร
6.7.3 กำรยื่นอุทธรณ์ผลกำรประเมิน
กรณีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีข้อสงสัยในการกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรมหรือ
การเลื่อนระดับชั้นปีของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ สามารถยื่นเอกสารอุทธรณ์ผล
การตัดสินต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ตามแบบอุทธรณ์และขั้นตอน
ในภาคผนวก
6.7.4 กำรวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตร
อ้างอิงตามเกณฑ์และกระบวนการการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบสาขาอายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมี
ประกาศทางเว็บไซต์เป็นเวลา 6 เดือนก่อนกาหนดการประเมิน
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7

กำรรับและคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
2. ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาอายุรศาสตร์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

แล้วหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปีสุดท้ายของสาขาวิชาอายุรศาสตร์ในสถาบันที่แพทยสภารับรอง
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
4. ถ้าเป็นผู้พิการทุพลภาพจะต้องไม่ส่งผลต่องการปฏิบัติงาน โดยในกรณีที่ผู้พิการทุพลภาพผ่านการคัดเลือ ก

จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านจะ
ทาการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าความพิการทุพลภาพดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
7.2 จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ผ่านการประเมิน
ศักยภาพ และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้รับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ไม่เกิน 5 คนต่อปี
ตำรำงที่ 6 ศักยภำพของสำขำวิชำโรคไต ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ปี พ.ศ.
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี
1 จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (เต็มเวลา/ไม่เต็มเวลา)

เกณฑ์
5

2559
5

2560
5

2561
5

10

9/5

9/5

9/5

2 จานวนผูป้ ่วยนอกคลินิกเฉพาะโรคอายุรศาสตร์โรคไต
(ครั้ง/ปี)

7500

26648

25279

26526

3 จานวนผูป้ ่วยในโรคไตทั้งในแผนกและปรึกษานอกแผนก
(ราย/ปี)

1250

5503

5436

5788

4 จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการฟอกเลือด (ครั้งการตรวจ/ปี)

5000

11237

11357

10970

5 จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการล้างช่องท้องแบบถาวรทั้งผูป้ ่วย
เก่าและใหม่ (คน/ปี)

20

50

43

38

6 จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการปลูกถ่ายไต ใหม่/เก่า (คน/ปี)

5/15

7 จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการตรวจพยาธิวิทยาของไต (ครั้ง/ปี)

50

186/>1000 184/>1000 178/>1000
186

184

178

7.3 หลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม
7.3.1. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ความรู้ความสามารถ ได้แก่ ประวัติการศึกษา เคยได้รับรางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย
เคยนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าในที่ประชุมระดับประเทศหรือระดับโลก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
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2. ความต้องการทางสาธารณสุข ได้แก่ การมีต้นสังกัดโดยเฉพาะจากเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะเวลาที่ใช้ทุนก่อนสมัคร เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุข
3. ความเป็นครู ประเมินจากประวัติการทางาน ได้แก่ เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาแพทย์
ได้รับหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาแพทย์และปฏิบัติงานได้ดีเป็นที่ชมเชย
4. ทัศนคติ ความตั้งใจ และความสนใจไฝ่รู้ในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประเมินจากประวัติการทางาน
และการสัมภาษณ์
5. ทักษะการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประเมินจากการสัมภาษณ์
6. บุคลิกลักษณะและกิริยามารยาท ประเมินจากการสัมภาษณ์
7. ความเป็นผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ประเมินจากประวัติการทางานและการ
สัมภาษณ์
7.3.2. เกณฑ์กำรตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินอาศัยการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้
- ผลการเรียนระดับแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ผลการศึกษาในรายวิชาอายุรศาสตร์
- การได้รับรับรางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย ในระดับประเทศ หรือ นานาชาติ
- การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในที่ประชุมภายในประเทศหรือต่างประเทศ
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ (review article) หรือ รายงานผู้ป่วย (case report)
ลงในวารสารนานาชาติ
2. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู การเสียสละ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ประวัติการทางานจาก curriculum vitae จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาปัจจุบันและในอดีต
และจากหนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร
- การมีประสบการณ์ในการเป็นแพทย์พี่เลี้ยง รวมทั้งเคยได้รับรางวัลการด้านการสอน
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาขนในด้านสาธารณสุข
3. ด้านเจตคติ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ กิริยามารยาท และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- จากการสัมภาษณ์โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
7.3.3. คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอดประกอบไปด้วย
1. หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
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2. อาจารย์ประจาสาขาวิชาโรคไต เป็น อนุกรรมการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
*กรรมการทุกคนต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้สว่ นเสียกับผู้สมัครและต้องลงนามในหนังสือรับรองไม่มี
ประโยชน์ทับซ้อน
7.3.4. วิธีกำรคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ระหว่างการรับสมัครก่อนวันสัมภาษณ์
1. ประกาศเกณฑ์การรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทางเว็บไซต์ให้ผู้สมัครรับทราบ
2. เลขานุการอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาหน้าที่ในการรวมรวมข้อมูล
ด้านความรู้และพฤติกรรม (คุณสมบัติพื้นฐาน) เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
วันสัมภาษณ์
3. เลขานุการอนุกรรมการคัดเลือกฯ นาเสนอคะแนนคุณสมบัติพื้นฐานที่ประเมินจากความรู้และ
พฤติกรรมเพื่อให้ที่ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกฯ รับทราบและลงมติร่วมกัน (แบบให้คะแนน
คุณสมบัติพื้นฐานในภาคผนวก)
4. ทาการสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณสมบัติด้านเจตคติโดยอนุกรรมการทุกท่านสามารถให้คะแนนได้
อย่างอิสระ (แบบให้คะแนนสัมภาษณ์ในภาคผนวก)
5. คานวณคะแนนรวมเฉลี่ยที่ได้จากแต่ละอนุกรรมการของผู้สมัครแต่ละคน
7.3.5. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือก
การตัดสินผลการคัดเลือกตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและเสมอภาคโดยอิงตามคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้สมัครที่ได้จากอนุกรรมการทั้งหมด
7.3.6. กำรอุทธรณ์ผลกำรคัดเลือก
- กลไกการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนั้นจะแสดงไว้ในเกณฑ์การรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ได้
ประกาศให้ทราบก่อนการสมัครและในแบบคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านต่อยอด (ภาคผนวก)
- คะแนนของคุณสมบัติพื้นฐานและคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
สามารถตรวจสอบได้
7.4 หน้ำที่ของผู้เข้ำฝึกอบรม
ผู้รับการฝึกอบรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของไต และด้านอายุรศาสตร์
โรคไตตามที่กานหดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และ
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ความรู้ต่อยอดตามความสนใจ จากการปฏิบัติงาน การฟังบรรยาย และ การค้นคว้าผ่านระบบ
อินเตอร์เนท e-learning และ e-library ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ตัง้ ใจฝึกฝนทักษะในการบริบาลผู้ป่วยโรคไตจนเกิดความชานาญ
3. รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
4. รับผิดชอบการทาการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบเวลาที่กาหนดไว้โดยคณะอนุกรรมการวิจัย สมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทย
5. พึงมีอัธยาศัยอันดีในการประสานงานกับแพทย์ตางแผนกและสามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมงานทุก
ระดับและทุกวิชาชีพได้อย่างราบรื่น
6. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไปรุ่นน้องทีม่ าปฏิบัติงานในสาขาวิชา
โรคไตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. มีความเข้าใจเวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์ (Evidence-based medicine หรือ EBM) และ
สามารถนา EBM มาปรับใช้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
8. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่าง
เคร่งครัด
9. มีจรรยาบรรณประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐาน
ทางสังคม
10. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบ (System-based practice) ทัง้ งานคุณภาพความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การดูแลรักษาผู้ป่วย การจัดการด้านการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้อง
7.5 สิทธิของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผู้รับการฝึกอบรมมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. ได้รับเงินเดือน สวัสดิการการรักษาพยาบาล และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจากต้นสังกัดตามระเบียบข้อ
ราชการพลเรือน
2. เวลาในการปฏิบัติงานต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว่ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563
3. สามารถการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ได้รับสิทธิในการเข้าใช้สนามกีฬา และ fitness center ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. ได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพประจาปีและรับการฉีดวัคซีนฟรี
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6. ได้รับสิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล
7. ได้รับสิทธิ์ในการลาที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6.4 และการลาออกตามรายละเอียดการลาออกจากการฝึกอบรม
7.6 กำรลำออกจำกกำรฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีความประสงค์จะลาออกจากการฝึกอบรมให้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงเหตุผลการลาออกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่สามารถดาเนินการแก้ไขได้
2. ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าสาขาวิชาโรคไตโดยหัวหน้าสาขาวิชาโรคไตสามารถพิจารณาระงับการลาออก
ของแพทย์ประจาบ้านได้ไม่เกิน 30 วันและต้องนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมฯ เพื่อลงมติในการลาออกของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่
สามารถดาเนินการแก้ไขได้
3. คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ มีมติอนุมัติการลาออกหากการลาออกมีเหตุผลที่เพียงพอ
และลงมติรับทราบการลาออกของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด จากนั้นดาเนินการแจ้งหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบต่อไป
4. แจ้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบสาขาอายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทยว่าแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสิ้นสุดการปฏิบัติงานหลังได้รับหนังสืออนุมัติการลาออกจาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบสาขาอายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย ดาเนินการแจ้ง คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯ ของแพทยสภาเพื่อลงมติ
รับทราบ
7.7 กำรสิ้นสุดกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดโดยไม่มีควำมผิด
เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ได้มีความผิด แต่มีเหตุจาเป็นต้องหยุดการฝึกอบรมด้วยเหตุผลบาง
ประการต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในปีการฝึกอบรมถัดไป
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ได้กาหนดลักษณะของการสิ้นสุดการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านโดยไม่มีความผิดไว้ดังนี้
1. ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเจ็บป่วยที่อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ดาเนินการพิจารณา
ความเจ็บป่วยนั้นโดยขอความเห็นจากแพทย์เจ้าของไข้ที่มีความชานาญในความเจ็บป่วยดังกล่าว หาก
แพทย์เจ้าของไข้ พิจารณาแล้วความเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จะขอให้แพทย์เจ้าของไข้
ออกใบรับรองแพทย์รวมทั้งมีการประชุมของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ เพื่อการลง
มติ จากนั้นจะมีการแจ้งความเจ็บป่วยนั้นต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทยสภาทราบ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาสิ้นสุด
การฝึกอบรมต่อไป
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2. เหตุผลส่วนตัวด้านครอบครัว กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเหตุผลด้านครอบครัว เช่น มีการย้ายถิ่นฐาน
ไปต่างประเทศ เป็นต้น ให้ดาเนินการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมฯ เพื่อ
พิจารณาเหตุผลและแจ้งต่อคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมโรคไต และ
แพทยสภาต่อไป
3. ไม่เหมาะสมต่ออการฝึกอบรมในสาขาวิชาโรคไต กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ฝึกอบรมแต่พบว่าผลการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข่องอื่น ๆ ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า
ขาดความรู้ความชานาญและสมรรถนะของการเป็นแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ให้คณะอนุกรรมการ
หลักสูตรและการฝึกอบรมฯ ดาเนินการชี้แจงให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมและสอบฯ
สมาคมโรคไต และแพทยสภาทราบต่อไป
8

อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม
8.1 คุณสมบัติของประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรและกำรฝึกอบรม
เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไตมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี และเป็นสมาชิกของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมแพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย
8.2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม
เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
8.3 จำนวนอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม
ในปีการฝึกอบรมที่ 2562 สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งเต็มเวลา (35 ชม./สัปดาห์) และไม่เต็มเวลาทั้งหมด 14 คน ตาม
แขนงความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 รำยชื่ออำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมตำมลำดับอำยุกำรทำงำนที่คณะแพทยศำสตร์รพ.รำมำธิบดี
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล
ศ.นพ.สมนึก ดารงกิจชัยพร
ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชุเวสศิริ
ศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ

5
6
7

รพ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร
ศ.พญ.สินี ดิษฐบรรจง*
รศ.พญ.อติพร อิงค์สาธิต

จบการ
ศึกษาปี
2534
2535
2540
2541

เวลาปฏิบัติงาน

แขนงความเชี่ยวชาญ

KT/Glomerular disease
Kidney Stone/Acid-Base
Hypertension/KT/CKD
Electrolytes/Cystic kidney
disease
CKD/Glomerular disease
2542 เต็มเวลา
CKD-MBD
2544 เต็มเวลา
2545 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ Epidemiology/KT
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เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

8
9
10
11
12
13
14
15
16

รศ.นพ.อาคม นงนุช
พญ.มณฑิรา อัศนธรรม
พญ.ศรินยา บุญเกิด
นพ.อิทธิกร สภานุชาติ
พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
นพ.อดิศร ปทุมารักษ์

2552
2554
2555
2561
2562
2556

เต็มเวลา
เต็มเวลา/ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา
40 ชั่วโมง/สัปดาห์
12 ชั่วโมง/สัปดาห์
10 ชม.ต่อสัปดาห์/
ลาศึกษาต่อ
นพ.พันลภ วิวัฒนาธรรม
2557 10 ชม.ต่อสัปดาห์
พญ.ชิติมาภรณ์ จันทร์พราหมณ์ 2560 10 ชม.ต่อสัปดาห์
พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ
2560 10 ชม.ต่อสัปดาห์

AKI/HD/Apheresis
HD/Health Economics
Peritoneal dialysis
Interventional Nephrology
Toxicology
Critical care Nephrology
Kidney Transplantation
Nephro-pathology
Hemodialysis

*ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม

8.4 นโยบำยกำรสรรหำและกำรคัดเลือกอำจำรย์
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนดนโยบายการ
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ให้มีจานวนเพียงพอตามแผนของการฝึกอบรมและตามข้อกาหนดของหลักสูตร
กลางการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญ
ในการมีผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ของโรคไตครบถ้วนรวมไปถึงสาขาวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตของประเทศ เช่น การทาหัตถการโรคไต (Interventional Nephrology) เป็นต้น โดยมี
แผนการระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นและทดแดทนตาแหน่งเดิมโดยระบุความสนใจและความ
เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ อย่างชัดเจนดังนี้
ตำรำงที่ 8 แผนระยะยำวในกำรรับอำจำรย์ใหม่ตำมแขนงควำมเชี่ยวชำญ
ปี/
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
การทาหัตถการโรคไต (Interventional Nephrology)
การปลูกถายไต (Transplant Nephrology)
การปลูกถ่ายไต/Glomerular Disease

2563
1
-

2564
1
-

2565
1

สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับอาจารย์ตามแขนงความสนใจ/
เชี่ยวชาญทั้งที่จบการศึกษาจากภายนอกสถาบันฯ และภายในสถาบันฯ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา
การปฏิบัติงาน และผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังต้องสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของสาขาวิชาโรคไต มี
คุณสมบัติด้านจริยธรรมและทางสังคมที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือกและ
การบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกท่านจะทาการสัมภาษณ์ผู้สมัครและลงความเห็นร่วมกันว่าจะรับผู้สมัครเข้าเป็น
อาจารย์หรือไม่โดยต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ และจะมีการบันทึกการประชุมการคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน
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8.5 หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรประเมินอำจำรย์
หน้าที่ของอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถูกกาหนดไว้ 3
ด้านด้วยกัน คือ งานด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการผู้ป่วยและการบริการทางวิชาการ ด้านวิจัย และ
งานบริหาร โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีปริมาณงานในด้านต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน คือ การสอน การวิจัย และการ
บริการ ร้อยละ 30 และ ด้านบริหารร้อยละ 10 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประมินอาจารย์จะเป็นการกาหนด
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าสาขาวิชาโรคไต และหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยอาจารย์เต็มเวลาทุกท่านจะ
ได้รับการประเมินทุก 6 เดือนจากผู้บังคับบัญชา ตามกฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และผลการประเมินถูกนาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกจากนี้อาจารย์ยังถูกประเมินด้วยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสาขาวิชาโรคไตทุก 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สาขาวิชาโรคไตมีดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
- นักศึกษาแพทย์ ได้แก่ การสอนข้างเตียง การสอนบรรยาย และการสอนในหอผู้ป่วยในและนอก
และการเป็นอาจารยที่ปรึกษา (mentor)
- แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ การสอนบรรยาย และการสอนในหอผู้ป่วยในและ
นอก และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ การสอนบรรยาย และการสอนในหอ
ผู้ป่วยในและนอก และการเป็นอาจารย์ทีปรึกษา
2. ด้านการบริการ
- การให้บริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกและใน และหอผู้ป่วยนอกไตเทียม
- การให้บริการทางวิชาการทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตามแต่จะได้รับ
เชิญตามกฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ด้านการวิจัยโรคไต
- การทาวิจัยด้วยตนเองโดยภาควิชาอายุรศาสตร์มีเกณฑ์ขั้นต่าของผลงานวิจัยของอาจารย์ในระดับ
0.5 เรื่อง/คน/ปี
- การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
4. ด้านการบริหาร
- งานบริหารทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตามแต่จะได้รับ
มอบหมาย
8.6 กำรพัฒนำอำจำรย์
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นโยบายการพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แบ่งออกได้
ตามระดับของอาจารย์ดังนี้
1. การพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งจบวุฒิบัตรจากสถาบันการฝึกอบรมในประเทศไทย
เมื่ออาจารย์ใหม่เข้ามาทางานจะได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานในแขนงวิชาที่สนใจ เช่น เน้น
การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการและทาการวิจัยในแขนงวิชาที่สนใจโดยอาศัยแหล่งทุนจากภายในหรือภายนอก รวมไปถึง
การบรรยายให้แพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอดฟังในหัวข้อดังกล่าว หลังจาก
อาจารย์ใหม่ผ่านการประเมินการทางานที่ 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชานาญในแขนงวิชาที่
สนใจอาจารย์รุ่นพี่จะช่วยติดต่อหาสถานที่ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมให้ในต่างประเทศ โดยอาจารย์ใหม่
สามารถขอทุนเพื่อไปศึกษาต่อได้จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. การพัฒนาอาจารย์ที่มีแขนงความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนแล้ว
อาจารย์จะได้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในแขนงวิชาที่สนใจ ได้มีโอกาสทาวิจัย และถ่ายทอด
ความรู้ทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาโรคไตและภาควิชาอายรุศาสตร์ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ตามความสนใจ โดยสามารถขอทุนจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ ทั้งนี้การลาไปประชุมวิชาการและการขอทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9. ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อเป็นการเอื้ออานวนต่อการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคไต
ภายใต้ภาควิชาอายุรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดให้มีทรัพยากรทางการศึกษาดังนี้
9.1 สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำยภำพ (Physical facilities)
ก.
หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ประกอบไปด้วย
- อายุรกรรมชาย หญิง และพิเศษ ชั้น 7 อาคาร 1
- หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด (CCU) ชั้น 9 อาคาร 1
- หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ชั้น 9 อาคาร 1
- Acute stroke unit
- ศูนย์ไตเทียม ชั้น 5 ตึกสิริกิติ์
ข.

ห้องประชุม/ห้องบรรยาย
ภาควิชาอายุรศาสตร์มีห้องประชุม/บรรยายที่ทุกสาขาวิชาใช้ร่วมกันในเวลาที่กาหนด โดยห้องประชุม
เหล่านี้ ซึ่งสาขาวิชาโรคไตใช้ห้องประชุมดังต่อไปนี้
- ห้องประชุมหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 7 อาคาร 1 จานวน 1 ห้อง 20 ที่นั่ง
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- ห้องประชุมสานักงานอาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 จานวน 1 ห้อง 20 ที่นั่ง
- ห้องประชุมโครงการปลูกถ่ายอวัยวะชั้น 7 ตึกสิริกติ ิ์ จานวน 1 ห้อง 35 ที่นั่ง
ค.

ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

ง.

ห้อง skill Lab พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบ simulation ด้วยเครื่อง Harvey

จ.

ห้องทาหัตถการ ชั้น 7 อาคาร 1

ฉ.

ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบสารสนเทศทางการศึกษ
ขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลจานวนมากที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าถึง
ได้ทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล
9.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรฝึกอบรม (Learning setting)
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นตติยภูมิขนาด 1000 เตียง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สาขาวิชาโรคไตให้การบริบาลผู้ป่วยโรคไตจานวนมากทั้งในและนอกเวลา
ราชการ ผู้ป่วยมีความหลากหลายมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย
9.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information technologies)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ได้แก่
ก.

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย (hospital information
system) ประกอบไปด้วยระบบ electronic medical records (EMR) เพื่อเก็บข้อมูลด้านการดูแล
รักษาของผู้ป่วยในและนอก ระบบ PACs สาหรับการเข้าสู่ข้อมูลเอกซเรย์ และ REP_SAN เพื่อเข้าสู่
ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ username และ password ส่วนตัวเพื่อ
เข้าสู่ข้อมูล ทั้งนีร้ ะดับการเข้าสู่ข้อมูลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
ให้บริการโดยจะถูกกาหนดมาจากระบบ IT ขงอโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการรักษาความลับ
และปกป้องสิทธิผู้ป่วย

ข.

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษา และวิจัย ผ่านทางฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
(mahidol.ac.th) ซึ่งมีฐานข้อมูลด้านวิชาการครอบคลุมทุกด้าน ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะได้รับ username และ password และ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล
ทั้งจากภายใน (intranet) และภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (internet) และ email account เพื่อการติดต่อสื่อสาร
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ค.

ระบบสารสนเทศภายในภาควิชาอายุรศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้ภาควิชาอายุรศาสตร์
https://med.mahidol.ac.th/med/division/nephro เพื่อเป็นพื้นที่ในการประกาศหลักสูตร พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด และข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ

ง.

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมด้วยกันเอง และระหว่างผู้ให้การ
ฝึกอบรมกับผู้เข้าฝึกอบรมผ่านทางการการสร้างกลุ่มปิดโดยอาศัย LINE application

9.4 ทีมกำรดูแลผู้ป่วย (Clinical Teams)
ศูนย์ไตเทียม และ โครงการปลูกถ่ายอวัยวะ จัดให้มีการประชุมทีมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่าง
แพทย์ผู้เชียวชาญสาขาต่าง ๆ พยาบาล และเภสัชกร เป็นระยะ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมกับบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น
9.5 กำรวิจัยและควำมเป็นนักวิชำกำรทำงกำรแพทย์ (Medical research and scholarship)
ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการทาวิจัยโดยความสนใจในงานวิจัยจะริเริ่มจากความ
สนใจส่วนตัวของผู้เข้าฝึกอบรม จากนั้นต้องสร้างโครงร่างงานวิจัยภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาและส่งโครงร่างวิจัยไปที่หน่วยจริยธรรมวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อ
อนุมัติก่อนการทาวิจัย โดยเวลาในการทาวิจัยส่วนใหญ่ประมาณ 22-26 สัปดาห์จะอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ดังในตารางที่ 4 ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถขอทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการทาวิจัยจากระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาวิจัยจากสานักงานวิจัย และสามารถ
นัดพบกับนักสถิติของกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีได้ตลอดเวลา กรอบเวลาในการทางานวิจัยและการนาเสนอและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะถูก
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยทุกปี
9.6 ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ (Educational Expertise)
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีที่ปรึกษาที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการ
ฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม อาจารย์ที่เข้ามาทางานใหม่จะได้รับการฝึกอบรมทางปฏิบัติการด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาทุกคน และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีทุนสนับสนุนการเข้าประชุม การวิจัย
และ การนาเสนอผลงานวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา
9.7 กำรเรียนรู้ในสถำบันอบรมทำงเลือก
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะได้รับอนุญาตให้สามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
กับอายุรศาสตร์โรคไต เช่น critical care nephrology, intervention nephrology หรือ nephropathology ตามความสนใจได้อย่างอิสระที่สถาบันฝึกอบรมภายในประเทศหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลาไม่
เกิน 12 สัปดาห์ โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถได้รับการประเมินจากอาจารย์ที่สถาบันทางเลือกและ
นาผลการประเมินมาใช้ได้เช่นเดียวกับการประเมินภายในสถาบัน
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นอกจากนีค้ ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัย
10. กำรประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
ใหญ่ๆ ดังนี้
10.1 ภาควิชาอายุรศาสตร์
จัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับก่อนและหลังปริญญาของทุกสาขาวิชาทุก 1
ปี โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดที่ต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ อาจารย์
ประจาหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของทุกสาขาวิชา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และ
ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะมีการเตรียมนาข้อมูลผลการประเมินต่อไปนี้เข้า
พิจารณา (ภาคผนวก)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผลการประเมินหลักสูตรจากจากศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์
ผลการประมินของงผู้ใช้บัณฑิต (ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน)
ผลการประเมินตนเองของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จบการศึกษา
ผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จบการศึกษาด้วยอาจารย์
ผลการประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จบการฝึกอบรม
ผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดระหว่างการฝึกอบรม
ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตร

ทั้งนีเ้ พื่อทบทวนและปรับปรุงพันธกิจ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มาตรฐานการวัดและการประเมินผล ความเพียงพอของ
ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัคร
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดกับความต้องการของระบบสุขภาพ การติดตามพัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดที่กาลังศึกษาและหลังจบการศึกษาไปแล้ว
10.2 สาขาวิชาโรคไตจัดให้มีการประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างอาจารย์และตัวแทนแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดทุก 1 ปี โดยนาข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาหลักสูตรมาอภิปรายเพื่อดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการทบทวนกฎเกณฑ์การรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
นโยบายการรับอาจารย์ใหม่
11. กำรทบทวน/พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
สาขาวิชาโรคไตจัดให้มีทาการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 5 ปี และ
แจ้งผลการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สมาคมโรคไต และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทราบ ทั้งนี้
ราชวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป
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12. ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะอนุกรรมการกากับดูแลหลักสูตรการฝึกอบรม
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้บริหารจัดการ กากับดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามกฎเเกณฑ์ของสมาคม
โรคไตและแพทยสภาอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทั้งในด้าน
คุณสมบัติและจานวน กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหน้าที่ออกใบประกาศนียบัตรให้แก่แพทย์ประจาบ้านและแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดทุกสาขาวิชาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรม
สาขาวิชาโรคไต มีแผนการจัดสรรงบประมาณให้สาหรับการฝึกอบรมโดยจัดสรรจากเงินได้ของสาขาวิชา
ภายใต้มูลนิธิรามาธิบดี และมีเลขานุการของหลักสูตรเป็นผู้ดูแลงบประมาณส่วนนี้ ในส่วนของการจัดทรัพยากรต่าง
ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการฝึกอบรมรวมทั้งบุคลากรอาศัยการทาเรื่องขอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีผ่านทางภาควิชาอายุรศาสตร์ หรือจากการบริจาค
13. กำรทบทวนและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
สาขาวิชาโรคไตจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ตามข้อกาหนดของแพทยสภา อย่างน้อย
ทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
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แบบคาร้องขออุทธรณ์ผลการตัดสินลงโทษแพทย์ระจาบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.....................
เรียน ประธานอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลขที่....................................................ซึ่งเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่………..ของสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการตัดสินลงโทษ
.................................................................................................................................................ด้วยเหตุผล
ดังนี้……............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................................
(ผู้ยื่นคาร้อง)
เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
☐

อนุมัติ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก..........................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. .........................................
..............................................................
(...............................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
วันที่.....................................................
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ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการตัดสินลงโทษของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดกรอกแบบคาร้องภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตัดสินลงโทษเพื่อยื่นต่อเลขานุการ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม
2. เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมพิจารณาคาร้องในเบื้องต้น ตรวจสอบกระบวนการและผลการตัดสิน
เบื้องต้น แล้วอธิบายที่มาของผลการตัดสินดังกล่าวให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบ ถ้าแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดพอใจจะ
ยืนผลการตัดสินเดิมและถือเป็นสิ้นสุด
3. ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดยังไม่พอใจ เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมจะพิจารณานาคาร้อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม
4. คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมนัดวันประชุมหารือเพื่อพิจารณาคาร้องอุทธรณ์แล้วลงมติโดยจะมีการบันทึก
รายงานการประชุม
5. ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมแจ้งผลการการลงมติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดทราบ โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน
6. หากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไม่เห็นด้วยกับผลการลงมติ สามารถยื่นคาขอใช้สิทธิ์บันทึกข้อโต้แย้งได้ โดยทั้งนี้การยื่น
อุทธรณ์ผลการลงมติจะไม่มีผลต่อการประเมินแพทย์ประจาบ้านในครั้งถัดไป
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แบบประเมินการนาเสนอทางวิชาการสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอ.........................................................................................วันที่..............................................
แพทย์ประจาบ้าน/ ระดับชั้นปีที่ 1

2

หัวข้อ Topic review Interesting case Journal club Pathology Conference
Interdepartmental Conference อื่นๆ ระบุ....................................................................................................
ชื่อเรื่อง.......................................................................................................................................................................
ผู้ประเมิน ..................................................................................................................................................................
เกณฑ์คะแนน 1 (20%)=แย่, 2 (40%)=พอใช้, 3 (60%)=ดี, 4 (80%)=ดีมาก 5 (100%)=ดีเลิศ, เกณฑ์ผ่าน 70%
คะแนน

หัวข้อประเมิน
อธิบายที่มาและความสาคัญของหัวข้อที่นาเสนอ
แหล่งที่มาของเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ
อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
กลวิธีนาเสนอที่มีความน่าสนใจ
สื่อนาเสนอชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
เข้าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ ตอบคาถามตรงประเด็น
บุคลิกภาพในการนาเสนอดี น้าเสียงชัดเจน มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าฟัง
รักษาเวลาในการนาเสนอ

Wt
1
1
2
1
1
2

1

2

3

รวม
4

5

1
1

ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................
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แบบประเมินสมรรถนะแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตปีที่ 1 (โดยแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2)
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อแพทย์ผู้ถูกประเมิน......................................................................................................................................................
ชื่อแพทย์ผู้ประเมิน.................................................................................................ปฏิบั ติงานช่วง...................................

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
 ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วย
 ต้องมีผู้ควบคุมการทาหัตถการที่ซับซ้อน
สอนการทาหัตถการพื้นฐานได้บางชนิด
 ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบเป็นส่วนๆ ไม่เปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ
2. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Practice-based learning and
improvement)
 ปฏิบัติงานโดยไม่กระตือรือร้นในการค้นหา
ความรู้เพิ่มเติม
 หลีกเลี่ยงการถ่ายทอดความรู้ความชานาญ
ให้แพทย์รุ่นน้อง
 ไม่สนใจการดาเนินการทบทวนคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยในความรับผิดชอบ
3. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
(Interpersonal and communication skills)
 ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ
และเพื่อนร่วมงาน
 ไม่สนใจรับฟังความเห็นและความต้องการของ
ผู้อื่น
 ให้ความรู้และคาแนะนากับผู้ป่วย ญาติ และ
เพื่อนร่วมงานได้ไม่ดี ใช้วาจาและกิริยาท่าทางที่ไม่
สุภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

องค์ประกอบ

ปานกลาง



ต้องปรับปรุง




พิมพ์คะแนนประเมิน (1-5) ลงในช่อง “ได้คะแนน............................”
ถ้าประเมินไม่ได้ให้ทาเครื่องหมาย X หน้าช่องข้อมูลไม่เพียงพอ
เมื่อประเมินเสร็จแล้วให้ส่งกลับมาที่ nephroramamahidol@gmail.com
ข้อมูลการประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ

ไม่ผ่าน



1 2 3 4 5
ได้คะแนน (1-5).................
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ประเมิน





1

2

3

4

5

ได้คะแนน (1-5).................
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ประเมิน





1

2

3

4

ได้คะแนน (1-5).................
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ประเมิน

ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญให้แพทย์
รุ่นน้องได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
ทบทวนคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยใน
ความรับผิดชอบอยู่เป็นนิจ

5




52

เป็นแบบอย่างที่ดีในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วย
ทาหัตถการที่ซับซ้อนได้อย่างชานาญ
สอนการทาหัตถการพื้นฐานได้ดี
ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้
โอกาสการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ญาติอย่างเหมาะสม

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ
และเพื่อนร่วมงาน
ใส่ใจรับฟังและทาความเข้าใจความ
ต้องการของผู้อื่น
ให้ความรู้และคาแนะนากับผู้อื่นเป็น
อย่างดี ใช้วาจาและกิริยาท่าทางที่สุภาพ
และให้เกียรติ

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
1 2 3 4
5
 ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ เห็ น แก่ ตั ว ขาดความรั บ ชอบงานใน ได้คะแนน (1-5).................
หน้าที่
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
 ไม่ ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ย ประเมิน
มองประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
 ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี






5. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
1 2 3 4
5
(System-based practice)
 ไม่ใส่ใจการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
ได้คะแนน (1-5).................
 ไม่ร่วมมือหรือต่อต้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ของหน่วยงาน
ประเมิน
 ขาดทักษะในการทางานเชิงระบบเพื่อช่วยลด
ความผิดพลาดและพัฒนาคุณภาพงาน
6. ทักษะการถ่ายทอดความรู้และความเป็นผู้นา
(Teaching and leadership skills)
 หลีกเลี่ยงการถ่ายทอดความรู้
 ถ่ายทอดความรู้โดยการสอนให้เชื่อ ไม่สอดคล้อง
กับบริบทที่เกี่ยวข้อง
 ขาดความเป็นผู้นาที่ทาให้สมาชิกในทีมมั่นใจ

1

2

3

4

ได้คะแนน (1-5).................
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ประเมิน





ซื่อสัตย์ มีน้าใจ รับผิดชอบงานใน
2
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ใส่ใจและเคารพสิทธิของผู้ป่วย
ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยและญาติเป็น
ศูนย์กลาง
ให้คาแนะนาและวางตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วน
อย่างเหมาะสม
กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
มีทักษะที่ดีในการทางานเชิงระบบเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพงานและลดโอกาส
ความผิดพลาด

5

ถ่ายทอดความรู้โดยคัดเลือกเนื้อหา
ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ
 ถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการที่
หลากหลายสอดคล้องกับบริบทที่
เกี่ยวข้อง
 มีความเป็นผู้นาที่จูงใจให้สมาชิกในทีม
ร่วมปฏิบัติงานไปด้วยความมั่นใจ
ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................... ................................................................................
......................................................................................................................... ................................................................................
ลงชื่อ ................................................................. ผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............................................................
*1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=80%, 5=100%
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แบบประเมิ นสมรรถนะแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดสำขำอำยุรศำสตร์โรคไต (โดยพยำบำล)
ภำควิ ชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิ บดี
ดัดแปลงมาจากแบบประเมิ นของราชวิ ทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ชื่อแพทย์ผถู้ ูกประเมิน ...............................................................ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน.........................................
ชื่อพยาบาลผูป้ ระเมิน ............................................................................แผนก.................................................

ดีเยี่ยม

ดี

ปำนกลำง

องค์ประกอบ

ไม่ผำ่ น
ต้องปรับปรุง

 ทาเครือ่ งหมายลงบนตัวเลขทีป่ ระเมินในแต่ละองค์ประกอบ ถ้าประเมินไม่ได้ให้เลือกช่องข้อมูลไม่เพียงพอ

1. กำรดูแลรักษำผูป้ ่ วย (Patient care)
1 2 3 4 5
 ปฏิบตั งิ านเพียงแค่ให้พอผ่านไปได้
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
มองประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก
ประเมิน
 ดูแลรักษาผูป
้ ่ วยแบบแยกส่วน
และขาดประสิทธิภาพ
 ไม่เปิ ดโอกาสการมีสว่ นร่วมของผูป
้ ่ วยและญาติ
2. ทักษะปฏิ สมั พันธ์และกำรสื่อสำร
1 2 3 4 5
(Interpersonal and communication skills)
 ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูป
้ ่ วย
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ญาติ และเพื่อนร่วมงาน
ประเมิน
 ไม่สนใจรับฟั งความเห็น และความต้องการ
ของผูอ้ ่นื
 ให้ความรูแ้ ละคาแนะนากับผูป้ ่ วย ญาติ
และเพื่อนร่วมงานได้ไม่ดี ใช้วาจาและกิรยิ า
ท่าทางทีไ่ ม่สภุ าพ
3. ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
1 2 3 4 5

ไม่ซ่อื สัตย์ เห็นแก่ตวั ขาดความรับชอบงาน  ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ในหน้าที่
ประเมิน
 ไม่คานึงถึงความต้องการและสิทธิของผูป
้ ่ วย
มองประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก
 ทาตัวเป็ นแบบอย่างทีไ่ ม่ด ี
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 ปฏิบตั งิ านด้วยความกระตือรือร้น ยึดถือ

ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
 ดูแลรักษาผูป
้ ่ วยแบบองค์รวมและเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้โอกาสการมีสว่ นร่วมของผูป
้ ่ วยและญาติ
อย่างเหมาะสม

 สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูป
้ ่ วย ญาติ

และเพื่อนร่วมงาน
 ใส่ใจรับฟั งและทาความเข้าใจความต้องการ
ของผูอ้ ่นื
 ให้ความรูแ้ ละคาแนะนากับผูอ้ ่นื เป็ นอย่างดี
ใช้วาจาและกิรยิ าท่าทางทีส่ ภุ าพและให้เกียรติ

 ซื่อสัตย์ มีน้าใจ รับผิดชอบงานในหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ
 ใส่ใจและเคารพสิทธิของผูป
้ ่ วย ยึดถือ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยและญาติเป็ นศูนย์กลาง
 ให้คาแนะนาและวางตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ ี

4. กำรปฏิ บตั ิ งำนให้เข้ำกับระบบ

1

(System-based practice)
 ไม่ใส่ใจใการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง

เหมาะสม
 ไม่ร่วมมือหรือต่อต้านกระบวนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน
 ขาดทักษะในการทางานเชิงระบบเพื่อช่วยลด
ความผิดพลาดและพัฒนาคุณภาพงาน

2

3

4

5

 ข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ประเมิน

 ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วน

อย่างเหมาะสม
 กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน
 มีทกั ษะทีด่ ใี นการทางานเชิงระบบเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพงานและลดโอกาสความ
ผิดพลาด

ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิม่ เติม

ลงชื่อ ................................................................. ผูป้ ระเมิน
(.................................................................)
วันที.่ .............................................................

*ข้อมูลของชื่อจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
*1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=80%, 5=100%
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แบบสรุปผลการเลื่อนชั้นปีของอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จากชั้นปีที่ 1 เป็นชั้นปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………...................………..ประจาปีการฝึกอบรม 256......................
หัวข้อประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

1. Entrustable professional activity (EPA 1-8)

ทุกข้อ

ได้
 EPA 1

การประเมิน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์  EPA 2
 EPA 3
 EPA 4
 EPA 5
 EPA 6
 EPA 7
 EPA 8

2. คะแนนการประเมิน 360 องศา

70%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

3. จานวนของหัตถการ (log book สมาคมโรคไต)

50%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

4. ผลการสอบแบบบรรยาย

50%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

สอบซ้า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
5. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

80%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

6. เวลาในการปฏิบัติงาน

80%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

สรุปผลการเลื่อนชั้นปี  ได้เลื่อนระดับชั้น  ไม่ได้เลื่อนระดับชั้น
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ความเห็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ตามการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต เมื่อวันที่....................................................มีมติดังนี้ นพ./
พญ. ........................................................................ให้  เลื่อนระดับชั้น  ไม่ได้เลื่อนระดับชั้นปี
เหตุผล.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..............................................................................
โดยให้ดาเนินการ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ...............................................................................

ลงชื่อ............................................................
(

)

ประธานอนุกรรมการฝึกอบรม

แจ้งผลการประเมิน
ข้าพเจ้า...............................................................................รับทราบผลการประเมินแล้ว
ลงชื่อ..............................................................
(

)

วันที่.........../.................../..................
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แบบสรุปผลการเลื่อนชั้นปีของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จากชั้นปีที่ 2 เป็นสาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………...................………..ประจาปีการฝึกอบรม 256......................
หัวข้อประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

7. Entrustable professional activity (EPA 1-8)

ทุกข้อ

ได้
 EPA 1

การประเมิน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์  EPA 2
 EPA 3
 EPA 4
 EPA 5
 EPA 6
 EPA 7
 EPA 8

8. คะแนนการประเมิน 360 องศา

70%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

9. จานวนของหัตถการ (log book สมาคมโรคไต)

100%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

10. ผลการสอบ long case

60%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

สอบซ้า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
11. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

80%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

12. เวลาในการปฏิบัติงาน

80%

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

สรุปผลการเลื่อนชั้นปี  สาเร็จการศึกษา  ไม่สาเร็จการศึกษา
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ความเห็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ตามการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต เมื่อวันที่....................................................มีมติดังนี้ นพ./
พญ. ........................................................................ให้  สาเร็จการศึกษา  ไม่สาเร็จการศึกษา
เหตุผล...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..................................................................
โดยให้ดาเนินการ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(

)

ประธานอนุกรรมการฝึกอบรม

แจ้งผลการประเมิน
ข้าพเจ้า...............................................................................รับทราบผลการประเมินแล้ว
ลงชื่อ..............................................................
(

)

วันที่.........../..................../.................

กรณีมีข้อสงสัยในการประเมินแพทย์ประจาบ้านต้องขออุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังการประกาศการเลื่อนระดับชั้น
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แบบคาร้องขออุทธรณ์ผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.....................
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมแพทย์จาบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลขที่....................................................ซึ่งเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ ………..ของสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีด้วยเหตุผล
ดังนี้……...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................................
(ผู้ยื่นคาร้อง)
เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
☐

อนุมัติ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..............................................................
(...............................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
วันที่.....................................................
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ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดกรอกแบบคาร้องภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีเพื่อยื่นต่อ
เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม
2. เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมพิจารณาคาร้องในเบื้องต้น และอาจตัดสินใจเปิดเผยคะแนนการ
ประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบ ถ้าแพทย์ประจาบ้านต่อยอดพอใจจะยืนผลการประเมินเดิมและถือ
เป็นสิ้นสุด
3. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่พอใจ เลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมจะพิจารณานาคาร้องดังกล่าวเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรม
4. คณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมนัดวันประชุมหารือเพื่อพิจารณาคาร้องแล้วลงมติโดยจะมีการบันทึกรายงานการ
ประชุม
5. ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและการฝึกอบรมแจ้งผลการการลงมติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดทราบ โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน
6. หากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไม่เห็นด้วยกับผลการลงมติ สามารถยื่นคาขอใช้สิทธิ์บันทึกข้อโต้แย้งได้โดยทั้งนี้การยื่น
อุทธรณ์ผลการลงมติจะไม่มีผลต่อการประเมินแพทย์ประจาบ้านในครั้งถัดไป
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แบบประเมินคุณสมบัติพื้นฐานผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ให้คะแนนรวมครั้งเดียว)
ชื่อแพทย์ผู้สมัคร.......................................................................โรงพยาบาล.............................................
คุณสมบัติพื้นฐาน (40 คะแนน)
1
2
3.
4.
5.

เกรดเฉลี่ยขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ (>3.5=5, 3.26-3.5=4, 3.01-3.25=3, 2.763=2, 2.51-2.75=1, <=2.5=0)
เกรดเฉลี่ยอายุรศาสตร์ช่วงนศพ.ปี 4-6 (A=5, B+=4, B=3, C+=2, C=1)
รางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย หรือ Oral presentation หรือ
publication (>= 2 ครั้ง=5, 1 ครั้ง=3, ไม่มี=0)
การเรียนการสอน (ได้รับรางวัลด้านการสอนนศพ.หรือเป็นแพทย์พี่เลี้ยงที่ดีของ
นักศึกษาแพทย์=5, ได้รับหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงแต่ปฏิบัติงานปานกลาง=3, ไม่
เคยได้รางวัลหรือรับหน้าที่=0)
มีทุนหรือต้นสังกัด (จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคไต้=5, จากที่อน่ื =3 ไม่มี=0)

6. จานวนปีที่ชดใช้ทุนก่อนสมัคร (3 ปี=5, 2 ปี=4, 1 ปี=3, <1 ปี=2)

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุข (เข้าร่วมเป็น
ประจาหรือเป็นผู้นา=5, เข้าร่วมนานๆ ครั้ง=3, ไม่เคย=0)
8. Recommendation (personal or letter) (ดีมาก=5, ดี=3, ปานกลาง=1)
7.

รวม

คะแนน
เต็ม
5
5
5
5
5
5
5
5
40
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ได้

แบบให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี
(อนุกรรมการทุกท่านให้คะแนนโดยอิสระ)
ชื่อแพทย์ผู้สมัคร.......................................................................โรงพยาบาล...................................
คะแนนสอบสัมภาษณ์ (60 คะแนน)
1

ทัศนคติต่อสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

คะแนน
เต็ม

ได้

10

2. ความตั้งใจและความสนใจไฝ่รู้ในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

10

3

ทักษะการสือ่ สาร ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

10

4

บุคลิกลักษณะและกิริยามารยาท

10

5

ความเป็นผู้นาและความเสียสละ

10

6

มีอัธยาศัยดีสามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกระดับ

10

รวม

60

ลายเซ็นอนุกรรมการ...............................................................................วันที่.....................................
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แบบคาร้องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.....................
เรียน ประธานอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่
....................................................ซึ่งเป็นผู้สมัครสอบแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านประจาปีการฝึกอบรม..................เมื่อวันที่....................................................................ด้ว ยเหตุผลดังนี้……………………………..
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................................................................................
......................................................................................................................... ................................................................................
......................................................................................................................... ................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................................
(ผู้ยื่นคาร้อง)
เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
☐

อนุมัติ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
..............................................................
(...............................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
วันที่.....................................................
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ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1. ผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดกรอกแบบคาร้องภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเพื่อยื่นต่อ
เลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
2. เลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านพิจารณาคาร้องในเบื้องต้น และอาจตัดสินใจเปิดเผยคะแนนการ
คัดเลือกให้ผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านทราบ ถ้าผู้สมัครพอใจจะยืนผลการตัดสินเดิมและถือเป็นสิ้นสุด
3. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่พอใจ เลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านจะพิจารณานาคาร้องดังกล่าวเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
4. คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านนัดวันประชุมหารือเพื่อพิจารณาคาร้องแล้วลงมติโดยจะมีการบันทึกรายงานการ
ประชุม
5. ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านแจ้งผลการลงมติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้สมัครทราบและถือ
เป็นการสิ้นสุด โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน
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แบบสอบถามประกอบการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านได้ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรฝึกอบรมฯ
ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตาม ประเมิน
วัตถุประสงค์ ไม่ได้

1.1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ
และรวบรวมข้อมูล สาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแล
แบบองค์รวม
1.2. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์โรคไตที่พบ
โดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
1.4. ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
1.5. มีทักษะการทาหัตถการที่จาเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการปรับโปรแกรมการฝึกอบรม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้
บรรลุตาม
แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical
วัตถุประสงค์
knowledge and Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับโรคไต
2.2 มี ค วามรู้ ค วามสามารถในวิ ช าชี พ และเชี่ ย วชาญในสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
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ไม่บรรลุตาม ประเมิน
วัตถุประสงค์ ไม่ได้

ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
บรรลุตาม
ไม่บรรลุตาม ประเมินไม่ได้
(Practice-based Learning and
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
Improvement)
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการ
สร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.2 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการ
ปฏิบัติ
3.3 นาความรู้จากงานวิจัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and
บรรลุตาม ไม่บรรลุตาม ประเมิน
Communication Skills)
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ไม่ได้
4.1 นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์
4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น
โดยเฉพาะคาปรึกษาทางอายุรศาสตร์โรคไต
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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5. ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalism) และความเป็ น บรรลุตาม
อิสระทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตาม ประเมิน
วัตถุประสงค์ ไม่ได้

5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ
ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
5.2 ให้การบริบาลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รักษามาตรฐานและ
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
5.3 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional
Development)
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
......................................................................................................................... .....................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตาม ประเมิน
วัตถุประสงค์ ไม่ได้

6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ป่วย
6.3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) และสามารถปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขหรือ
ความต้องการของชุมชนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
......................................................................................................................... ......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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7. ความรู้ ความสามารถในการดาเนินการวิจัย
(Research Skills)

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ประเมินไม่ได้

7.1 มีความรู้พื้นฐานของการทาวิจัย
7.2 รู้หลักการการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good
clinical practice)
7.3 สามารถตั้งคาถามวิจัยได้เหมาะสม
7.4 วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
7.5 ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
8. การทางานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นา (Teamwork
บรรลุตาม ไม่บรรลุตาม ประเมิน
and Leadership Skills)
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ไม่ได้
8.1 ทางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาในทีมดูแล
ผู้ป่วย
ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้านนี้ดียิ่งขึ้น
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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การจัดการเรียนการสอน (Program structure) ของหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
ให้ต้อบผลสัมฤทธิ์ระดับ 1-3 (1=น้อยที่สุด 2=ปานกลาง 3=มากที่สุด)
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน

Patient
care

Medical
Practice-based
knowledge Learning and
and Skills Improvement

Interpersonal and
Communication
Skills

Professionalism System Teamwork and
-based Leadership
Practice Skills

ผู้ป่วยในแผนก
อายุรศาสตร์
ผู้ป่วยในแผนก
อื่น
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยที่แผนก
ฉุกเฉิน
ผู้ป่วยฟอกเลือด
ที่หน่วยไตเทียม
ผู้ป่วยล้างไตทาง
ช่องท้องที่ PD
clinic
ผู้ป่วยปลูกถ่าย
ไตที่หอผู้ป่วย
การไป
elective ที่
หน่วยงานหรือ
สถาบันอื่น

ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น
............................................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................................................. ........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.
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ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะทาให้กิจกรรมวิชาการต่างๆดียิ่งขึ้น
กิจกรรมวิชาการ

Patient care

ผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
(1=น้อยทีส่ ุด 2=ปานกลาง 3=มากที่สุด)
Medical knowledge Professionalism
Interpersonal and
and Skills
Communication Skills

Research skill

Ward Round
พร้อมอาจารย์
Topic Review
(General
Nephrology)
Topic Review (HD,
PD, KT)
Journal club
Interesting case
การจัดการเรียนการ
สอนร่วมโดยสมาคม
โรคไต

............................................................................................................................. ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................................................................................. ............
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ในกรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีข้อเสนอแนะใดบ้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
(1=น้อยทีส่ ุด 2=ปานกลาง 3=มากที่สุด)
Practice-based System-based Professionalism Interpersonal and
Learning and Practice
Communication Skills
Improvement

Leadership
skill

การมีส่วนร่วมใน
CLT/PCT
Medicine Rally
กิจกรรมงานปีใหม่
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับในสาขาวิชาโรคไต

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

วันที่....................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทาง
ที่สาเร็จการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประจาปีการศึกษา.....................
คานิยาม
“แพทย์ผู้ได้รับการประเมิน” หมายถึง แพทย์เฉพาะทางที่สาเร็จการฝึกอบรมจากคณะฯ
“ผู้ตอบแบบสอบถาม” หรือ “ผู้ใช้บัณฑิต” หมายถึง ผู้ทปี่ ฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ได้รับการประเมิน ทั้งในฐานะผู้บงั คับบัญชา หรือ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บงั คับบัญชา
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อแพทย์เฉพาะทางที่สาเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ ใช้เพื่อการปรับปรุ ง
หลักสูตร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมิน
แบบสอบถามมี 3 ส่วน จานวน 2 หน้า ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพทย์ผู้ได้รับการประเมินโดยใส่เครื่องหมาย
 ลงในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่กาหนดตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

code

1.1

แพทย์ผู้ได้รับการประเมิน

Name

1.2

หลักสูตร ....................................

RA

1.3

ปีการศึกษาที่สาเร็จการฝึกอบรม...2559....

Year

1.4

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่

Wplace

1.5
1.6

ตาแหน่ง
ผู้ตอบแบบสอบถาม
 1. ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น/นายจ้างโดยตรง ระบุตาแหน่ง
 2. แพทย์ผู้รว่ มงาน
 3. เภสัชกร/ทันตแพทย์
 4. พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล
 5. ผู้ใต้บังคับบัญชา/อื่นๆ ระบุ
1.7 ลักษณะหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 1. หน่วยงานของรัฐ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 3. หน่วยงานเอกชน
 4. บริษัท/ห้างร้าน/ห้างหุน้ ส่วน
 5. อื่นๆ โปรดระบุ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
2.1 ความต้องการและความคาดหวังของท่านต่อแพทย์ผู้ได้รับการประเมินเมื่อสาเร็จการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จบตามเวลาที่กาหนด
 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. อื่นๆ ระบุ

Position

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจ
3.1 ขณะนี้แพทย์ผู้ได้รบั การประเมินปฏิบัติงานเป็นอย่างไร (คะแนนจากน้อยไปหามากตั้งแต่ 1-5)
ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย  1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
คุณธรรมจริยธรรม
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
คุณลักษณะความเป็นครู
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้

code
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Interviewee

Org
Needt
Needq
Needoth

Cscore
Escore
Tscore

3.2

การสื่อสารกับผู้ปว่ ยและญาติ
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
การสื่อสารกับผู้รว่ มงาน
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
การปฏิบัติงานเป็นทีม
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความคิดสร้างสรรค์
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความสามารถด้านการวิจัย
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
การบริหารและความเป็นผู้นา
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
ความพึงพอใจโดยรวม
 1 น้อย  2  3  4  5 มาก  NA ประเมินไม่ได้
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถระหว่างแพทย์เฉพาะทางที่จบจากรามาธิบดีกับสถาบันอืน่ ๆ แพทย์ที่จบจากรามาธิบดี
มีลักษณะ

Pscore
Fscore
Gscore
Rscore
Dscore
Kscore
CRscore
ENscore
REscore
Lscore
Sscore
Compare

 1. ด้อยกว่ามาก  2. ด้อยกว่า  3. เทียบเท่า (ไปข้อ 3.4)  4. ดีกว่า  5. ดีกว่ามาก  NA ประเมินไม่ได้ (ไปข้อ 3.4)

3.3

3.4
3.5

3.6

จากข้อ 3.2 แพทย์ผู้ได้รับการประเมินแตกต่างจากแพทย์จบจากสถาบันอื่นในด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย  2. คุณธรรมจริยธรรม
 3. คุณลักษณะความเป็นครู
 4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
 5. การสื่อสารกับผูร้ ่วมงาน
 6. การปฏิบัติงานเป็นทีม
 7. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 8. ความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน  9. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
 10. ความคิดสร้างสรรค์
 11. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  12. ความสามารถด้านการ
วิจัย  13. การบริหารและความเป็นผู้นา  14. อื่นๆ ระบุ
ในอนาคตท่านจะแนะนาแพทย์ทา่ นอื่นศึกษาต่อเฉพาะทางที่สถาบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. รามาธิบดี  2. ศิริราช  3. จุฬา  4. อื่นๆ ระบุ
 NA ระบุไม่ได้ (ไปข้อ 3.6)
เหตุผลที่ท่านแนะนาสถาบันในข้อ 3.4 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จบตามเวลาที่กาหนด
 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. อื่นๆ ระบุ
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ข้อมูล (เช่น 28/01/2561)

I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I

ข้อมูลเสนอแนะ (ด้านการพัฒนาหลักสูตร สิ่งสนับสนุนจากรามาธิบดีและอื่นๆ)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาตอบคาถามเพือ่ นาข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ***
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Comp….
c, e, t,
p, f, g,
r, d, k,
cr, en, re,
l
Recom….
ra, si, ja, oth

Recomt
Recomq
Recomoth

Date

แบบประเมินตนเองของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่อ/นามสกุล แพทย์ผู้จบการศึกษา.........................................................................................................
จบการศึกษาในปี พ.ศ...................................................
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
ความมั่นใจ
หัวข้อประเมิน

1

1. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต
(Patient Care)
2. ความรู้และทักษะในวิชาอายุรศาสตร์โรคไต
(Medical Knowledge and skill)
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal
and communication skills)
4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง
(Practice-based learning and improvement)
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ได้แก่ เคารพ
สิทธิผู้ป่วย จริยธรรม ความเป็นผู้นา
6. การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based
practice) ได้แก่ การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรค
ไต การบริหารจัดการบุคคล การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความรู้แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2

3

4

5

แบบประเมินผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................................................................วันที่ป ระเมิน...........................................
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะของผู้รับการประเมิน
1 = ควรปรับปรุงอย่างมาก 2 = ควรปรับปรุง 3 = พอใช้ 4 = ดี 5 = ดีมาก
หัวข้อประเมิน

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

1. ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ/วิชาชีพ
1.1 ความรู้ทางทฤษี
1.2 การนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
1.4 การไฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
2. ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2.1 การเคารพสิทธิ์ผู้ป่วย
2.2 การสื่อสาร การวางตัว และ อัธยาศัย
2.3 การบันทึกรายงานผู้ป่วย
2.4 การใช้เทคโนโลยีและระบบ IT
2.5 การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2.6 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.7 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. คุณธรรมและจริยธรรม
3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.2 ความเสียสละและอุทิศตน
3.3 ความตรงต่อเวลา
3.4 ความซื่อสัตย์
3.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ลายมือชื่อ...........................................................
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แบบประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่ออาจารย์:

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

.

วัน เดือน ปี ที่ประเมิน:

.

5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยบ้าง 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = ไม่เห็นด้วย
ข้อ

หัวข้อประเมิน

5

ระดับการให้ความเห็น
4
3
2

1

1. ความรับผิดชอบ (ความตรงต่อเวลาและความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้)
2. ความเป็นครู (มีคุณธรรม รับฟังข้อคิดเห็น ให้ feed back ที่มีประโยชน์ เปิด
โอกาสให้ซักถาม)
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ส่งเสริมให้คิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ให้คาแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติม สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เป็นกันเอง เน้นความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน)
4 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพสิทธิของผู้ป่วยและ
ญาติ และยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก)
5 งานวิจัย (เอาใจใส่ดูแลให้คาแนะนาช่วยเหลือในการทางานวิจัย แนะนาการ
แก้ปัญหาและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานวิจัย)
ความคิดเห็นอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
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