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คานา
ด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ถูกกาหนดไว้ให้มีบทบาทในระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมินับตั้งแต่ เริ่มมีระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อ ปีพศ. ๒๕๔๕ จนมาถึงในปี พศ.๒๕๖๐ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (๕) และ และล่าสุดคือ ปี พศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายขั้นแรกคือตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ คน ต่อการดูแล ประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน
ในด้านการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจาบ้ านหรือการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ของประเทศไทย โดยการรับรองของ แพทยสภาได้ดาเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ผ่านการปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอมาแล้ว ๔ ฉบับ ล่าสุดคือฉบับปรับปรุง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรฐาน WFME ส่งผลให้แผนงานฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านของทุกสถาบันในประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและโรงพยาบาลก าแพงเพชร ได้ อ อกแบบแผนงานฝึ ก อบรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในฐานะสถาบันร่วมผลิต ประกอบด้วย ๑ แผนงานฝึกอบรม คือ แผนงาน
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน (Hospital-Based Training) ซึ่งได้ผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้มีแพทย์ประจาบ้านที่ได้รับการฝึกอบรม เมื่อหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์
ครอบครัวได้มีการปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทางสถาบันทั้ง ๒ แห่ง ยังคงมีความเห็นร่วมกันในร่วมกันพัฒนาเชิงวิชาการ
จึงปรับปรุงแผนงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง ๒ สถาบัน คือ การผสมผสานจุดแข็งระหว่างการ
การจั ด การฝึก อบรมของคณะแพทยศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยนเรศวรและต้ น แบบงานบริก ารด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัวของ
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
แผนงานฝึกอบรมนี้ จึงเกิดจากประสบการณ์ทางด้านวิชาการของคณะกรรมการบริหารแผนงานฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทุกท่าน ร่วมกันการออกแบบ ตั้งแต่ พันธกิจการฝึกอบรม โครงสร้างการบริหารแผนงาน
ฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม การประเมิ นผล ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องขอบคุณ ที่ป รึกษาคณะกรรมการบริหารแผนงาน
ฝึกอบรมฯ ที่ร่วมให้ความเห็นปรับปรุงแผนงานโดยใช้ความรู้ด้านแพทย์ศาสตรศึกษา จนทาให้แผนงานฝึกอบรมฯสมบูรณ์
ได้ด้วยดี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร-โรงพยาบาลกาแพงเพชร
มีนาคม ๒๕๖๓
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๑. หลักสูตรการฝึกอบรม
แผนการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร-โรงพยาบาลกาแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Residency Training in Family Medicine

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Diploma of the Thai Board of Family Medicine

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Family medicine
คาแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Family Medicine
หรือ Dip., Thai Board of Family Medicine
หน่วยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
กาแพงเพชร
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๒. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม
ความเป็นมา
เวชศาสตร์ครอบครัวเป็น สาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ ต้องอาศั ยความรู้ ทั กษะในการประเมิน สุ ขภาพ
ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นแพทย์ที่เหมาะสมกับการทางาน
ในระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ มี ค วามหลากหลายในแต่ ล ะบริบ ท การดู แ ลรั กษาผู้ ป่ วยยั งต้ อ งค านึ งถึ ง การส่ งเสริม ป้ อ งกั น
ฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยนอก ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลและการออกแบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
โดยเป็นการดูแลสาหรับประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงมีความรู้และทักษะในเนื้อหาดังกล่าว ทัศนคติที่เหมาะต่อวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จึงเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกสาหรับการฝึกอบรม
นอกจากความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทัศนคติที่สาคัญในด้าน
อื่น ๆ ที่สาคัญต่อการพัฒนาตนเอง ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย ความสามารถ
ในการออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน การสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างทีม ความเข้าใจในระบบสุขภาพ ตลอดจน
กระบวนการประกันคุณภาพของระบบบริการ ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
งานบริการระดับปฐมภูมิโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้นา
ทั้ งนี้ ในปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการแพทย์ เวชศาสตร์ ค รอบครัว เพื่ อ ไปปฏิ บั ติ งานในระบบบริก ารปฐมภู มิ เพิ่ ม ขึ้ น
โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยได้เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพประชาชน จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ เพื่ อให้ป ระชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณ ภาพใกล้บ้าน ทั้งการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน โรค ลดความแออั ด
และลดระยะเวลารอคอยการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ มี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเป็นทีม
หมอครอบครัว ๑ ทีมดูแลประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน โดยได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
กระทรวง สาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งเป้าหมายมีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ครบ ๖,๕๐๐ ทีมภายใน ๑๐ ปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร ถู ก ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี ๒๕๓๘ มาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความขาดแคลนแพทย์ ใน
ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ ๕ แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุ โลก โรงพยาบาลอุตรดิ ตถ์ โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และโรงพยาบาลแพร่ เพื่อผลิตแพทย์แก้ไขความขาดแคลนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลกาแพงเพชร เป็นแหล่งฝึกอบรม
นิสิตแพทย์ในบางสาขาวิชา เช่น ศัลยศาสตร์และสูตินรีเวช
ด้านการผลิ ต แพทย์ เวชศาสตร์ค รอบครัวในช่ วงแรก โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย นเรศวรได้ ร่ว มกับ โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระบบ Inservice training ต่อเนื่อง ๓ ปี ต่อมาเมื่อมีการ
ปรับ เปลี่ย นระบบ Inservice training ในรูป แบบใหม่ โรงพยาบาบพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โลก มี ศั ยกภาพในการผลิ ต แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ formal training และ Inservice training ด้วยตนเอง
ปี พศ. ๒๕๖๑ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลกาแพงเพชร มีความเห็นร่วมกันในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ป ระจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้
ศักยภาพจุดแข็งในด้านแพทยศาสตรศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และต้ นแบบงานบริการปฐมภูมิในเขต ๓ ของโรงพยาบาล
กาแพงเพชร จนได้การรับรองจาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการฝึกอบรม
ปี พศ. ๒๕๖๒ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ได้ มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ตามมาตรฐาน WFME ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลกาแพงเพชร จึงมีความเห็ นร่วมกัน ในการขอรับ รองเป็ นสถาบั นร่วมผลิ ตแพทย์ ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์
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ครอบครัว ในรูปแบบ Hospital base training เพื่อผลิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพรองรับนโยบายสุขภาพทั้ง
ในเขตสุขภาพที่ ๒ และ ๓ ในอนาคต
ด้านการพั ฒ นาแผนงานฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ าน ได้ กาหนดให้ ผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยหลั กมี ทั้ งหมด ๓ กลุ่ม คื อ
๑. อาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ในและนอกคณะแพทย์ ๒. บุ ค ลากรทางด้ า นสาธารณสุ ข ที่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
๓. โรงพยาบาลต้นสังกัดของแพทย์ประจาบ้าน จึงทาการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักออกแบบแผนงานฝึกอบรม
โดยความเห็นร่วมกัน เป้ าหมายหรือ สมรรถนะหลักของการเป็น สถาบัน ฝึกอบรมคื อ ๑. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ ๒. มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพในเวชปฏิบัติ ๓. มุ่งเน้นประชาชนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง ๔. การทางานเป็นทีมทั้งในมิติวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ ๕. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ๖.การดูแลผู้ป่วยและ
ญาติเป็นศูนย์กลาง
โดยผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสอดคล้องกับพันธกิจของการฝึกอบรมดังนี้
๑. พันธกิจด้านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา กาหนดลูกค้าหลักคือ
นักศึกษาแพทย์ในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อความต้องการหลัก
คือ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญเฉพาะทาง สอบผ่านหลักสูตรการศึกษาตามระยะเวลา
๒. พั นธกิ จด้ านพั ฒนาระบบบริ การวิ ชาการให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ด้ านเวชศาสตร์ ครอบครั วและระบบบริ การปฐมภู มิ
กาหนดลูกค้าหลักคือ ผู้ป่วยในชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตอบสนองต้องการหลักคือ ผู้ป่วยได้รับการบริการตรวจ
ดูแลรักษา ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบบริการผู้ป่วยอย่างองค์รวมร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ
๓. พันธกิจด้านศึกษาวิจัย จัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ กาหนดลูกค้าหลัก
คือ แพทย์ประจาบ้านและระบบบริการ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการหลักคือ แพทย์ประจาบ้าน ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ในการทาวิจัยโดยทีร่ ะบบบริการระดับปฐมภูมิได้งานวิจัยที่อธิบายปัญหาสุขภาพชุมชนหรือได้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน
๓. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรม กาหนดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจาบ้าน
เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแพทย์ที่จบการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถ
ขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปนี้
๑.) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ สามารถให้การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคณ
ุ ภาพสาหรับทุกกลุม่ อายุ (High quality primary care for all age
groups)
๑.๒ สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care)
๑.๓ ดู แลผู้ ป่วยนอก (Ambulatory care) ทั้งผู้ป่ วยเฉียบพลัน (Acute care) และผู้ป่ วยเรื้อรัง (Chronic care)
สามารถรับปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๑.๔ ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (Appropriated inpatient care)
๑.๕ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บา้ น (Home care) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุพพลภาพ
๑.๖ สามารถให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
๒. ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ของระดับบุคคลทุกกลุม่ วัย
๒.๒ มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
๒.๓ ดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family Oriented Approach)
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๒.๔ ดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community Oriented Approach)
๒.๕ มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในกลุ่มประชากรหรือการรักษาที่ลักษณะจาเพาะ
๓. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal Skills and Communication)
๓.๑ นาเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ (Person-centered and Holistic Care)
๓.๓ มีทักษะการเป็นผู้นาทีมให้การรักษาทาให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเคารพกันระหว่างสมาชิก
ในทีมตลอดจนประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ
๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วย (Doctor-patient-family relationship) โดยสามารถ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordinate care)
๓.๖ เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
๔. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice- based Learning and Improvement)
๔.๑. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของระบบงานบริการปฐมภูมิผ่านการปฏิบัติ (Practice-Based)
๔.๒. มีความสนใจเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ดี
๔.๓. มีสามารถดาเนินงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ที่ตอบสนองต่อปัญหาของระบบสุขภาพได้
๔.๔. วิพากษ์บทความ งานวิจัยทางการแพทย์ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในลักษณะต่างๆนามามา
ประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
๕.๒ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕.๓ มีทักษะ non-technical skills
๕.๔ มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง
๕.๕ มีความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพต่อผู้อื่น และยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์
๖. การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems- based Practice)
๖.๑ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยโดยคานึงถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑.) บทบาทของการแพทย์ทางเลือก ๒.) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขไทย
๓.) ระบบประกันสุขภาพ ๔.) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยา อย่างสมเหตุผล
๕.) กฎหมายทางการแพทย์ หลั ก การบริ ห ารจั ด การต่ า งๆ ๖.) บทบาทอนาคตในการบริ ก ารสุ ข ภาพ
๗.) พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ
๖.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Management) ให้เหมาะสมกับ
บริบทที่ปฏิบัติงาน
๖.๓ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
๖.๔ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขโดยอยู่บนพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.๕ สามารถท าหน้ า ที่ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ประชากรในความดู แ ล (Resource Person of a Defined
Population)
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๖.๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์
โดยคานึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)
๖.๗ สามารถร่วมดาเนินการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Assurance - QA
and Continuous Quality Improvement - CQI)
๔. แผนการฝึกอบรม
วิธีการให้การฝึกอบรม
แผนการฝึกอบรมจัดอบรมให้แพทย์ประจาบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการหล่อหลอมให้มีหลักการของเวชศาสตร์
ครอบครัวไทยและสมรรถนะหลัก ๖ ประการ ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด รวมถึงการมีประสบการณ์ในการดูแลและรักษา
สุขภาพผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ครอบครัว และชุมชน ให้ครอบคลุมทั้งคนปกติและภาวะการเจ็บป่วย และโรคที่แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวจะต้องประสบในชีวิตการทางานของแพทย์เวชศาสตร์คอบครัว ดังนี้
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านก่อนขึ้น
ปฏิบัติงานในแต่ละสาขาเป็นประจาทุกปีการศึกษา โดยจัดอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic science) ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี

เวลา

15 มิ.ย.2563 08.30 น.- 09.00 น.

หัวข้อ
Open ceremony

09.00 น. – 11.00 น. Leadership and Health

จานวน
ชั่วโมง
0.5 ช.ม.
2 ช.ม.

management

11.00 น. – 12.30 น. Public health and Health

45 นาที

system
Health advocate & Costeffectiveness health care

45 นาที

อาจารย์ผู้สอน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.ศิรเิ กษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 15.00 น. Doctor’ self-care (การดูแล
2 ช.ม. ดร.กวิชช์ ธรรมิสร
จิตใจสาหรับการแก้ไขปัญหา
ผู้ทรงวุฒิพิเศษประจาคณะ
ในสังคมปัจจุบัน)
แพทยศาสตร์
16 มิ.ย.2563 09.00 น. – 10.30 น. Basic immunology
1.5 ช.ม. รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์
พงษ์เจริญ
10.30 น. – 12.00 น. Medical microbiology
1.5 ช.ม. ผศ.ดร.สุภาพร ล้าเลิศธน
12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.30 น. Molecular pathology
1.5 ช.ม. ผศ.นพ.ดร.ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
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วัน เดือน ปี

เวลา
14.30 น. – 16.00 น.

หัวข้อ
Basic pharmacology

17 มิ.ย.2563 09.00 น. – 12.00 น. Radiology interpretation

จานวน
ชั่วโมง
1.5 ช.ม.
3 ช.ม.

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
พญ.รวิวรรณ พัทธวีรกุล

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.30 น. Lab investigation
1.5 ช.ม. อ.พญ.ธันยาศิริ จินดายก
14.30 น. – 16.00 น. Pathology laboratory
18 มิ.ย.2563 09.00 น. – 10.00 น. Integrative medicine
10.00 น. – 12.00 น. Infectious control
12.00 น. – 13.00 น.

13.00 น. – 14.00 น. Medical ethics

1.5 ช.ม. ผศ.พญ.จุลินทร สาราญ
1 ช.ม.

อ.นพ.นนท์ โสวัณณะ

2 ช.ม.

อ.นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
1 ช.ม. ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร

14.00 น. – 15.00 น. Law in Medicine
19 มิ.ย.2563 09.00 น. – 10.30 น. Research methodology &
Basic biostatistics
10.30 น. – 12.00 น. Sample size calculation

1 ช.ม.
1.5 ช.ม.

ผศ.ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์

1.5 ช.ม.

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.30 น. Evidence-based medicine
1.5 ช.ม. ผศ.ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
14.30 น. – 16.00 น. Critical appraisal
22 มิ.ย.2563 09.00 น. – 10.00 น. IPE : Interprofessional
Education : การเรียนรู้แบบสห
วิชาชีพ
10.00 น. – 12.00 น. End of life care and palliative

1.5 ช.ม.
1 ช.ม.

ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

2 ช.ม.

อ.พญ.กุลนิดา สุนันท์ศิริกูล

care
12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.00 น. Medical psychology and
1 ชม อ.พญ.อารีย์ หินเพชร
reflection
14.00 น. – 15.00 น. Rational drug used

23 มิ.ย.2563 09.00 น. – 11.00 น. Using information (I-Med)

1 ช.ม.

อ.นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

2 ช.ม.

น.ส.รัสรินทร์ อินวิเชียร
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วัน เดือน ปี

เวลา

หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมง

11.00 น. - 12.00 น. Preventive medicine and

1 ชม

อาจารย์ผู้สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อ.นพ.ธัชชัย ศรีเสน

Health promotion
12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.00 น. Quality assurance
1 ช.ม. ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์
24 มิ.ย.2563 09.00 น. – 10.00 น. Risk management

1 ช.ม.

10.00 น. – 12.00 น. Patient safety

2 ช.ม.

นางกนกวรรณ แพรขาว
งานประกันคุณภาพ

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. – 14.30 น. Medical record and summary 1.5 ช.ม. นางสุภาวดี พงษ์หนาด
discharge
งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน
29 มิ.ย.2563 09.00 น. – 11.00 น. How to use Endnote

11.00 น. – 12.00 น. technology and database

12.00 น. – 13.00 น.

30 มิ.ย. 2563 09.00 น. – 12.00 น.

2 ช.ม.

1 ช.ม.

น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ
น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศ

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
การสอบ Basic science

การเรียนภาคบรรยาย
ในทุกชั้นปีของการฝึกอบรม จะมีส่วนของเนื้อหาบรรยายเป็นระยะ ทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัว และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ ดังนี้
ปี ๑ : แพทย์ประจาบ้านจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัวพื้นฐาน ซึ่งกาหนดโดยราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย คือ interactive lecture ๐๑-๐๖ และมี workshop ๐๗-๑๒ ที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ
และสถาบั น ร่ว ม นอกจากนี้ ยั ง มี เนื้ อ หาบางส่ ว นที่ อ าจารย์ แ พทย์ ส อนในส่ ว นของ clinical core rotation และ minor
rotation
ปี ๒ : แพทย์ประจาบ้านจะได้เรียนเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์ค รอบครัวซึ่งกาหนดโดยราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยหรือสถาบันร่วม คือ workshop ๑๓-๓๐ ยังคงเนื้อหาบางส่วนที่อาจารย์แพทย์สอนใน
ส่วนของ clinical core rotation และ minor rotation รวมทั้ง แพทย์ประจาบ้าน ในช่วงชั้นปี ที่ ๒ กาหนดให้แพทย์ประจา
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บ้านได้เลือกได้วิชาเลือกได้ไม่เกิน ๒ สาขารวมระยะกันไม่เกิน ๒ เดือนได้แก่ ๑) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care)
๒) รพ. แพทย์แผนไทย ๓) การดูแลผู้สูงอายุ ๔) เวชศาสตร์ครอบครัวภายนอกสถาบัน
ปี ๓ : แพทย์ ป ระจ าบ้ านจะเรีย นเนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ เวชศาสตร์ค รอบครั วซึ่ งก าหนดโดยราชวิท ยาลั ย แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยหรือสถาบันร่วม คือ workshop ๓๑-๓๖ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มี วิชาเลือกอิสระ
มีระยะเวลา ๒ เดือน ในช่วงชั้นปีที่ ๓ โดยแพทย์ประจาบ้านต้องเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและวิธีการ
ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการฝึกอบรม
การฝึกปฏิบัติ
แพทย์ประจาบ้านจะได้ฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักของเวชศาสตร์ครอบครัวขณะปฏิบัติงานในคลินิก
เวชศาสตร์ครอบครัวหรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่กาหนดรวมทั้งคลินิกเฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้องทั้ง clinical core rotation
และ minor rotation มีระบบ direct observation โดยมีอาจารย์แพทย์ให้คาปรึกษาในการฝึกเรียนปฏิบัติงานตั้งแต่ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู รวมทั้งการลงเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
กาหนดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (Entrustable Professional Activity : EPA) ไว้ ๗ กิจกรรม ประกอบไปด้วย
๑) การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทีบ่ ้าน (Home care for patient and family)
๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
๓) การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
๔) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease
prevention for Individual, family and community)
๕) สามารถให้ ก ารดู แ ลที่ ค รอบคลุ ม ทั้ งการรั ก ษา ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ (Treatment, Health
Promotion, Disease Prevention, Rehabilitation)
๖) การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ (Health education for patient and relatives)
๗) การทาโครงการในชุมชน (Implement of community project)
นอกจากนี้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านยั งได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในขณะเวี ย นไปฝึ ก นอกกิ จกรรมที่ บั งคั บ ในช่ วง selective และ
elective และ โรงพยาบาลชุมชนที่แพทย์ประจาบ้านให้ความสนใจ
การนาเสนอและการร่วมอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Case Conference, Home care conference ทุ ก วั น ศุ ก ร์ , Topic
Presentation ทุ ก วัน จัน ทร์ , คลิ นิ ก วิจั ย ทุ ก วัน พุ ธ , เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อย่ างน้ อ ย ๘๐% โดยแพทย์ ป ระจ าบ้ า น
หมุนเวียนเป็นผู้นาเสนอข้อมูล
การศึกษาด้วยตัวเอง
แพทย์ประจาบ้านต้องสามารถศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง จากสื่อ บทความ งานวิจัยต่างประเทศที่ น่าเชื่อถือ และการ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
เนื้อหาการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านได้รับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะได้เรียนครอบคลุมภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติหรือประสบการณ์การเรียนรูใ้ นประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ไว้ในเนื้อหาของโปรแกรม ได้แก่ในกิจกรรม Topic Dicussion
และ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๒) ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัว และชุมชน (Medical
Knowledge and Skills)
๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
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๔) ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice)
๗) พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยา ศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม รวมทั้ง
เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ ๑ ต้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ คลินิก
สัมพันธ์
๘) การตัดสินใจทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในระหว่างการปฏิบัติงาน
แพทย์ประจาบ้านจะได้ฝึกการตัดสินใจด้านต่างๆทางคลินิกตลอดเวลา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยสามารถ
บูรณาการระหว่างผลลัพธ์ทางคลินิก การสื่อสาร กฎหมายทางการแพทย์ และระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๙) เวชจริยศาสตร์แพทย์ประจาบ้านจะได้รับการสอนและเน้นให้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีจริยธรรมที่ดีอยู่
เสมอในการปฏิบัติงาน
๑๐) การสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข แพทย์ประจาบ้านจะได้รับการฝึกอบรมหลัก การทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข
๑๑) กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา แพทย์ป ระจาบ้านชั้น ปีที่ ๑ จะได้รับการสอนเกี่ยวกับกฎหมายทาง
การแพทย์ที่สาคัญ
๑๒) หลักการบริหารจัดการ แพทย์ประจาบ้านจะได้รั บการอบรมหลักการทั่วไปในการบริหารจัดการงาน รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมและฝึกการจัดการในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น จัดตารางกิจกรรมวิชาการ จัดตารางเวร
๑๓) ความปลอดภัยของผู้ป่วย มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ประจาบ้านเกี่ยวกับการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การปฏิบัติ งานภายใต้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Morbidity and mortality review)
๑๔) การดูแลตนเองของแพทย์ มีการสอนและเน้นย้าให้แพทย์ประจาบ้านตระหนักถึงความสาคัญของการดูแล
ตนเองทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อ การออกกาลังกาย
การตรวจสุขภาพประจาปี การได้รับวัคซีนป้องกันต่างๆ
๑๕) ความเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์เสริม มีชั่วโมงการบรรยายและการนาเสนอหัวข้อ ที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรใน
การรักษาโรคและการเกิดพิษจากสมุนไพรต่างๆ
๑๖) พื้ น ฐานและระเบี ย บวิ จั ย ทางการแพทย์ ทั้ งการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก และระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก เวชศาสตร์ อิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์
โรคหรือภาวะของผู้ป่วย : ความรู้และทักษะในการดูแลโรค หรือภาวะของผู้ป่วย ทั้งในบริบทโรงพยาบาล บ้านและชุมชน
สาหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะได้เรียนภาคทฤษฎี ดังนี้
๑) Care of Couple
๒) Care of Children and Adolescent Health
๓) Care of Elderly
๔) Gender-Specific Health Issues : women and men’s health
๕) Sexual Health
๖) Palliative Care
๗) Complementary and Alternative Medicine (CAM)
๘) Care of Specific Populations
๙) Disaster Medicine
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๑o) International Health
๑๑) Human Behavior and Mental Health
๑๒) Clinical Management
- Cardiovascular Problems
- Digestive Problems
- Drug and Alcohol Problems
- ENT and Facial Problems
- Eye Problems
- Endocrine Problems
- Neurological Problems
- Respiratory Problems
- Rheumatology and Musculoskeletal Problems
- Skin Problems
- Hematologic Problems
- Renal Problems
- Nutritional Problems
หัตถการและทักษะในการดูแลผู้ปว่ ยและครอบครัวของเวชศาสตร์ครอบครัว (ภาคผนวก ๓)
๑) หัตถการในการให้การดูแลรักษา (Therapeutic and Technical Procedures)
๒) การตรวจเพื่อวินิจฉัยและการตรวจเพื่อคัดกรอง (Diagnostic and Screening Procedures)
๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างเพื่อนาไปตรวจ (Laboratory Procedures and Specimen
Collection)
การทาวิจัย
แพทย์ประจาบ้านจะได้เรียนรู้การอ่าน วิเคราะห์งานวิจัย ไปจนถึงได้ฝึกกระบวนการทาวิจัยอย่างมีคุณภาพตั้งแต่
การตั้งคาถามวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกใช้สถิติทางการแพทย์ จริยธรรมทางการวิจัย การวิเคราะห์ สรุปผลและการ
ตีพิ มพ์แผนแพร่งานวิจัย ตามตารางกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยให้ แพทย์ประจาบ้านดาเนิ นงานวิจัยตามแนวทางการเขียน
งานวิจัยทีแ่ ผนงานฝึกอบรมกาหนด (ภาคผนวกที่ ๘)
แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรฯ ได้กาหนดให้งานวิจัยของแพทย์ประจา
บ้านต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานขั้นต่าคือ TCI 1 อย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งสามารถนาไปประกอบคุณสมบัติผู้สอบ
วุฒิบัตร หรือ เทียบเท่า ปริญญาเอก ซึ่งไปเป็นตามที่ราชวิทยาลัยและแพทยสภากาหนด
การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
แผนงานฝึ ก อบ รม ก าห นด กิ จ กรรมสมรรถนะองค์ รวม (Entrustable Professional Activity : EPAs)
ไว้ ๗ กิจกรรม ประกอบไปด้วย (ภาคผนวก ๔)
๑) การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน (Home Care for Patient and Family)
๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
๓) การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for Patients with Chronic Diseases)
๔) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health Promotion and Disease
Prevention for Individual, Family and Community)
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๕) สามารถให้ก ารดูแ ลที่ ค รอบคลุ มทั้ งการรัก ษา ส่ งเสริม ป้ อ งกั น และฟื้ นฟู สุ ขภาพ (Comprehensive Care:
Treatment, Health Promotion, Disease Prevention, Rehabilitation)
๖) การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ (Health Education for Patient and Relatives)
๗) การทาโครงการในชุมชน (Implement of Community Project)
ตารางที่ ๑ แผนงานสอนทฤษฎี : มีการจัดกิจกรรม Topic Discussion เกี่ยวกับ Family Medicine
หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

๑. Principle of Family Medicine
- Being Family Physician
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
Basic Concept of Human
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
development
- Patient-centered care
๒
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
เครื่องฉายภาพ
- Comprehensive care
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Coordinate care
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
Self-awareness method: Satir
model
๒. Doctor-Patient relationship
- Good Communication skill
๓
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
เครื่องฉายภาพ
Human behavior theory
- Difficult patients
๒
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
เครื่องฉายภาพ
- Brief psychotherapy – BATHE
๒
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
Technique
เครื่องฉายภาพ
- Breaking bad news
๓
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
เครื่องฉายภาพ
- Counseling and Coaching
๓
อภิปราย กิจกรรมสมมติ
เครื่องฉายภาพ
๓. Working with the family, Family’s influence on health
- Family assessment: Family
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
system & Family genogram Ete.
- Care of Adolescent
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Couple-Marital problems
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
Sexual Health and disease
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

อาจาย์ผู้สอน

นนท์
ภายนอก
นนท์
นนท์
นนท์

นนท์

นนท์
กุลนิดา
วัชราภรณ์
กุลนิดา

พันธิตรา
ภายนอก
พันธิตรา
ภายนอก
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หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

- Gender Health issue
๒
- Single-parent and
๒
reconstituted families
- Family-oriented pregnancy
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
care
- Acute illness and
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
hospitalization
- Chronic illness in family
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Family-oriented child health
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
care & child behavior problem
- Alcohol & Drug abuse in the
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
family
Care of Elderly and Geriatric
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
Health Examination
๔. Practice management topics & other topics
- Health care professional:
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
impaired physician
- Home Health care
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
intervention
- Primary care management
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Community-oriented care
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Health service system
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
management
- Health promotion & disease
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
prevention intervention
- Medical law & Medical ethics
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Concept of evidence-based
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
medicine
- Coordinated care &
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
Multidisciplinary teamwork
- nutrition
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Palliative care management
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
- Pain and symptoms control
๒
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
intervention
Mind-body medicine
๓
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

อาจาย์ผู้สอน
กุลนิดา
กุลนิดา
พันธิตรา
พันธิตรา
พันธิตรา
พันธิตรา
กุลนิดา
พันธิตรา

ไพฑูรย์
สุธีร์
สุธีร์
อาชิญาภัท
อาชิญาภัท
ศิริกัญญา
วัชราภรณ์
ธานินท์
ไพฑูรย์
ภายนอก
วัชราภรณ์
วัชราภรณ์
ภายนอก

13

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

อาจาย์ผู้สอน

๓

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
อภิปราย สารวจพื้นที่ ฉาย
ภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

- Complementary & alternative
medicine
History and development of
Thai Traditional Medicine

๒

- Medical Database and IT
management
Disaster Management
Travel Medicine and Global
Health , Pandemic disease
control
Sport Medicine
Drugs alcoholic and Smoking
Cessation
Patient safety
Mental Health management in
community
Occupational health
Physician health
Financial Management and
Investment for life
Treatment of HT and DLP
Treatment of DM
Anemia
Geriaric : Cognitive assessment
in primary care
Geriaric Falling evaluation in
older adults
Communication series: Nonadherence pateint
Communication series: Dealing
with anger patient
Communication series: Listening
and understanding
Screening common cancer in

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ไพฑูรย์

๓
๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก
ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓
๓
๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก

๓
๓
๓
๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ
อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

นนท์
ภายนอก
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หัวข้อ
Primary care
Common skin disease

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

อาจาย์ผู้สอน

๓

อภิปราย เครื่องฉายภาพ

ภายนอก

จานวนระดับชัน้ การฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมมีระยะเวลา ๓ ปี (ต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว ๑ ปี จึงเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้าน) โดยมีการจัดเตรียมให้แพทย์ประจาบ้านได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นปีที่ฝึกอบรม ดังนี้
ระดับชั้นปีที่ ๑ ครอบคลุมเรื่องหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทย เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยแบบ
เวชศาสตร์ครอบครัว และมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปีของการฝึกอบรม กาหนดหัวข้อวิจัย
และโครงร่างในการวิจัย
ระดั บ ชั้น ปี ที่ ๒ กาหนดให้ มี ค วามรับ ผิด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น ในการดูแ ลรั กษาผู้ ป่ วย มีค วามสามารถในการก ากับ ดู แ ล
(supervision) แพทย์ป ระจาบ้านรุ่น น้องและนักศึก ษาแพทย์และเรียนรู้การดูแลผู้ป่ วยที่ มีความซับ ซ้อนมากขึ้น และเริ่ม
ดาเนินการวิจัยโดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับบริบทของเวชปฏิบัติและบริการปฐมภูมิ
ระดับชั้นปีที่ ๓ เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านอาวุโสเหล่านี้ มีโอกาสฝึกฝน
ให้เกิดทักษะทางด้านการกากับดูแล โดยเน้นการดูแลผูป้ ่วยนอก การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ป่วยในในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
และการจัดการบริการปฐมภูมิ สรุปผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม organization of education
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รแพทย์ ป ระจ าบ้ า น
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดาเนินงานแผนงาน
อบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านฯ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบคือ ๑. ทีป่ รึกษา
ที่ให้คาแนะนาด้านแพทยศาสตรศึกษาและการบริหารจัดการ ๒. ตัวแทนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓. ตัวแทนจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกาแพงเพชร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านฯ มีหน้าที่ตั้งแต่การจัดทาแผนงานฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน WFME
ดาเนินการฝึกอบรม กากับติดตาม ประเมินผลแพทย์ประจาบ้าน ประเมินแผนงานฝึกอบรม ดังเอกสารที่แนบ
สภาพการฝึกอบรม
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี โดยอนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ปีละ ๑๐ วันทาการหรือไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ตลอดการศึกษาอบรมจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร ในกรณีลาเกินกว่ากาหนดจะต้องมีการขยายเวลาฝึกอบรมให้
มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า ๑๕๐ สัปดาห์จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินวุฒิบัตร
การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลักสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์ประจาบ้านควรเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาหลัก โดย กาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
ได้ฝึกการปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลัก (Clinical core rotation: CCR) เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะตามความสนใจของ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในอนาคตภายหลังจบการฝึกอบรมปฏิบัติงานเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด ๖ เดือน
แบ่งเป็นในช่วงชั้นปีที่ ๑ จานวน ๓ เดือน ชั้นที่ที่ ๒ จานวน ๒ เดือนและชั้นที่ปี่ ๓ จานวน ๑ เดือน โดยแบ่งเป็น ๕ สาขา
ดั ง นี้ คื อ ๑) อายุ ร ศาสตร์ (Internal medicine) ๒) ศั ล ยศาสตร์ หรื อ ออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ (Surgery or orthopaedics)
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๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) ๔) กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ๕) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics
and gynecology) ซึ่งในระหว่างหมุนเวียนไปตามสาขาหลักแพทย์ประจาบ้านจะยังคงได้รับการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในสาขา
หลักโดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่ อสามารถบู รณาการการผู้ป่วยที่มี ความซับซ้อนกับแพทย์เฉพาะทางได้อย่าง
เหมาะสมในอนาคต
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน มีหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ที่ไปปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ
การปฏิบัติงานในคลินิกในสาขารอง
แผนการฝึกอบรมจัดประสบการณ์ให้แพทย์ประจาบ้านดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขารอง กาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
หมุนเวียน (rotation) ใน ๗ สาขารอง เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ ดังนี้
๑. สาขาจิตเวช
๔ สัปดาห์
๒. สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ สัปดาห์
๓. คลินิกระงับปวด
๔ สัปดาห์
๔. สาขาจักษุวิทยา
๔ สัปดาห์
๕. สาขาโสต ศอ นาสิก
๔ สัปดาห์
สาหรับสาขาตจวิทยาและสาขารังสีวินิจฉัย ไม่ได้จัดตารางหมุนเวียนเฉพาะ กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านนาเคสไป
ปรึกษากับอาจารย์เฉพาะสาขาดังกล่าว โดยให้กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต้องบันทึกเคสที่ปรึกษากับอาจารย์เฉพาะสาขา
ขั้นต่า ๒๐ รายตลอดระยะเวลา ๓ ปีของการฝึกอบรม
วิชาบังคับเลือก (Selective)
แพทย์ประจาบ้าน ในช่วงชั้นปี ที่ ๒ แผนงานฝึกอบรมได้กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านได้เลือกได้วิชาเลือกได้ไม่เกิน
๒ สาขา รวมระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care)
๒) โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
๓) การดูแลผู้สูงอายุ
๔) เวชศาสตร์ครอบครัวภายนอกสถาบัน
โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ผ่าน หรือคะแนนมากกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะนับเวลาเรียนและสาเร็จ
การฝึกอบรม ให้รายวิชานั้นๆ
วิชาเลือกอิสระ (Elective)
แพทย์ประจาบ้านสามารถเลือกปฏิบัติงานในเรื่ องที่สนใจ ภายใต้ดุลพินิจของสถาบันฝึกอบรมหลัก วิชาเลือกอิสระ
มีระยะเวลา ๒ เดือน ในช่วงชั้นปีที่ ๓ โดยแพทย์ประจาบ้านต้องเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและวิธีการ
ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการฝึกอบรม
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (Community hospital experience)
แพทย์ประจาบ้าน ต้องมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย ๒ เดือนแบ่งเป็นชั้นที่ ๒ ระยะเวลา ๑ เดือน
และชั้นปีที่ ๓ ระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อให้มีประสบการณ์และเข้าใจระบบการทางานของโรงพยาบาลชุมชน
ชุดการเรียนรู้ (Learning modules)
แผนงานฝึกอบรมออกแบบชุดการเรียนรู้โดยอ้างอิงจากหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ ตาม EPAs และเพิ่ม ๑ ชุด
การเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย รวมเป็นทั้งหมด ๘ ชุดการเรียนรู้ ดังนี้
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๑) การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน (Home care for patient and family)
๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
๓) การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
๔) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease
prevention for individual, family and community)
๕) สามารถให้ ก ารดูแ ลที่ ครอบคลุ มกลุ่ม ประชากรทุก ช่วงวัย ทั้ งการรักษา ส่งเสริม ป้ องกัน และฟื้ น ฟู สุข ภาพ
( Comprehensive care in all age groups: treatment, health promotion, disease prevention,
rehabilitation)
๖) การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ (Health education for patient and relatives)
๗) การทาโครงการในชุมชน (Implement of community project)
๘) การทาโครงการวิจัย (Research project)
เน้ น การเรี ย นรู้ ในรู ป แบบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ (Workshop: WS) โดยก าหนด ๑ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ
(workshop) ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง โดยในบางเรื่องอาจใช้การบรรยายกลุ่มใหญ่แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Lecture: IL)
ตารางที่ ๒ จานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จาแนกตาม module

ชั้นปี
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

Module
๗

๘

จัดโดย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

IL ๐๑

IL ๐๒

IL ๐๓

IL ๐๔

IL ๐๕

IL ๐๖

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

WS ๐๗

WS ๐๘

WS ๐๙

WS ๑๐

WS ๑๑

WS ๑๒

สถาบัน

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

(๖ module)

WS ๑๓

WS ๑๔

WS ๑๕

WS ๑๖

WS ๑๗

WS ๑๘

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

ราช
วิทยาลัย/
สถาบัน

ราชวิทยาลัย
(๖ module)

(๖ module)

WS ๑๙

WS ๒๐

WS ๒๑

WS ๒๒

WS ๒๓

WS ๒๔

WS ๒๕

WS ๒๗

สถาบัน

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

WS ๒๖

WS ๒๘

( ๒module)

WS ๒๙

(๑๒
module)

WS ๓๐
( ๔module)
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ปีที่ ๓

WS ๓๑

WS ๓๒

WS ๓๓

WS ๓๔

WS ๓๕

WS ๓๖

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

( ๑module)

ราช
วิทยาลัย/
สถาบัน
(๖ module)

รวม

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๒

๔

ตารางที่ ๓ โครงสร้างการจัดประสบการณ์เรียนรู้สาหรับแพทย์ประจาบ้าน
ชั้นปี

๑

๒

๓

๔

ปี ๑

๕

๖

FM

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

Clinical core rotations

๑๒

Minor
rotations

ปี ๒

ปี ๓

FM

Clinical

FM

Clinical

core

core

rotations

rotations

FM

Minor rotations

Clinical

Minor

core

rotations

rotations

Selective

รพช.

Elective

รพช.

๓๖
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ตารางที่ ๔ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียน ๓ ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖ เดือน และโรงพยาบาลกาแพงเพชร ๖ เดือน

กรกฎาคม
Workshop1/FM
ม.นเรศวร

สิงหาคม
FM
รพ.กาแพงเพชร

มกราคม
Pain clinic
รพ.กาแพงเพชร

กุมภาพันธ์
FM
ม.นเรศวร

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กันยายน
ตุลาคม
Surgery/Ortho
FM
รพ.กาแพงเพชร
ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีนาคม
เมษายน
Med
FM
รพ.พิจิตร
รพ.กาแพงเพชร

พฤศจิกายน
Ped
ม.นเรศวร

ธันวาคม
FM
รพ.กาแพงเพชร

พฤษภาคม
Rehab
รพ.กาแพงเพชร

มิถุนายน
FM
ม.นเรศวร

ชั้นปีที่ ๒ ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕ เดือน โรงพยาบาลกาแพงเพชร ๔ เดือน Selective ๒ เดือน
และโรงพยาบาลชุมชน ๑ เดือน

กรกฎาคม
FM
ม.นเรศวร

สิงหาคม
สูตินรีเวช
(ภายนอก)

มกราคม
FM
รพ.กาแพงเพชร

กุมภาพันธ์
ER
รพ.กาแพงเพชร

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กันยายน
ตุลาคม
Workshop2/FM
Eye
รพ.กาแพงเพชร รพ.กาแพงเพชร
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีนาคม
เมษายน
Selective
Selective

พฤศจิกายน
FM
ม.นเรศวร

ธันวาคม
ENT
ม.นเรศวร

พฤษภาคม
FM
ม.นเรศวร

มิถุนายน
รพ.ชุมชน

ชั้นปีที่ ๓ ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๔ เดือน โรงพยาบาลกาแพงเพชร ๕ เดือน Elective ๒ เดือน
และโรงพยาบาลชุมชน ๑ เดือน

กรกฎาคม
FM
ม.นเรศวร
มกราคม
รพ.ชุมชน

สิงหาคม
Med
รพ.พิจิตร
กุมภาพันธ์
FM
ม.นเรศวร

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กันยายน
ตุลาคม
Elective
Elective
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
มีนาคม
เมษายน
จิตเวช
FM
ม.นเรศวร
รพ.กาแพงเพชร

พฤศจิกายน
Workshop3/FM
รพ.กาแพงเพชร

ธันวาคม
FM
รพ.กาแพงเพชร

พฤษภาคม
FM
รพ.กาแพงเพชร

มิถุนายน
FM
รพ.กาแพงเพชร
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ตารางที่ ๕ ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้าน

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.สต.
SDL
รพ.สต.
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว

๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

Topic
Home visit/SDL
Research method
Home visit/SDL
Conference

๑๖.๓๐ น.
๒๐.๓๐ น.

รับเคส consult

๐๙.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

พักกลางวัน

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

กรณีปฏิบัติงานที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

- Home visit/SDL คือ แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน ออก Home visit ส่วนแพทย์ประจาบ้านอีก ๑ คน จะเป็น SDL
สรุปได้ว่า แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน จะออก Home visit สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

- รับเคส consult คือ แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูเคสรับ consult จากแผนกอื่นตาม
กาหนดเป็นรายเดือนสลับกัน

- ส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ แพทย์ประจาบ้านทั้งสองคน ขึ้นปฏิบัติงานพร้อมกัน ได้แก่
o รพ.สต. ออกตรวจ รพ.สต.ประจาของตนเองที่ได้รับมอบหมาย (มีอาจารย์ประจา รพ.สต. เป็นผู้ดูแล)
o คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (มีอาจารย์เวรสอนแพทย์ประจาบ้านเป็นผู้ดูแล)
 ชั้นปีที่ ๑ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๓ เคสต่อวัน เคสผู้ป่วยเก่า ไม่เกิน ๕ เคสต่อวัน รวมตรวจ
ไม่เกิน ๘ เคสต่อวัน
 ชั้นปีที่ ๒ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๔ เคสต่อวัน เคสผู้ป่วยเก่าไม่เกิน ๘ เคสต่อวัน รวมตรวจ
ไม่เกิน ๑๒ เคสต่อวัน
 ชั้นปีที่ ๓ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๕ เคสต่อวัน เคสผู้ป่วยเก่าไม่เกิน ๑๑ เคสต่อวัน รวม
ตรวจไม่เกิน ๑๖ เคสต่อวัน
o Research method มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ การเรียนการสอนความรู้เรื่องการทาวิจัย
 สัปดาห์ที่ ๒ Journal appraisal
 สัปดาห์ที่ ๓ นาเสนองานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน
 สัปดาห์ที่ ๔ พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหรือดาเนินการงานวิจัย
o Topic มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ นาเสนอหนังสือที่น่าสนใจ
 สัปดาห์ที่ ๒ English topic
 สัปดาห์ที่ ๓ SDL
 สัปดาห์ที่ ๔ การเรียนการสอนความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
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o Conference มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ case conference
 สัปดาห์ที่ ๒ SDL
 สัปดาห์ที่ ๓ Guest conference (วิทยากรภายนอก)
 สัปดาห์ที่ ๔ home care conference

คลินิกเวชศาสตร์
รพ.สต.
OPD
OPD
OFM

๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

๑๖.๓๐ น.
๒๐.๓๐ น.

Topic
Home visit/SDL
Research method
Home visit/SDL
Conference

รับเคส CoC.

๑๙.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

พักกลางวัน

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

กรณีปฏิบัติงานที่แผนกอื่น

หมายเหตุ

- OPD คือ ออก OPD แผนกอื่นตามกาหนด
- Home visit/SDL คือ แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน ออก Home visit ส่วนแพทย์ประจาบ้านอีก ๑ คน จะเป็น SDL
สรุปได้ว่า แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน จะออก Home visit สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

- รับเคส CoC. คือ แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูเคสรับ consult จากแผนกอื่นตาม
กาหนดเป็นรายเดือนสลับกัน

- ส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ แพทย์ประจาบ้านทั้งสองคน ขึ้นปฏิบัติงานพร้อมกัน ได้แก่
o รพ.สต. ออกตรวจ รพ.สต.ประจาของตนเองที่ได้รับมอบหมาย (มีอาจารย์ประจา รพ.สต. เป็นผู้ดูแล)
o OFM (มีอาจารย์เวรสอนแพทย์ประจาบ้านเป็นผู้ดูแล)
 ชั้นปีที่ ๑ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๓ เคสต่อวัน เคสผู้ป่วยเก่า ไม่เกิน ๕ เคสต่อวัน รวมตรวจ
ไม่เกิน ๘ เคสต่อวัน
 ชั้นปีที่ ๒ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๔ เคสต่อวัน เคสผู้ป่วยเก่าไม่เกิน ๘ เคสต่อวัน รวมตรวจ
ไม่เกิน ๑๒ เคสต่อวัน
 ชั้นปีที่ ๓ ตรวจเคสผู้ป่วยใหม่ ไม่เกิน ๕ เคสต่อวัน เคสผู้ป่ วยเก่าไม่เกิน ๑๑ เคสต่อวัน รวม
ตรวจไม่เกิน ๑๖ เคสต่อวัน
o Research method มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ การเรียนการสอนความรู้เรื่องการทาวิจัย
 สัปดาห์ที่ ๒ Journal appraisal
 สัปดาห์ที่ ๓ นาเสนองานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน
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 สัปดาห์ที่ ๔ พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหรือดาเนินการงานวิจัย
o Topic มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ นาเสนอหนังสือที่น่าสนใจ
 สัปดาห์ที่ ๒ English topic
 สัปดาห์ที่ ๓ SDL
 สัปดาห์ที่ ๔ การเรียนการสอนความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
o Conference มีกิจกรรมดังนี้
 สัปดาห์ที่ ๑ case conference ร่วมกับอาจารย์แผนกอื่น
 สัปดาห์ที่ ๒ SDL
 สัปดาห์ที่ ๓ SDL
 สัปดาห์ที่ ๔ home care conference
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
๑) การประเมินผลด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติ งานประเมินโดยอาจารย์ ผู้ดูแลแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อ
สอบขณะหมุนเวียนไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานต่างๆ นักวิชาการกลุ่มงาน และพยาบาล ประจาหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้เกิด
การประเมินแบบ ครอบคลุมทุกด้าน ปีละ ๑ ครั้ง
๒) ประเมินผลหลังการนาเสนอผลงาน ในกิจกรรม Academic day conference
๓) ประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน
๔) มีระบบติดตามงาน การเรียน และประเมิน EPA โดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาคผนวก๑๔)
๕) ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ภาคผนวก ๑๑)
การวัดและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับชั้น
๑) การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติที่ ๑-๗ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯตามที่กาหนดผลการประเมินนาไปใช้ เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี (ภาคผนวก ๔)
๒) การสอบเพื่อประเมินความรู้ เจตคติและทักษะการปฏิบัติงาน
๒.๑) สอบ MCQ และ MEQ ทุกชั้นปี
๒.๒) สอบ OSCE สอบเฉพาะปี ๓
๒.๓) แพทย์ประจาบ้านที่สอบภาคทฤษฎีไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้งและพบอาจารย์ผู้ดูแลแผนการ
ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
๑) เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
๒) ประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
๒) ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (IL ๐๑-๐๖, WS ๐๗-๓๖)
๓) รายงานการศึกษาวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เรื่อง
๔) รายงานการดาเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ
๕) รายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง (family study report) ๒ ฉบับ
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๖) การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติที่ ๑-๗ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบันเพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการ
ฝึกอบรม และสอบฯ ตามที่กาหนดผลการประเมินนาไปใช้ เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวก ๔)
๗) ประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน
๘) การสอบ
๘.๑) การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ส่วน คือ
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ)
- อัตนัย (modified essay question; MEQ)
๘.๒) ประเมินภาคปฏิบัติ
- objective structured clinical examination (OSCE)
๘.๓) การสอบปากเปล่า
- oral examination
โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางความสัมพันธ์ผลลัพธ์ทางการศึกษา
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แนวทางการดารงไว้ซึ่งมาตรฐาน ความตรง และ ความเที่ยงของการประเมิน
๑.กาหนดให้ การดาเนินให้มีการวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้าน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริการแผนงาน
ฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
๒.การประเมินเพื่อผ่านชั้นปี คือ MEQ MCQ OSCE ให้สอดคล้องกับการประสบการณ์ฝึกอบรมของแพทย์ประจา
บ้านปีนั้นๆ รวมทั้งสถานการณ์สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓.การประเมินใดที่อ้างอิงมาตรฐานของ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวกาหนด เช่น EPA, แบบประเมิน 360
องศา การประเมินการเยี่ยมบ้าน การตรวจผู้ป่วยหรือการประเมินขณะปฏิบัติงานอื่นๆ ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ราชวิทยาลัยฯ
๔.กาหนดให้การผลการประเมิน เป็นข้อมูลนาเข้าในกระบวนการทบทวนและพัฒนาแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านประจาปี
๕.การประเมินคุณค่าของงานวิจัย ดาเนินงานโดยกาหนดให้มีการตีพิมพ์ ในวารสารที่มีมาตรฐาน
ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มิติการประเมิน เครื่องมือ การประเมินความตรง และ ความเที่ยง ของการประเมิน
มิติการ
ประเมินผล
ความรู้

เครื่องมือในการวัด
MCQ MEQ
EPA 8 มิติ
วิจัย

ทักษะ

การทาโครงการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน
OSCE
Multidiscipline
assessment (360 องศา)
EPA 8 มิติ
Work base assessment

เจตคติ

Work base assessment
Multidiscipline
assessment (360 องศา)
E-portfolio

ความถี่ใน
การประเมินความตรง
การประเมิน
1 ครั้งต่อปี
กลั่นกรองข้อสอบ ระหว่าง
สถาบัน
ทุก 3 เดือน อ้างอิงตามหลักสูตรราช
วิทยาลัย
1 ครั้งต่อปี
แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา
ภายใน
1 ครั้งต่อปี
กาหนดให้ดาเนินงานในตาม
catchment area ที่ดูแล
ก่อนจบการ กลั่นกรองข้อสอบ ระหว่าง
ฝึกอบรม
สถาบัน
อ้างอิงโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ทุก 3 เดือน
ส่วนเสียหลักเป็นผู้ประเมิน
ทุก 3 เดือน อ้างอิงตามหลักสูตรราช
วิทยาลัย
ทุก 1 เดือน อ้างอิงโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักเป็นผู้ประเมิน
ทุก 1 เดือน อ้างอิงโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักเป็นผู้ประเมิน
ทุก 3 เดือน อ้างอิงโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักเป็นผู้ประเมิน
ทุก 1 เดือน อ้างอิงตามหลักสูตรราช
วิทยาลัย

การประเมินความเที่ยง
จัดสอบร่วมกันระหว่างสถาบัน
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
การส่งตีพิมพ์ในวารสารที่มี
มาตรฐาน
ประเมินโดยกรรมการของราช
วิทยาลัย
จัดสอบร่วมกันระหว่างสถาบัน
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
ติดตามให้มีการประเมินอย่าง
สม่าเสมอตามกาหนด
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เกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้
เกณฑ์ผ่าน : ๖๐%
MCQ MEQ และ OSCE ของแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี

ผ่าน

ไม่ผา่ น

สอบแก้ตัว
เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่าน
(เกณฑ์เดิม)

ไม่ผ่าน
ในกรณี
-ผลการสอบแก้ตัวไม่ผา่ น
-ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ของ Milestones อื่นๆ
-งานไม่ครบตามราชวิทยาลัยกาหนด

ช้าชัน้ ปี (ไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษาหรือไม่ส่งสอบ
วุฒิบัตร)

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาผล

ระงับการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานเพิ่มหรือทางาน
ที่สถาบันกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณี
-ซ้าชัน
้ มากกว่า ๑ ปีการศึกษา
-ไม่ผา่ นเกณฑ์ Milestones
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สภาพการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการทางาน
การลา
๑. สาหรับการลาทุกชนิดให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
๒. แพทย์ประจาบ้านปีที่ ๑ ไม่มีสิทธิ์ลาในระหว่างการปฏิบัติงานช่วง ๖ เดือนแรก ยกเว้นมีเหตุจาเป็นจะ พิจารณา
เป็นกรณีไป
๓. การลาพักผ่อน แพทย์ประจาบ้านมีสิทธิ์ลาปีละไม่เกิน ๑๐ วันทาการ และไม่มีการทบต้นเมื่อสิ้นปี
๔. การลาให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (ถ้าส่งใบลาช้ากว่า ๒ สัปดาห์จะไม่อนุญาต ยกเว้นมีเหตุจาเป็นให้มา
คุยเป็นกรณีๆ ไป)
๕. การลาให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการลาให้ชัดเจน หากได้รับการอนุญ าตจึงให้เขียนใบลาที่ธุรการของภาควิ ชา
เพื่อเสนอต่อหัวหน้าภาคเป็นลายลักษณ์อักษร หากติดภาระกิจการตรวจผู้ป่วย แพทย์ประจาบ้านต้องเลื่อนผู้ป่วยนัดของ
ตนเองให้เรียบร้อย โดยการโทรแจ้งผู้ป่วยด้วยตนเอง หากติดการเยี่ยมบ้าน ให้หาแลกเวรเยี่ยมบ้านโดยให้มีคนออกเยี่ยมบ้าน
แทน หากวันที่ขอลาไม่มีคนออกเยี่ยมบ้ านหรือการลานั้นกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมจะพิจารณาไม่อนุมัติการลา
ในครั้งนั้น
๖. ในกรณีที่ลาป่วย เช้าวันที่ป่วยให้โทรแจ้ง อ.ที่ปรึกษา ตอนเช้าไม่เกิน ๗.๓๐ น. สาหรับการลาป่วยจะพิจารณา
ตามความจาเป็น โดยคานึงถึงความเหมาะสมและต้องไม่เพิ่มภาระงานกับแพทย์ประจาบ้านคนอื่น
๗. แพทย์ประจาบ้านไม่มีสิทธิ์ลาอุปสมบท ลาคลอด ยกเว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร และจะต้องพิจารณาระยะเวลาที่
เสียไประหว่างการฝึกอบรม หากใช้เวลาตั้งแต่ ๑ เดื อนขึ้นไป จะต้ องปฏิบัติ งานชดเชย และเลื่อนระยะเวลาการจบการ
ฝึกอบรมออกไปในจานวนวันเท่ากัน
๘. แพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาอื่น เมื่อการลาได้รับอนุญาตแล้ว ให้ถ่ายสาเนาใบลานาไปยื่นที่ธุรการ
ภาควิชาที่ปฏิบัติงาน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคให้รับทราบ
๙. แพทย์ประจาบ้านไม่มีสิทธิ์ลาไปประชุมหรือฝึกอบรมวิชาการ เนื่องจากเป็นการลาซ้อนกับการลาเพื่อ ฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน ยกเว้นได้รับมอบหมายจากภาควิชา
๑๐. แพทย์ประจาบ้านต้องเข้าเรียนอย่างน้อย ๘๐% ของเวลาเรียนในแต่ละ rotation ถ้าลาแล้วทาให้จานวนวันที่
ปฏิบัติงานจริงมีระยะเวลาน้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียน อาจารย์อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ลา หรือถ้าต้องลา แพทย์ประจา
บ้านต้องปฏิบัติงานเพิม่ เพื่อให้จานวนวันที่ศึกษาครบ ๘๐% ตามเกณฑ์
๑๑. แพทย์ประจาบ้านไม่ต้องใช้สิทธิ์วันลาในกรณีที่ภาควิชาพิจารณาให้ไปเป็นตัวแทนในการทาภารกิจใดๆ
๑๒. เมื่อได้รับหมายศาลให้ยื่นสาเนาหมายศาลเพื่อขออนุญาตจากหัวหน้าภาคโดยไม่นับเป็นวันลา
การแต่งกายของแพทย์ประจาบ้าน (คณะแพทยศาสตร์จะเป็นผู้ตัดชุดให้ทุกปี)
- แพทย์ประจาบ้านชาย
เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น พร้อมปักชื่อ-นามสกุล บริเวณเหนือกระเป๋าและปักตราสัญลักษณ์สถาบันหลักที่บริเวณ
กระเป๋านอกเสื้อด้านซ้าย กางเกงขายาวสีสภุ าพ ได้แก่ สีดา สีกรมท่า สีน้าเงิน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้นสีสภุ าพ
- แพทย์ประจาบ้านหญิง
เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น พร้อมปักชื่อ-นามสกุล บริเวณเหนือกระเป๋าและปักตราสัญลักษณ์สถาบัน หลักที่บริเวณ
กระเป๋านอกเสื้อด้านซ้าย กระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ หรือกางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์)
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๕. การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม
คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า และได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
๒) รับสมัครผู้มีต้นสังกัดและไม่มตี น้ สังกัด(อิสระ) ส่งเข้าฝึกอบรม
๓) เป็นผู้ทสี่ ามารถฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
๔) เป็นผู้ทไี่ ม่มีพันธะในการชดใช้ทุน
๕) หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานยังมีภาระการชดใช้ทุน ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันผู้ให้ทุนรับรองให้สามารถเข้า
รับฝึกอบรม
๖) ภาควิชาฯ ยินดีรับพิจารณาผู้ มีความพิ การที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
**หมายเหตุ** สถาบันมีนโยบายไม่ปฏิเสธการรับผู้เข้า การฝึกอบรมที่มีความพิการ ตราบเท่าที่ความพิการนั้นไม่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึงสถาบันมีได้มีการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น การจัดทางลาด อักษรเบลล์ ตลอดจนทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรบมีความต้องการพิเศษอื่นๆ
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑) ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
๒) ประกาศรับสมัครแพทย์ประจาบ้านแจ้งเกณฑ์การรับสมัคร และเอกสารก่อนวันสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสม
ผลงาน หนังสือรับรองจากอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งประทับใจและแรงบันดาลใจที่
ทาให้สนใจเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
๓) กรรมการตรวจนับคะแนนอย่างเปิดเผยต่อหน้าคณะกรรมการทุกท่านและให้มีมติเสียงส่วนใหญ่
๔) ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แผนงานการฝึกอบรมแพทย์ ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโรงพยาบาลกาแพงเพชร กาหนดแผนการรับแพทย์ประจาบ้านเข้าฝึกอบรมได้ปีละ ๓ คน กาหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑) ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันฝึกอบรมสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ สัดส่วนผู้เรียน ๓ คน ต่ออาจารย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ฝึกอบรมเต็ม
เวลา ๕ คน
ตารางที่ ๗ แสดงแผนการรับแพทย์ประจาบ้าน ต่อ จานวนอาจารย์

จานวนอาจารย์
ประจา (รวมทั้ง ๒
สถาบัน)
สัดส่วนอาจารย์ที่

ปี ๖๒
๕ (มน.)

ปี ๖๓
๕ (มน.)

ปี ๖๔
๕ (มน.)

ปี ๖๕
๕ (มน.)

ปี ๖๖
๖ (มน.)

100%

100%

100%

100%

100%
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ปฏิบัติเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์
ทั้งหมด
แผนการรับแพทย์
ประจาบ้าน

๓

๓

๓

๓

๓

๖. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
คุณสมบัติประธานแผนการฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมฯกาหนดให้ประธานแผนการฝึกอบรมต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดง
ความรู้ความชานาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
อย่าง น้อย ๕ ปี มีผลงานวิชาการอย่างน้อย ๒ ชิ้นงานภายใน ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ คือ ผศ.นพ.นนท์
โสวัณณะ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย ๑ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒) ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (วว) หรือ อนุบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (อว) ที่แพทยสภารับรอง
๓) มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ส รรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คล การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔) มีความสามารถและรับผิดชอบในพันธกิจ การเรียนการสอนทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา(แพทย์
ประจ าบ้ า น) งานบริ ก ารทางการแพทย์ งานบริก ารวิ ชาการและวิ จั ย งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ งานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่ภาควิชามอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕) มีทักษะและสมรรถนะในการสอนและการทาการวิจัย โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของภาควิชา
๖) มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๗) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านทักษะปฏิสัมพันธ์ ความเป็นผู้นา และการสื่อสารเป็นอย่างดี
๘) มีความรับผิดชอบ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
๙) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ และสามารถปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อย่างดีเยี่ยม
๑๐) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีความรู้ด้านการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
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สถาบันกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษาการวิจัย อาจารย์ต่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด ดังนี้
๑) การสอนอาจารย์มีหน้าที่ให้การฝึกอบรม โดยมีชั่วโมงบรรยายหรือควบคุมกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ผู้รับ
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการสังเกตการตรวจผู้ป่วย และรับปรึกษาจากแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม
๒) การให้คาปรึกษา กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป การทาวิจัย และโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้กับ
แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมทุกคน โดยมีสัดส่วนผู้รับการฝึกอบรมต่ออาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน ๒ ต่อ ๑ และระบุให้มีการพบ
อาจารย์ที่ป รึกษาทั่วไป พร้อมตรวจแฟ้ มสะสมผลงานปีละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบปั ญหาจากการฝึกอบรม และกากับ ดูแล
ความก้าวหน้าในการฝึกอบรม ด้านต่างๆ โดยมีหลักฐานการให้ข้อเสนอแนะ และลงชื่ออาจารย์ในสมุดประจาตัวของแพทย์
ผู้รับการฝึกอบรมทุกครั้ง
๓) การพัฒนาตนเองของอาจารย์กลุ่มงานกาหนดให้อาจารย์ทุ กคนต้องเข้าประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย ๑ เรื่องภายใน ๕ ปี ล่าสุด รวมถึงมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของอาจารย์
ทั้งในและต่างประเทศทุกปี
แนวการฝึกอบรม ให้คาปรึกษานิสิต
๑. คณะกรรมการฝึ กอบรม ก าหนดอาจารย์ ที่ ป รึ กษาประจาตั วแพทย์ ป ระจ าบ้ าน โดยอาจารย์ ๑ คนจะดู แ ล
แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน ตลอด ๓ ปี
๒. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี
๓. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาแนะนาการฝึกอบรมเช่น การใช้ชีวิตในฐานะแพทย์ ประจาบ้าน การทางานร่วม
เป็นทีมกับสหวิชาชีพ การตั้งหัวข้อวิจัย การทาโครงการในชุมชน ไปจนถึงการใช้ชีวิตส่วนตัว
๔. ปัญหาที่แพทย์ประจาบ้านต้องการให้เป็นความลับ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะมีความต้องการนาปัญหาไปปรึกษา
อาจารย์ท่านอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากแพทย์ประจาบ้าน
แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับระบบการรักษาความลับของผู้เรียน
๑. การรั ก ษาความลั บ ของผู้ รับ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รแพทย์ ป ระจ าบ้ าน เป็ น จริย ธรรมของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
หากพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษานาความลับของแพทย์ประจาบ้านไปเผยแพร่โดยไม่ ได้รับอนุญาต จะต้องถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
๒. อาจารย์ที่ ป รึก ษาต้ อ งสามารถประเมิ น ได้ ว่ า ความลั บ ที่ ได้ รั บ การปรึก ษาจากแพทย์ ป ระจ าบ้ า นมี ป ระเด็ น
ที่อ่อนไหวทางกฎหมาย จริยธรรมทางการแพทย์ ปัญหาทางสังคม ปัญหาทางด้านจิตเวชศาสตร์ หรือไม่ หากอาจารย์ทปี่ รึกษา
ไม่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว ต้องแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านรับทราบ เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง
ต่อไป
๓. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีสามารถตัดสินใจได้ว่าควรดาเนินการอย่างไร ให้ปรึกษาประธานแผนงานฝึกอบรมโดย
ทันที
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพึงระลึกเสมอว่า หากเผยแพร่ความลับของแพทย์ประจาบ้าน จนก่อให้เกินความเสียหาย
ทางกฎหมาย อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้รับผลทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
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ตารางแสดงการฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา
การจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วัน เดือน ปี
หัวข้อ
วิทยากร
๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ How to facilitate Problem-Based Learning อ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
Integrating Health Systems into Medical
ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
Education
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ How to teach medical student
อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

How to teach ethics and professionalism

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

How to teach communication

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

How to teach with Simulations

อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรตั น์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.กัญญา คาวิลยั ศักดิ์ และผศ.นพ.ตุลชัย
อินทรัมพรรย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
วัน เดือน ปี
หัวข้อ
วิทยากร
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
Entrustable Professional Activities (EPA)
รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรตั น์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ Ethics and Professionalism
ร.อ.นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอานวย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน การบริการ และวิชาเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว

รายชื่ออาจารย์แพทย์

ประเด็นในการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลาการพัฒนา
๒๕๖๓
√

๒๕๖๔
√

๒๕๖๕
√

๒๕๖๖
-

ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

- การแพทยศาสตรศึกษา
- การเขียนหนังสือ

On the job training
Motoring

ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ

- การเขียนหนังสือ
- การทาวิจัยด้านการแพทย์
- ทางเลือกกับสหวิชาชีพ

Self learning
Inter-department
research

√

√

-

-

พญ.กุลนิดา สุนันท์ศิริกูล

- การทางานวิจัย
- การฝึกอบรมผู้สูงอายุ

On the job training
Institute fellowship
training

√

√

√

-

พญ.วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา

- การทางานวิจัย

On the job training
Motoring

√

√

√

√

พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี

- พัฒนาระบบ Palliative care

Team building

√

√

√

-

แนวทางในการพัฒนา
๑. ให้อาจารย์ทุกท่านระบุแผนการพัฒนาไว้ใน IDP (Individual development planning) ในการประเมินตนเอง
ทุก ๖ เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
๒. กรณี ที่ ต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการลาศึ ก ษา เกิน ๓ เดื อน ต้ อ งผ่ านมติ ที่ ป ระชุม ภาควิชาเวชศาสตร์ค รอบครั ว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. กรณี ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการลาศึกษา เกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ต้องผ่านมติที่ประชุมกรรมการประจา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. กรณี ที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการลาศึ ก ษา ตั้ งแต่ ๑ ปี ขึ้ น ไป ต้ อ งผ่ านการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
งานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. อาจารย์แพทย์ทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร สาหรับการอบรม
วิชาการระยะสั้น โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีมติที่ประชุมจากภาควิชาเวชศาสตร์
รับรอง
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แนวทางการให้การรางวัลด้านการศึกษาสาหรับอาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ มีระบบการประเมินอาจารย์แพทย์และมีระบบให้เสนออาจารย์แพทย์ที่มีผลงานโดนเด่นในด้าน
ต่างๆเป็นประจาทุกปี ในกิจกรรมงานวันไหว้ครู และประชุมวิชาการประจาปี ทั้งนี้ไม่เพียงอาจารย์แพทย์ในด้านคลินิกเท่านั้น
อาจาย์แพทย์ทางด้านปรีคลินิก ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอน ด้วยเช่นกัน ได้แก่
- โล่ห์ประกาศเกียรติคุณการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นเกียรติและให้กาลังใจในการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ผู้สอน
และภาควิชา
- การคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น โดยพิจารณาจากความทุ่มเทเสียสละด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาชีพ เสียสละ ช่วยเหลืองานส่วนรวม และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีสมควรยกย่องเชิดชู
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
สิ่งอานวยความสะดวกด้านกายภาพ (Physical facilities)
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการอภิปรายกลุ่ม โดยมี
สถานที่เหมาะสมและเพียงพอ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนสาหรับการเรียนรู้ ที่สามารถจุผู้เข้าเรียนได้ตั้งแต่ ๑๕-๒๐ คน ทุกห้อง
สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถนาเสนอด้วยโปรเจคเตอร์ได้
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ด ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางการแพทย์ อ อนไลน์ เช่ น Uptodate , OVID
ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมต่อ ข้อมูล/ประสานงานขอข้อมูล/
เชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล โดยระบบเครื อ ข่ า ยเสมื อ นส่ ว นตั ว (Virtual Private Network; VPN) ที่ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ ๒๔ ชั่ ว โมง
ซึ่ งห้ อ งสมุ ด ตอบรั บ วารสารทั้ งในและต่ า งประเทศที่ ห ลากหลาย มี ร ะบบการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต แบบไร้ส าย (Wi-Fi)
ทั้งกลุ่มงานฯ และโรงพยาบาลจัดให้ โดยมีรหัสส่วนบุคคลให้แพทย์ประจาบ้าน สาหรับสืบค้นข้อมูล ศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง
รวมทั้งสามารถ download งานวิจัยหรือ e-book ต่าง ๆ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีระบบฐานข้อมูลและห้อง Tele-med สาหรับการอบรมระหว่างสถาบัน
นอกจากนี้ ยังมีห้องฝึกปฏิบัติการ Simulation
แหล่งฝึก (แนวทางการคัดเลือกสถานที่แหล่งฝึก จานวนผู้ป่วยทั้งผู้ป่วนนอก ผู้ป่วยในชุมชน)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลกาแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีศูนย์แพทย์เฉพาะ
ทางที่มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานมีความทันสมัย ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มีอุปกรณ์สาหรับ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ และมีข้อกาหนด แนวทางสาหรับการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์อย่างชัดเจน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชาอย่างเพียงพอภายใต้การดูแลจากอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิด
ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ ๗ แห่งในเครือข่ายของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สาหรับแพทย์ประจาบ้าน
ได้แก่
๑. รพสต.ท่าโพธิ์
๒. รพสต.ท่าทอง
๓. รพสต.เสาหิน
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๔. รพสต.วัดพริก
๕. รพสต.งิ้วงาม
๖. รพสต.วังน้าคู้
๗. คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ ๔ แห่งในเครือข่ายของ โรงพยาบาลกาแพงเพชร สาหรับแพทย์ประจาบ้าน ได้แก่
๑. หน่วยบริการปฐมภูมิชากังราว
๒. หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกาแพงเพชร
๓. หน่วยบริการปฐมภูมิ สหกรณ์ หนองปลิง
๔. หน่วยบริการปฐมภูมิ หนองกรด
ซึ่งมีจานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคที่พบบ่อยหรือโรคไม่ซับซ้อนเพียงพอ สาหรับการฝึกอบรมในฐานะแพทย์ประจาบ้าน
รวมถึงฝึกการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงพยาบาลกาแพงเพชรผ่านระบบการ
ส่งต่อในของแต่ละเครือข่าย โดยมีจานวนผู้ป่วยเพียงพอ และชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทั้งการดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมตัวดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนกลับบ้าน
และที่บ้านผู้ป่วย และการดูแลประชากรในชุมชน
การเข้ าถึ งสิ่ งอ านวยความสะดวกทางคลิ นิ ก และการเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ที่ พ อเพี ย งส าหรั บ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
โรงพยาบาลชุมชนที่แพทย์ประจาบ้านจะได้เรียนรู้ตลอด ๒ เดือน เน้นโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ ๒ หรือ ๓ เนื่องจาก
มีศักยภาพในการฝึกอบรม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจาในโรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ มีประสบการณ์การรับนิสิตแพทย์
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรไปฝึกปฏิบัติงานอยู่สม่าเสมอ มีรูปแบบการบริการที่เอื้อต่อการฝึกอบรม และมี
อุปกรณ์การฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
สาหรับภาคทฤษฎี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลกาแพงเพชร มีห้องประชุมและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียน การสอนที่ทันสมัยทุกรูปแบบ การเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง มีห้องสมุด
ทั้งที่ โรงพยาบาลกาแพงเพชร และห้ องสมุด วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งมีหนังสือทางวิชาการที่ห ลากหลายและทันสมัย มีการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมได้ตลอดไป
มีห้องพักแพทย์เป็นสัดส่วนในสถาบันสาหรับพักผ่อนอิริยาบถ หรือประชุมย่อย หรือ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม
ส าหรั บ แพทย์ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม และมี อุ ป กรณ์ เพี ย งพอส าหรั บ ให้ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมเข้ า ถึ งสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เวชสารสนเทศได้
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
ห้ อ งสมุ ด วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ ตั้ งอยู่ ภ ายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร สามารถหาข้ อมู ล ได้ ทั้ ง
e-resources (e-books, edatabases, e-Journal, e-Researches,e-Standard textbook และ e-Theses) และสามารถ
เชื่อมต่อ ข้อมูล/ประสานงานขอข้อมูล/เชื่อมต่อข้อมูลโดยระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network; VPN)
ที่ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ ๒๔ ชั่ ว โมง ซึ่ งห้ อ งสมุ ด ตอบรับ วารสารทั้ งในและต่ า งประเทศที่ หลากหลาย มี ระบบการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ทั้งกลุ่มงานฯ และโรงพยาบาลจัดให้ โดยมีรหัสส่วนบุคคลให้แพทย์ประจาบ้าน สาหรับสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งสามารถ download งานวิจัยหรือ e-book ต่าง ๆ
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การฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนอกทั้งผู้ป่วยเฉียบพลัน ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรัง รับคาปรึกษาจาก
แพทย์เฉพาะทางจากต่างแผนก ประเมินผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยในเพื่อเตรียมพร้อมก่อนผู้ป่วยจะกลับบ้าน รวมทั้งเตรียมการ
เยี่ยมบ้าน ร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบาบัด และหน่วยบริการปฐมภูมิในชุมชน
เป็นต้น เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัยในระหว่างการฝึกอบรม
- แผนงานฝึกอบรมทาวิจัยสาหรับแพทย์ประจาบ้านปีที่ ๑ ตั้งแต่ การตั้งคาถามวิจัย การค้นหาข้อมูล และวิจารณ์
งานวิจัยรวมถึงสามารถเรียบเรียงวรรณกรรมที่ค้นคว้าจนสามารถเขียนเป็นบทความได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์และ
นาไปใช้ได้ โดยจัดเป็นการอบรมต่อเนื่องตลอด ๑ ปี สาหรับแพทย์ประจาบ้านปีที่ ๒ กาหนดให้เป็นช่วงเวลาสาหรับการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล สาหรับแพทย์ประจาบ้านปีที่ ๓ กาหนดให้เป็นช่วงเวลาของการสรุปผล ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มี
มาตรฐาน
- กาหนดแพทย์ ป ระจ าบ้ านปี ที่ ๑ ต้อ งผ่ านการอบรมการปฏิ บั ติ งานวิจั ยทางคลิ นิ ก ที่ ดี ต ามแนวปฏิ บั ติ Good
Clinical Practice (GCP)
- กาหนดให้ผู้เรียนมีผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งเป็นข้อกาหนด และคุณสมบัติของการสอบวุฒิบัตร
สถาบันมีนโยบายในการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
แผนงานฝึกอบรมกาหนดให้เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษามาวิพากษ์แผนการฝึกอบรมอย่างน้อย ทุก ๕ ปี
และเมื่อมีการปรับปรุงแผนงานฝึกอบรมใหม่
การฝึ ก อบรมในสถาบั น อื่ น ทั้ ง ในและนอกประเทศตามที่ ระบุ ไว้ในหลั ก สู ตรตลอดจนระบบการโอนผลการฝึ ก อบรม
แผนงานฝึกอบรมกาหนดให้แ พทย์ป ระจาบ้ านสามารถรับ การฝึก อบรมในสถาบั นอื่ นทั้ งในและต่ างประเทศได้
โดยประกอบด้วย
วิชาบังคับเลือก (Selective) แพทย์ประจาบ้าน ในช่วงชั้นปี ที่ ๒ แผนงานฝึกอบรมได้กาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
ได้เลือกได้วิชาเลือกได้ไม่เกิน ๒ สาขารวมระยะกันไม่เกิน ๒ เดือนได้แก่ ๑) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care)
๒) โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ๓) การดูแลผู้สูงอายุ ๔) เวชศาสตร์ครอบครัวภายนอกสถาบัน
วิชาเลือกอิสระ (Elective) แพทย์ประจาบ้านสามารถเลือกปฏิบัติงานในเรื่องที่สนใจ ภายใต้ดุลพินิจของสถาบัน
ฝึกอบรมหลัก วิชาเลือกอิสระมีระยะเวลา ๒ เดือน ในช่วงชั้นปีที่ ๓ โดยแพทย์ประจาบ้านต้องเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมและวิธีการประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการฝึกอบรม
โรงพยาบาลชุมชน (Community hospital experience) แพทย์ประจาบ้าน ต้องมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนอย่างน้อย ๒ เดือนแบ่งเป็นชั้นที่ ๒ ระยะเวลา ๑ เดือนและชั้นปีที่ ๓ ระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อให้มีประสบการณ์และ
เข้าใจระบบการทางานของโรงพยาบาลชุมชน
บุคลากร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลกาแพงเพชร มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาในการสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อฝึกการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางจากทุกสาขา พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา
นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการศึกษา

34
ความรู้
แผนงานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเน้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพและมีการนาเสนอ ทบทวนประเด็นจากการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา นอกจากนี้ได้จัด
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งออกแบบการฝึกอบรมการทาวิจัยตั้งแต่ปีที่ ๑ และติดตามผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอไปจนถึง
การตีพิมพ์เผยแพร่
แผนงานฝึกอบรมฯ ยังมีการเชิญแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีประสบการณ์การทางานที่โดนเด่นจากภายนอก
สถาบันมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ guest speaker อย่างสม่าเสมอ
การจัดทาแผนการดาเนินการและการประเมินผลการฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
โรงพยาลกาแพงเพชร นอกจากนี้ยังเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ให้วิพากษ์แผนงานฯ พร้อม
ให้คาแนะนาในการดาเนินงาน ตลอดจนวางแผนการประเมินแผนงานฝึกอบรมที่เหมาะสมและทันท่วงที
ทรัพยากรสนับสนุนอืน่ ๆ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับแพทย์ประจาบ้าน ดังนี้
๑) ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตามภาระและคุณภาพงานของบุคลากร รวมถึงค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ
๒) ค่าเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) อัตรา ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) งบสนับสนุนการประชุม/อบรม/สัมมนา ฝึกปฏิบัติงานในประเทศ
๔) งบในการดาเนินโครงการวิจยั
๕) งบในการดาเนินโครงการในชุมชน (ใช้กองทุนสุขภาพตาบล)
๘. การประเมินแผนงานฝึกอบรม
เพื่อให้มีการกากับดูแลการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวให้เป็นไปตามแผนงาน ฝึกอบรม/
หลักสูตรประจาบ้ าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน จัดให้มีการประเมิน แผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร
โดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หลั ก ได้ แ ก่ อาจารย์ ผู้ ส อน แพทย์ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลชุ ม ชน
ผู้ใช้บัณฑิต และแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยให้สอดคล้องพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร ในประเด็นดังต่อไปนี้
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนงานฝึกอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนงานฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึกอบรมร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
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ผลการประเมินดังกล่าวจะได้รับการนาไปปรับปรุงพัฒนาแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร ผ่านการสัมมนาการเรียน
การสอนหลังปริญญาของสถาบันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดความทันสมัย และตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างแท้จริง
กลไกในการประเมินหลักสูตร
๑. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการของกิจกรรมการเรียนการสอนวิจัย รายงานครอบครัว และ โครงการในชุมชน
๒. มีการติดตามความคืบหน้าของแฟ้มสะสมผลงานทุก ๖ เดือน
๓. มีการประเมินการเรียน/กิจกรรมและนาผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่
๔. แผนงานฝึกอบรมกาหนดให้แพทย์ผู้เรียนประเมินแผนงานฝึกอบรมทุกปลายปีการศึกษา
๕. แผนงานฝึกอบรมได้เปิดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านที่มีปญ
ั หาระหว่างฝึกอบรมได้ปรึกษาอาจารย์
๖. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านฯ มีการประชุมอาจารย์แพทย์เป็นระยะ โดยในการประชุมอาจารย์จะมี
วาระสืบเนื่องเกี่ยวกับ
- พันธกิจ
- ผลการฝึกอบรม
- แนวทางการรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
- การติดตามความก้าวหน้าของผู้รบั การฝึกอบรม
- แนวทางการประเมินผลของแผนงานฝึกอบรมและข้อควรปรับปรุง
การประเมินภายในโดยการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม / หลักสูตร
แผนงานฝึกอบรมมีนโยบายในการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม จากกลุ่มลูกค้าของแผนงานฝึกอบรม
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต้นสังกัดของแพทย์ประจาบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม แหล่งฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจาบ้าน โดยใช้
แบบสอบถามและการออกเยี่ยมแหล่งฝึก เพื่อใช้ข้อมูลแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
นอกจากยังแสดงหาข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ช้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตามพันธกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การประเมินจากภายนอก
แผนงานฝึกอบรมได้กาหนดให้ ต้องรับการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
จากราชวิทยาลัยฯ โดยมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมจากคณะกรรมการฝึกอบรม ฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี ซึ่งราชวิทยาลัยฯ
ได้ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลจากแพทยสภาและเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือเพิกถอนการฝึกอบรมหากไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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๙.การทบทวนและการพัฒนา
เพื่อให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อความต้องการแพทย์เฉพาะทางของ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ สถาบันได้จัดให้มีการทบทวน และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ฝึกอบรมทุก ๕ ปี โดยปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของแพทย์ผู้สาเร็จการ ฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล
และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการ
ทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ โดยมีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเป็นการกากับดูแล
การทบทวนดังกล่าว

๑o. การบริหารกิจการและธุรการ
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สถาบันได้มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
กาหนด ได้ แ ก่ การรับ สมั ค รผู้ เข้ ารับ การฝึ กอบรม (เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กและจ านวนที่ รับ ) การประงานการการฝึก อบรม
ดาเนินการวัดและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ดาเนินการการออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรม
ในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็น หลักฐาน แสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
สาหรับการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านได้มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ และ
อานาจในการบริหาร จัดการงบประมาณของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม และ
กาหนดให้มีนักวิชาการการศึกษาปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
การฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
โรงพยาบาลมหาวิท ยาลัยนเรศวร และ โรงพยาบาลกาแพงเพชรเป็ นแหล่งการฝึกอบรมหลักตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับ
ข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม

๑๑.การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและโรงพยาบาลก าแพงเพชร เป็ น สถาบั น ร่ ว มผลิ ต ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ได้ผ่านการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรมและผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว จากราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว แห่ งประเทศไทย ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถาบันได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ WFME
นอกจากนี้วางแผนให้มีประกันคุณภาพการศึกษาทุก ๕ ปี หรือเมื่อราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวมีการปรับปรุงหลักสูตร
โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัย จะได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เทียบเท่า ปริญญาเอก ซึ่งเป็นไปตามที่แพทยสภากาหนด
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑
ความรู้พื้นฐานและสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน
แผนงานฝึกอบรม กาหนดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแพทย์ที่จบการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถ
ขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปนี้
๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ สามารถให้การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพสาหรับทุกกลุ่มอายุ (High quality primary care for all age
groups)
๑.๒ สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care)
๑.๓ ดู แลผู้ ป่วยนอก (Ambulatory care) ทั้งผู้ป่ วยเฉียบพลัน (Acute care) และผู้ป่ วยเรื้อรัง (Chronic care)
สามารถรับปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๑.๔ ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (Appropriated inpatient care)
๑.๕ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home care) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุพพลภาพ
๑.๖ สามารถให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
๒. ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ของระดับบุคคลทุกกลุ่มวัย
๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
๒.๓ ดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family Oriented Approach)
๒.๔ ดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community Oriented Approach)
๒.๕ มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในกลุ่มประชากรหรือการรักษาที่ลักษณะจาเพาะ
๓. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal Skills and Communication)
๓.๑ นาเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่ งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ (Person-centered and Holistic Care)
๓.๓ มีทักษะการเป็นผู้นาทีมให้การรักษาทาให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเคารพกันระหว่างสมาชิก
ในทีมตลอดจนประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ
๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วย (Doctor-patient-family relationship) โดยสามารถ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordinate care)
๓.๖ เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
๔. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice- based Learning and Improvement)
๔.๑. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของระบบงานบริการปฐมภูมิผ่านการปฏิบัติ (Practice-Based)
๔.๒. มีความสนใจเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ดี
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๔.๓. มีสามารถดาเนินงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ที่ตอบสนองต่อปัญหาของระบบสุขภาพได้
๔.๔. วิพากษ์บทความ งานวิจัยทางการแพทย์ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในลักษณะต่างๆนามามา
ประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
๕.๒ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕.๓ มีทักษะ non-technical skills
๕.๔ มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง
๕.๕ มีความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพต่อผู้อื่น และยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์
๖. การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems- based Practice)
๖.๑ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยโดยคานึงถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑.) บทบาทของการแพทย์ทางเลือก ๒.) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขไทย
๓.) ระบบประกันสุขภาพ ๔.) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยา อย่างสมเหตุผล
๕.) กฎหมายทางการแพทย์ หลั ก การบริ ห ารจั ด การต่ า งๆ ๖.) บทบาทอนาคตในการบริ ก ารสุ ข ภาพ
๗.) พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ
๖.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Management) ให้เหมาะสมกับ
บริบทที่ปฏิบัติงาน
๖.๓ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
๖.๔ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขโดยอยู่บนพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.๕ สามารถท าหน้ า ที่ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ประชากรในความดู แ ล (Resource Person of a Defined
Population)
๖.๖ มีค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี ท างการแพทย์เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพของการให้บ ริการทางการแพทย์
โดยคานึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)
๖.๗ สามารถร่วมดาเนินการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Assurance - QA
and Continuous Quality Improvement - CQI)
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ภาคผนวก ๒
โรคหรือภาวะของผู้ป่วย
โรคหรือภาวะของผู้ป่วย : ความรู้และทักษะในการดูแลโรค หรือภาวะของผู้ป่วย ทั้งในบริบทโรงพยาบาล บ้านและชุมชน
สาหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะได้เรียนภาคทฤษฎี ดังนี้
๑) Care of Couple
๒) Care of Children and Adolescent Health
๓) Care of Elderly
๔) Gender-Specific Health Issues : women and men’s health
๕) Sexual Health
๖) Palliative Care
๗) Complementary and Alternative Medicine (CAM)
๘) Care of Specific Populations
๙) Disaster Medicine
๑o) International Health
๑๑) Human Behavior and Mental Health
๑๒) Clinical Management
- Cardiovascular Problems
- Digestive Problems
- Drug and Alcohol Problems
- ENT and Facial Problems
- Eye Problems
- Endocrine Problems
- Neurological Problems
- Respiratory Problems
- Rheumatology and Musculoskeletal Problems
- Skin Problems
- Hematologic Problems
- Renal Problems
- Nutritional Problems
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ภาคผนวก ๓
หัตถการและทักษะในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวของเวชศาสตร์ครอบครัว
การทาหัตถการที่จาเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยแบ่งระดับหัตถการดังต่อไปนี้
ระดับที่ ๑ หมายถึง หัตถการพื้นฐานทางคลินิกเมื่อจบการฝึกอบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถอธิบ ายขั้นตอนการ
กระทาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไข
ที่เหมาะสม สามารถทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
ระดับที่ ๒ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน มีความสาคัญต่อการรักษาผู้ป่วยเมื่อจบการฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ ถูกต้อง
ตรวจและประเมินข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง
และสามารถทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
ระดับที่ ๓ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจทาในกรณีที่จาเป็น เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้ อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสมได้ถูกต้อง เคยช่วยทาและสามารถทาได้ ภายใต้การแนะนา วินิจฉัย ดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อน
ภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง
ระดับที่ ๔ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน เมื่อจบการฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้
ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ได้ถูกต้อง สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ลาดับที่
๑

๒
๓

๔
๕

หัตถการ
Advanced cardio-pulmonary resuscitation
๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified
๙๙.๖๒ Other electric countershock of heart
๙๙.๖๓ Closed chest cardiac massage
๙๙.๙๓ Nonmechanical methods of resuscitation
Aerosol bronchodilator therapy
๙๓.๙๔ Respiratory medication administered by nebulizer
Amniotomy
๗๓.๐๙ Other artificial rupture of membranes, artificial rupture of
membranes at time of delivery
Anterior nasal packing
๒๑.๐๑ Control of epistaxis by anterior nasal packing
Arterial puncture
๓๘.๙๘ Other puncture of artery

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/

/
/

/
/
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ลาดับที่
๖

๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘

หัตถการ
Aspiration of skin, subcutaneous tissue and bursa (elbow and ankle)
๘๖.๐๑ Aspiration of skin and subcutaneous tissue
๘๓.๙๔ Aspiration of bursa
Biopsy of skin, superficial mass
๘๖.๑๑ Biopsy of skin and subcutaneous tissue
Blood and blood component transfusion
๙๙.๐ Transfusion of blood and blood components
๙๙.๐๓ Other transfusion of whole blood
๙๙.๐๔ Transfusion of packed cells
๙๙.๐๕ Transfusion of platelets
๙๙.๐๖ Transfusion of coagulation factors
๙๙.๐๗ Transfusion of other serum
Breathing exercise
๙๓.๑๘ Breathing exercise
Capillary puncture
๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy
Cervical biopsy
๖๗.๑๒ Other cervical biopsy, punch biopsy of cervix NOS
Debridement of wound
๘๖.๒๒ Excisional debridement of wound, infection, or burn ๘๖.๒๗
Debridement of nail, nail bed, or nail fold
๘๖.๒๘ Nonexcisional debridement of wound, infection or burn
Endotracheal intubation
๙๖.๐๔ Insertion of endotracheal tube
Episiotomy
๗๓.๖ Episiotomy, Episiotomy with subsequent episiorrhaphy
Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
๘๖.๓ Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and
subcutaneous tissue
External splinting
๙๓.๕๔ Application of splint
First aid management of injured patient
Gastric gavage
๙๖.๓๕ Gastric gavage

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
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ลาดับที่

หัตถการ

๑๙

Gastric irrigation
๙๖.๓๔ Other irrigation of (naso-)gastric tube
Gastric lavage
๙๖.๓๓ Gastric lavage
Incision and drainage
๘๖.๐๔ Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue
Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous
๙๙.๑x Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance
๙๙.๒x Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance
๙๙.๓x Prophylactic vaccination and inoculation against certain bacterial
diseases
๙๙.๔x Prophylactic vaccination and inoculation against certain viral
diseases
๙๙.๕x Other vaccination and inoculation
Insertion and removal of intrauterine device
๖๙.๗ Insertion of intrauterine contraceptive device
๙๗.๗๑ Removal of intrauterine contraceptive device
Intravenous fluid infusion
๙๙.๑๘ Injection or infusion of electrolytes
Local infiltration and digital nerve block
๐๔.๘๑ Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia
Lumbar puncture
๐๓.๓๑ Spinal tap
Marsupialization of Bartholin’s cyst
๗๑.๒๓ Marsupialization of Bartholin’s gland (cyst)
Normal labor
๗๓.๕๗ Other manually assisted delivery, assisted spontaneous delivery,
Crede maneuver
Oxygen therapy
๗๓.๘๖ Other oxygen enrichment, oxygen therapy
PAP smear
๙๑.๔๖ Papanicolaou smear
Phototherapy
๙๙.๘๓ Other phototherapy, phototherapy of the newborn

๒๐
๒๑
๒๒

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
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ลาดับที่

หัตถการ

๓๔

Polypectomy (cervical)
๖๗.๙๓ Other excision or destruction of lesion or tissue of cervix
Postural drainage
๙๓.๙๙ Other respiratory procedures, postural drainage
Removal of foreign body from vagina in adult
๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without incision
Skin traction
๙๓.๔๖ Other skin traction of limbs
Stomal care
๙๗.๐๔ Replacement of tube or enterostomy device of large intestine
Strengthening and stretching exercise
๙๓.๑x Physical therapy exercises
๙๓.๒๗ Stretching of muscle or tendon
Stump bandaging
๙๓.๕๖ Application of pressure dressing
Suture
๘๖.๕๙ Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites
Umbilical vein catheterization
๓๘.๙๒ Umbilical vein catheterization
Urethral catheterization
๕๗.๙๔ Insertion of indwelling urinary catheter
Vaginal packing
๙๖.๑๔ Vaginal packing
Venipuncture
๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy
Wound dressing
๘๖.๒๘ Non-excisional debridement of wound, infection or burn
๙๖.๕๙ Other irrigation of wound, wound cleaning NOS
Abdominal paracentesis
๕๔.๙๑ Percutaneous abdominal drainage, paracentesis
Basic mechanical ventilation
๙๖.๗x Other continuous mechanical ventilation
Cervical dilatation and uterine curettage
๖๙.๐x Dilation and curettage of uterus

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๔๗
๔๘
๔๙

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
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ลาดับที่

หัตถการ

๕๐

Contraceptive drug implantation and removal
๙๙.๒๓ Injection of steroid, subdermal implantation of progesterone
Incision and curettage (external hordeolum)
๐๘.๐๙ Other incision of eyelid, incision of hordeolum
Intercostal drainage
๓๔.๐๔ Insertion of intercostal catheter for drainage, chest tube
Joint aspiration, knee
๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration
Manual vacuum aspiration
๖๙.๕x Aspiration curettage of uterus
Neonatal resuscitation and transportation
๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified ๙๙.๖๓
Closed chest cardiac massage
๙๓.๙๓ Nonmechanical methods of resuscitation
Perineorrhaphy
๗๕.๖๙ Repair of other current obstetric laceration
๗๑.๗๑ Suture of laceration of vulva or perineum
Plaster of Paris technique
๙๓.๕๓ Application of other cast
Pleural paracentesis
๓๔.๙๑ Thoracentesis
Removal of foreign body from conjunctiva
๙๘.๒๒ Removal of embedded foreign body from eyelid or conjunctive
without Incision
Removal of foreign body from ear
๙๘.๑๑ Removal of intraluminal foreign body from ear without incision
Removal of foreign body from nose
๙๘.๑๒ Removal of intraluminal foreign body from nose without incision
Removal of foreign body from Throat
๙๘.๑๓ Removal of intraluminal foreign body from pharynx without
incision
Removal of foreign body from vagina in child
๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without incision
Removal of nail, nail bed, or nail fold
๘๖.๒๓ Removal of nail, nail bed, or nail fold

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

๕๖

๕๗
๕๘
๕๙

๖๐
๖๑
๖๒

๖๓
๖๔

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
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ลาดับที่
๖๕

๖๖

๖๗
๖๘

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

หัตถการ
Skeletal traction
๙๓.๔๓ Intermittent skeletal traction
๙๓.๔๔ Other skeletal traction
Tubal ligation & resection
๖๖.๓๒ Other bilateral ligation and division of fallopian tubes, Pomeroy
operation
Venesection
๓๘.๙๔ Venous cutdown
Amniotomy
๗๓.๐๑ Induction of labor by artificial rupture of membranes Excludes:
artificial rupture of membranes after onset of labor
Appendectomy
๔๗.๐๙ Other appendectomy
Bone marrow aspiration
๔๑.๓๘ Other diagnostic procedures on bone marrow
Breech assistance delivery
๗๒.๕๒ Other partial (assisted) breech extraction
Circumcision
๖๔.๐ Circumcision
Closed reduction of simple fractures
๗๙.๐x Closed reduction of fracture without internal fixation
General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery
Joint aspiration, others
๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration
Low transverse cesarean section
๗๔.๑ Low cervical cesarean section
Manual removal of placenta
๗๕.๔ Manual removal of retained placenta
Needle biopsy of breast
๘๕.๑๑ Closed (percutaneous) (needle) biopsy of breast
Peritoneal lavage
๕๔.๒๕ Peritoneal lavage
Posterior nasal packing
๒๑.๐๒ Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ลาดับที่
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

หัตถการ
Reduction of simple dislocations
๗๙.๗x Closed reduction of dislocation
Removal of embedded foreign body from cornea without incision
๙๘.๒๑ Removal of superficial foreign body from eye without incision
Repair of extensor tendon of hand
๘๒.๔๕ Other suture of other tendon of hand
Salpingectomy
๖๖.๖๒ Salpingectomy with removal of tubal pregnancy
Suprapubic tap
๕๗.๑๑ Percutaneous aspiration of bladder
Tracheostomy
๓๑.๑ Temporary tracheostomy, for assistance in breathing
Ultrasonography, abdomen in traumatic condition
๘๘.๗๖ Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum
Ultrasonography, gravid uterus
๘๘.๗๘ Diagnostic ultrasound of gravid uterus
Vacuum extraction
๗๒.๗x Vacuum extraction
Cervical spine and pelvic traction
๙๓.๒๑ Manual and mechanical traction
Low forceps extraction
๗๒.๑ Low forceps operation with episiotomy
Peritoneal dialysis
๕๔.๙๘ Peritoneal dialysis
Pleural biopsy
๓๔.๒๔ Pleural biopsy
Spinal anesthesia
๐๓.๙๑ Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia
Vasectomy
๖๓.๗๓ Vasectomy

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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สมุดบันทึกประสบการณ์
Portfolio

หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อ......................................................................................

49
คานา
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีบทบาทหน้าที่ในหลายส่วนงาน เนื่องจากให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างครอบคลุม (Comprehensive care), อย่างต่อเนื่อง (Continuity care) และต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง
(Coordinate care) ดังนั้น ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์จะต้องมีการฝึกฝนตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีเพื่อจะได้เป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวที่มีคุณภาพ การบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Portfolio) ฉบับนี้ มุ่งเน้นให้แพทย์ประจาบ้านได้พัฒนาจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อนามาวิ เคราะห์ตนเอง วางแผนการเรียน ควบคุมกากับตนเอง ประเมินตนเองเป็น
ระยะโดยมีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คาปรึกษา ร่วมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากแพทย์ประจาบ้านมีข้อ
สงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถปรึกษาและติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
มกราคม ๒๕๖๓

50
สารบัญ
(ให้แพทย์ประจาบ้านเขียนสารบัญและเลขหน้าให้เรียบร้อยด้วยตัวเอง)

51
คาแนะนาสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
สาหรับสมุดบันทึกประสบการณ์ (Portfolio) ในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นี้ ได้จัดหัวข้อโดยมุ่งหวังให้แพทย์ประจาบ้านได้พัฒนาตนเองจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ในระหว่างการฝึกอบรม หวังประโยชน์เพื่อนามาวิเคราะห์ตนเอง วางแผนการเรียน ประเมิน
ตนเองเป็นระยะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คาปรึกษาตลอดการเรียน รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยมุ่งหวังให้แพทย์ประจาบ้านมี
๑. ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (compretency) ที่เหมาะสม
๒. ทักษะ (skill) ที่เหมาะสม
๓. เจตคติ หรือทัศนคติที่ดี
โดยมีหัวข้อบันทึกประสบการณ์เพือ่ ให้ได้ตาม ๓ หัวข้อข้างต้น ดังนี้
๑. บันทึกก่อนเริ่มเรียน
๒. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
๓. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
๔. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
๕. บันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
๖. บันทึกการออก Home visit
๗. บันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
๘. บันทึกการฝึกหัตถการ
๙. บันทึกการตรวจเวชระเบียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๐. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสต่างแผนก
๑๑. บันทีก Reflection โดยเลือกประสบการณ์หรือเคสที่น่าสนใจ 1 เหตุการณ์ ต่อเดือน
๑๒. บันทีกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

52
ส่วนที่ ๑
บันทึกก่อนเริ่มเรียน
ให้แพทย์ประจาบ้านเขียนข้อมูลส่วนนี้ในเดือนแรกของการฝึกอบรม เพื่อให้พบที่อาจารย์ที่ปรึกษา

53
ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อและนามสกุล...........................................................................................................
ชื่อเล่น..........................................................................................................................
วันเดือนปีเกิด...............................................................................................................
ภูมิลาเนา......................................................................................................................
ประวัติการเรียนและการทางาน
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
ความภาคภูมิใจในชีวิตในด้านการเรียนและการทางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ เป็นต้น)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ตดั สินใจมาเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รูปถ่าย

54
ส่งที่ต้องการกระทาในระหว่างการฝึกอบรมฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มองอนาคตใน ๕ ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง
- ด้านการทางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ด้านครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ด้านเศรษฐานะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

55
รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเดือนแรกของการเข้าฝึกอบรมฯ
วันที่......................................................................
สิ่งที่ได้เรียนรูห้ ลังจากเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(……………………………………….)
.......................................................
ชื่อนามสกุลแพทย์ประจาบ้าน

(……………………………………….)
........................................................
ชื่อนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา

56
ส่วนที่ ๒
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
- เขียนหัวข้อ Topic discussion (หนังสือที่หน้าสนใจ, English topic, family medicine topic) ที่ได้เรียนรู้
พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการเรียนรู้ Topic discussion ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐

หัวข้อ

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
วันที่
สิ่งที่ได้เรียนรู้
เรียนรู้
๑. Principle of Family Medicine

- Being Family Physician
Basic Concept of Human
development
- Patient-centered care
- Comprehensive care
- Coordinate care
Self-awareness method: Satir
model
๒. Doctor-Patient relationship
- Good Communication skill
Human behavior theory
- Difficult patients
- Brief psychotherapy – BATHE
Technique
- Breaking bad news
- Counseling and Coaching
๓. Working with the family, Family’s influence on health
- Family assessment: Family
system & Family genogram Ete.
- Care of Adolescent
- Couple-Marital problems
Sexual Health and disease
- Gender Health issue

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

57

หัวข้อ

วันที่
เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- Single-parent and
reconstituted families
- Family-oriented pregnancy
care
- Acute illness and
hospitalization
- Chronic illness in family
- Family-oriented child health
care & child behavior problem
- Alcohol & Drug abuse in the
family
Care of Elderly and Geriatric
Health Examination
๔. Practice management topics & other topics
- Health care professional:
impaired physician
- Home Health care
intervention
- Primary care management
- Community-oriented care
- Health service system
management
- Health promotion & disease
prevention intervention
- Medical law & Medical ethics
- Concept of evidence-based
medicine
- Coordinated care &
Multidisciplinary teamwork
- nutrition
- Palliative care management
- Pain and symptoms control
intervention
Mind-body medicine

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

58

หัวข้อ
- Complementary & alternative
medicine
History and development of
Thai Traditional Medicine
- Medical Database and IT
management
Disaster Management
Travel Medicine and Global
Health , Pandemic disease
control
Sport Medicine
Drugs alcoholic and Smoking
Cessation
Patient safety
Mental Health management in
community
Occupational health
Physician health
Financial Management and
Investment for life
Treatment of HT and DLP
Treatment of DM
Anemia
Geriaric : Cognitive assessment
in primary care
Geriaric Falling evaluation in
older adults
Communication series: Nonadherence pateint
Communication series: Dealing
with anger patient
Communication series: Listening
and understanding

วันที่
เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

59

หัวข้อ
Screening common cancer in
Primary care
Common skin disease

วันที่
เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

60
ส่วนที่ ๓
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ
คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Evidence base medicine
- เขียนหัวข้อคลินกิ วิจัย Evidence base medicine ( การเรียนการสอนความรู้เรื่องการทาวิจัย, Journal
appraisal, การนาเสนองานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน) ที่ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการเรียนรู้ Evidence base medicine ให้ได้อย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
หัวข้อ

วันที่เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

61
ส่วนที่ ๔
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
- เขียนหัวข้อConference(Case conference, Guest conference, Home care conference) ที่ได้เรียนรู้
พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อ conference ให้ได้อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
หัวข้อ

วันที่เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

62
ส่วนที่ ๕
บันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
- บันทึกวันเวลาที่ออกตรวจ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว

วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

63
ส่วนที่ ๖
บันทึกการออก Home visit
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออก Home visit
- บันทึกวันเวลาที่ออก พร้อมทั้งให้ผู้ที่ไปด้วยหรือผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยเซ็นชื่อในวันดังกล่าว และเขียนระบุด้วยว่า
เป็นใครเซ็นในวงเล็บ เช่น ผู้ป่วย พยาบาล อสม เป็นต้น

วันที่ออกเยี่ยม

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็น
(ระบุ เช่นผู้ป่วย)/
วันที่

วันที่ออกเยี่ยม

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็น
(ระบุ เช่นผู้ป่วย)/
วันที่

64
ส่วนที่ ๗
บันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
- บันทึกชื่อแผนก, วันเวลาที่ออกตรวจ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว
ชื่อแผนก/
วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

ชื่อแผนก/
วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

65
ส่วนที่ ๘
บันทึกการฝึกหัตถการ
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการฝึกหัตถการ
- เขียนวันที่ทาหัตถการนัน้ และระดับของทักษะ
๔ : ทาได้อย่างชานาญ ๓ : ทาได้ ๒ : ทาได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจ ๑ : ทาไม่ได้ด้วยตนเองต้องให้ผู้อื่นช่วย
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการฝึกหัตถการให้ครบถ้วนร้อยละ ๖๐ และฝึกฝนจนชานาญ

หัตถการ
ครั้งที่
๑. Abscess (simple), I & D
๒. Abdominal paracentesis
๓. Airway management:
laryngoscopy,
endotracheal
intubation
๔. Arterial puncture
๕. Bladder catheterization,
transurethral
๖. Bleeding time
๗. Blood and blood
component transfusion
๘. Cardiopulmonary
resuscitation, basic and
advanced life support
๙. Central line: use/care
๑๐. Chest physiotherapy
๑๑. Electrocardiogram,
perform and interpret
๑๒. Gastric suction/lavage
๑๓. Gastric tube placement
(NG)
๑๔. Gynecologic
examination

๑

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ
วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ
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หัตถการ
ครั้งที่
๑๕. Heimlich maneuver
๑๖. Immunization
administration (IM, SC,
PO)
๑๗. Inhalation equipment: •
dry powder inhaler
(DPI) • metered dose
inhaler (MDI) •
nebulizer
๑๘. Injection/medication
delivery, IM, SC, ID, IV,
rectal, aerosol
๑๙. Intravenous line
placement
๒๐. Lumbar puncture:
spinal fluid collection &
examination
๒๑. Oxygen delivery
systems: select and use
๒๒. Physiologic monitoring:
• Blood pressure;
automated, Doppler,
sphygmomanometer •
Body temperature •
Cardiac • Respiratory
๒๓. Pneumatic otoscopy
๒๔. Proctoscopy
๒๕. Pulmonary function
tests: Peak flow meter,
spirometry
๒๖. Pulse oximetry
๒๗. Sexual abuse:
Examination /
evaluation
๒๘. Sterile technique
๒๙. Skin biopsy

๑

๒

วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ
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หัตถการ
ครั้งที่
๓๐. Suctioning of: Nares,
trachea, tracheostomy
๓๑. Suprapubic aspiration
of urine
๓๒. Thoracentesis, needle,
intercostals drainage for
air/fluid
๓๓. Tourniquet test
๓๔. Tuberculin test (place
& read): Mantoux, PPD,
Tine
๓๕. Universal precautions
๓๖. Venepuncture
๓๗. Ventilation: Bag-valvemask, CPAP
๓๘. Ventilation support,
initiation
๓๙. Venous cut down and
CVP placement
๔๐. Wound care
๔๑. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Abdomen
๔๒. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Spine
๔๓. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Chest
๔๔. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Fractures in
extremities
๔๕. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Head, sinus

๑

๒

วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ
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หัตถการ
ครั้งที่
and neck, including CT
Brain
๔๖. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Skeletal
surveys for suspected
abuse

๑

๒

วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ
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ส่วนที่ ๙
บันทึกการตรวจเวชระเบียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
แพทย์ประจาบ้านนาเวชระเบียนมาพูดคุยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- บันทึกวันเวลาที่พูดคุย พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว
- ใส่คะแนนการตรวจเวชระเบียน (ตามเอกสารแนบของส่วนที่ ๙) ลงในตาราง
วันที่

คะแนนการตรวจเวช
ระเบียน

ลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

วันที่

คะแนนการตรวจเวช
ระเบียน

ลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
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เอกสารแนบส่วนที่ ๗
ตารางการตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
NA
๑.๑ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ป่วย ผู้ตดิ ต่อ ที่เป็นปัจจุบัน และลง
นามแพทย์ผู้รักษา
๑.๒ ประวัติความเจ็บป่วย

บันทึกของผู้ป่วย
ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
ปัจจุบัน
ไม่บันทึก

๑.๓ การตรวจร่างกาย
๑.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๐

ไม่บันทึก
ไม่
จาเป็น

ไม่บันทึก

๑
๒
การตรวจครั้งแรก (เคสใหม่)
บันทึกของผู้ป่วย
บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
บันทึกเฉพาะอาการสาคัญ

บันทึกอาการสาคัญและ
ประวัติปัจจุบัน

บันทึกเฉพาะส่วนตาม
อาการนา
ละเลยสิ่งที่จาเป็นหรือทา
เกินความจาเป็น

บันทึกบางระบบ

๑.๕ การวินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค

ไม่บันทึก

บันทึกเฉพาะส่วนการ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค

๑.๖ การรักษา

ไม่บันทึก

บันทึกแต่รายละเอียดน้อย

๒.๑ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ป่วย ผู้ตดิ ต่อ ที่เป็นปัจจุบัน และลง
นามแพทย์ผู้รักษา
๒.๒ ประวัติการติดตาม

บันทึกของผู้ป่วย
ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
ปัจจุบัน
ไม่บันทึก

ทาตามความจาเป็น แต่
บางอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือ
ไม่ครบถ้วน
บันทึกการวินิจฉัยและ
วินิจฉัยแยกโรค แต่ไม่
สมบูรณ์
บันทึกแต่ไม่ครบถ้วน

การตรวจติดตาม
บันทึกของผู้ป่วย
บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
บันทึกแต่ไม่ตรงกับโรคที่

บันทึกตรงตามโรคแต่ไม่

๓

๔

บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน แต่ของ
ผู้ติดต่อไม่สมบูรณ์
บันทึกอาการสาคัญ ประวัติ
ปัจจุบัน และประวัตสิ าคัญ
อื่นๆ
บันทึกระบบสาคัญที่เกี่ยวข้อง

บันทึกครบถ้วนทั้งผู้ป่วย
ผู้ติดต่อ และผู้รักษา

บันทึกระบบสาคัญโดยละเอียด

ทาครบถ้วน

ทาครบถ้วนพร้อมอธิบายเหตุผล

บันทึกการวินิจฉัยและวินิจฉัย
แยกโรคอย่างสมบูรณ์

บันทึกอย่างสมบูรณ์ พร้อม
กระบวนการก่อนการวินิจฉัย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนพร้อมเหตุผล
และการให้คาแนะนา

บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน แต่ของ
ผู้ติดต่อไม่สมบูรณ์
บันทึกตรงตามโรคครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนทั้งผู้ป่วย
ผู้ติดต่อ และผู้รักษา

บันทึกครบถ้วน พร้อม
Genogram, Illness

บันทึกครบถ้วน รวม
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NA

๒.๓ การตรวจร่างกาย

๒.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๐

ไม่บันทึก

ไม่
จาเป็น

๑
๒
การตรวจครั้งแรก (เคสใหม่)
ติดตาม
ครบถ้วน
บันทึกแต่ไม่ตรงกับโรคที่
ติดตาม

ไม่บันทึก

ละเลยสิ่งที่จาเป็นหรือทา
เกินความจาเป็น

๒.๕ การวินิจฉัย

ไม่บันทึก

บันทึกไม่ครบถ้วน

๒.๖ การรักษา

ไม่บันทึก

บันทึกแต่รายละเอียดน้อย

บันทึกตรงตามโรคแต่ไม่
ครบถ้วน

๓

บันทึกตรงตามโรคครบถ้วน

ทาตามความจาเป็น แต่
บางอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือไม่
ครบถ้วน
บันทึกครบถ้วน แต่ใช้คา
ไม่เหมาะสม

ทาครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนและใช้คา
เหมาะสม

บันทึกแต่ไม่ครบถ้วน

บันทึกครบถ้วน

๔
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียง
บันทึกครบถ้วน รวม
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียง
ทาครบถ้วนพร้อมอธิบายเหตุผล

บันทึกอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุ
ระดับความรุนแรงและ
ภาวะแทรกซ้อน
บันทึกครบถ้วนพร้อมเหตุผล
และการให้คาแนะนา

คาอธิบายเพิ่มเติม
๑.๑ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ แพทย์ผรู้ ักษา
๔ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน, ตรวจพบชื่อแพทย์ผู้รักษา
ที่อ่านออก ถ้าลงนามที่อ่านไม่ออก ต้องมีการบันทึกชื่อที่ชัดเจน
๓ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน
๒ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน แต่ผตู้ ิดต่อไม่สมบูรณ์
๑ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน
๐ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
๑.๒ ประวัติความเจ็บป่วย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกอาการสาคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติสาคัญอื่นๆ เช่น ประวัติอดีต ประวัตสิ ่วนตัว
ประวัติแพ้ยาและ Genogram and Illness
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกอาการสาคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติสาคัญอื่นๆ เช่น ประวัติอดีต ประวัตสิ ่วนตัว
ประวัติแพ้ยา แต่ไม่พบ Genogram and Illness
๒ คือ
ตรวจพบเฉพาะอาการสาคัญ และประวัติปัจจุบัน
๑ คือ
ตรวจพบเฉพาะอาการนา
๐ คือ
ไม่บันทึก
***กรณีประวัติแพ้ยามีแสดงอัตโนมัติในเวชระเบียนหรือใบสั่งยา ต้องมีบันทึกในส่วนที่รับผิดชอบด้วย***
๑.๓ การตรวจร่างกาย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจร่างกายทุกระบบสาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจทุกระบบสาคัญที่เกีย่ วข้อง แต่ไม่ละเอียด
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจบางระบบ
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจเฉพาะระบบที่เป็นอาการนา
๐ คือ
ไม่บันทึก
๑.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน พร้อมอธิบายเหตุผลการส่ง
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ครบถ้วนหรือบางอย่างไม่เหมาะสม
๑ คือ
ตรวจไม่พบบันทึกการส่งตรวจสิ่งที่จาเป็น หรือส่งตรวจเกินความจาเป็น
๐ คือ
ไม่บันทึก
*** กรณีไม่มีความจาเป็นหรือไม่มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ลงช่อง NA***
๑.๕ การวินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรคอย่างสมบูรณ์ และอธิบายเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลที่มี
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรคอย่างสมบูรณ์
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย แต่วินจิ ฉัยแยกโรคไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกเฉพาะการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค อย่างใดอย่างหนี่ง
๐ คือ
ไม่บันทึก
๑.๖ การรักษา

๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษา และอธิบายเหตุผล และการให้คาแนะนาผู้ป่วย
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุขนาดยา
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดที่สาคัญ เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุการบริหารยา
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๑ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ แพทย์ผรู้ ักษา
๔ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน, ตรวจพบชื่อแพทย์ผู้รักษา
ที่อ่านออก ถ้าลงนามที่อ่านไม่ออก ต้องมีการบันทึกชื่อที่ชัดเจน
๓ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน
๒ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน แต่ผตู้ ิดต่อไม่สมบูรณ์
๑ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน
๐ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
๒.๒ ประวัติการติดตาม
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง เช่น เป็นโรคเบาหวาน
ถามประวัติปสั สาวะบ่อย อาการเป็นลม หน้ามืด ใจสั่น
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน แต่ไม่พบบันทึกภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรค แต่ไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกไม่ตรงตามโรคที่ตดิ ตาม
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๓ การตรวจร่างกาย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง เช่น เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง มีการวัดความดันโลหิต จับชีพจร
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน แต่ไม่พบบันทึกภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรค แต่ไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกไม่ตรงตามโรคที่ตดิ ตาม
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน พร้อมอธิบายเหตุผล
การส่ง
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ครบถ้วนหรือบางอย่างไม่เหมาะสม
๑ คือ
ตรวจไม่พบบันทึกการส่งตรวจสิ่งที่จาเป็น หรือส่งตรวจเกินความจาเป็น
๐ คือ
ไม่บันทึก
*** กรณีไม่มีความจาเป็นหรือไม่มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ลงช่อง NA

๒.๕ การวินิจฉัย

๔ คือ
๓ คือ
๒ คือ
๑ คือ
๐ คือ
๒.๖ การรักษา
๔ คือ
๓ คือ
๒ คือ
๑ คือ
๐ คือ

ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์ทั้งชนิด ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน ใช้คาเหมาะสม
ใช้คาย่อที่เป็นสากล
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยครบถ้วน แต่ขาดชนิด ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน ใช้คาเหมาะสม
ใช้คาย่อที่เป็นสากล
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยครบถ้วน แต่ใช้คาย่อที่ไม่เป็นสากล
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน
ไม่บันทึก
ตรวจพบบันทึกการรักษา และอธิบายเหตุผล และการให้คาแนะนาผู้ป่วย
ตรวจพบบันทึกการรักษาครบถ้วน
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุขนาดยา
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดที่สาคัญ เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุการบริหารยา
ไม่บันทึก

ส่วนที่ ๑๐
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสต่างแผนก

ให้แพทย์ประจาบ้านฝึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสที่กาหนดและนอกเหนือจากที่กาหนดต่างแผนก โดยมีอาจารย์ต่างแผนกเป็น
ที่ปรึกษา
แผนก
ENT

เคส

วันที่
เรียนรู้

Acute otitis media
…..
…..

ลายเซ็น
อาจารย์

แผนก
ENT

เคส

วันที่
เรียนรู้

Acute otitis media
…..
…..

ส่วนที่ ๑๑
บันทีก Reflection โดยเลือกประสบการณ์หรือเคสที่น่าสนใจ 1 เหตุการณ์ ต่อเดือน

ลายเซ็น
อาจารย์

โดยเป็นเหตุการณ์อยู่ระหว่างการฝึกอบรม โดยเขียน เล่าถึงประสบการณ์จริงที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความคิด หรือมุมมองต่อการดูแลผู้ป่วย โดยมีหัวข้อดังนี้
- เล่าประสบการณ์จากเคสที่ประทับใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (new event)
- แนบหลักฐานการทากิจกรรมหรือรูปภาพข้อมูลผู้ป่วย (ถ้ามี)
- Reflection สิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้อะไรบ้างโดยบรรยายมุมมองที่ได้เรียนรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และได้เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไร
อะไรบ้าง
- การเรียนรู้ที่ได้นั้น ได้พัฒนาด้านใดของการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- ต้องเขียนเหตุการณ์ทุกเดือน ให้ครบ ๑๐๐%

Reflection ครั้งที่...........
ประจาเดือน.....................................................

ส่วนที่ ๑๒
บันทีกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาคผนวก ๔
กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (EPAs)
(Entrustable Professional Activity: EPAs)

ลายเซ็น
อาจารย์ที่
ปรึกษา

แผนงานฝึกอบรมกาหนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activities: EPAs) ไว้
๗ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน (Home care for patient and family)
๒. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
๓. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
๔. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease
prevention for individual, family and community)
๕. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
(Comprehensive care ain all age groups: treatment, health promotion, disease prevention,
rehabilitation)
๖. การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ (Health education for patient and relatives)
๗. การทาโครงการในชุมชน (Implement of community project)
ตารางที่ ๑
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับขั้นขีดความสามารถของกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้
ระดับ ความสามารถ
ไม่อนุญาตให้ปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Not allowed to practice the EPA)
ปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ (Practice with full supervision)
ปฏิบัติได้ แต่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง (Practice with supervision on demand)
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง (Unsupervised” practice allowed)
อาจได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้อื่น (Supervision task may be given)

ตารางที่ ๒ ขั้นขีดความสามารถที่แพทย์ประจาบ้านต้องปฏิบัติได้ในแต่ละชัน้ ปี
EPA
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
๑. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
๓
๔
๒. การดูแลแบบประคับประคอง
๑
๒
๓. การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
๒
๓
๔. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๒
๓
สาหรับ
- บุคคล
- ครอบครัว
- ชุมชน
๕. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการ
รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟูสุขภาพ
๖. การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ
๗. การทาโครงการในชุมชน

ชั้นปีที่ ๓
๕
๓
๔
๔

๒

๓

๔

๒
๑

๓
๒

๔
๓

๕.๑.๕

๕.๒.๓ ๕.๓.๑
๕.๓.๒
๕.๓.๖

๕.๔.๒

๕.๕.๔

๒. การดูแลแบบประคับประคอง

๕.๑.๖

๕.๔.๒

๕.๕.๒
๕.๕.๒

๓. การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

๕.๑.๓
๕.๓.๒

๕.๒.๒ ๕.๓.๑
๕.๓.๒
๕.๓.๔
๕.๓.๖
๕.๒.๒ ๕.๓.๖

๕.๔.๒

๕.๕.๒

๔. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สาหรับ
- บุคคล
- ครอบครัว
- ชุมชน

๕.๑.๒

๕.๒.๑ ๕.๓.๔

๕.๔.๒

๕.๕.๒

๕.๑.๒

๕.๒.๓ ๕.๓.๔

๕.๔.๒

๕.๕.๒

๕.๑.๒

๕.๔.๒

๕. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้ง
การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟู
สุขภาพ

๕.๑.๑
๕.๑.๒
๕.๑.๔

๕.๒.๔ ๕.๓.๓
๕.๓.๔
๕.๒.๒ ๕.๓.๒
๕.๓.๕

๖. การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ

๕.๑.๑

Patient care
๗. การทาโครงการในชุมชน

๕.๒.๓ ๕.๓.๓
๕.๓.๔
๕.๓.๖
๕.๒.๔ ๕.๔.๓

System base practice

Professionalism

๑. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน

EPA

Interpersonal and
communication skills

Practice base learning and
Improvement

Medical knowledge and skills

ตารางที่ ๓ กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้และสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน (EPAs/Competency Matrix)

๕.๖.๓
๕.๖.๔
๕.๖.๖
๕.๖.๗
๕.๖.๓
๕.๖.๖
๕.๖.๗
๕.๖.๓
๕.๖.๕
๕.๖.๖
๕.๖.๗

๕.๖.๒

๕.๔.๑
๕.๔.๒
๕.๔.๓
๕.๔.๔
๕.๔.๕
๕.๔.๒
๕.๔.๕

๕.๕.๑
๕.๕.๓
๕.๕.๖

๕.๔.๒

๕.๕.๑

๕.๕.๑
๕.๕.๖

๕.๖.๑

๕.๓.๔

๕.๕.๔

รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๑ การดูแลผู้ปว่ ย
และครอบครัวทีบ่ ้าน (Home care for patient and family)

-

-

สอนเรื่องการเยี่ยมบา้ นให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
สาขาอื่น ๆ ได้

-

จัดบริการดแู ลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยีย่ มบ้านในบริการปฐมภูมิ

ดาเนินการเยี่ยมบ้านได้

System base practice

Professionalism

Practice base learning and
Improvement

Interpersonal and
communication skills

Medical knowledge and skills

Patient care

EPA

๕.๖.๒
๕.๖.๔
๕.๖.๕

-

-

เป็นผู้นาที่ดีในทมี เยี่ยมบา้ นและแสดงบทบาทของแพทย์ในทีมสหสาขาวชิ าใน
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

เตรียมแผนการดแู ลผู้ปว่ ยที่บ้าน/เยี่ยมบ้านเพือ่ ดูแลรักษาอยา่ งต่อเนือ่ งได้
รู้หลักการทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยทีบ่ า้ น/การเยี่ยมบา้ น

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
๑. มีความรู้หลักการทัว่ ไปของการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้าน
-

ปี ๑

ระบุความสาคัญ ความหมายวัตถุประสงค์ ของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยได้
ระบุขอ้ บ่งชี้และชนิดของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้าน
ระบุบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้าน

๒. สามารถเตรียมแผนในการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น/เยี่ยมบ้าน
-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นต่า)

จัดเตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมบ้านตามความจาเป็นในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละราย
แบบประเมินปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรวมถึงและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยทีบ่ ้าน
ทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลทีผ่ ่านมาเพือ่ ใช้วางแผนร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์

ปี ๑

-

วางแผนจาหน่ ายผู้ป่ว ยเพือ่ ติ ดตามต่ อที่บ้านร่วมกั บทีมรับ ผิด ชอบดูแลผู้ป่วย ของแต่ละแผนกใน

โรงพยาบาล
- ร่วมวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยของแต่ละแผนกในโรงพยาบาล
- จัดลาดับความสำคัญก่อนหลัง ตามความเสี่ยง ความรุนแรงของปัญหาและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมใน
าเยี่ยมบ้ี่ยมบ้
าน านร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพได้
๓. ดการเข้
าเนินการเย
-

ให้การวินิจฉัยปัญหาและการรักษาเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉิน ระหว่างการเยี่ยมบ้าน และสง่ ต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาล
ประเมินภาวะเครียดของผู้ดูแลทีอ่ าจเกิดจากการดูแลผู้ป่วยและการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น
ทาการสง่ ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และให้การรักษา โดยคานึงถึงข้อจากัด
ประเมิน วินิจฉัยและจัดการปัญหา ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว โดยตระหนักถึงวัฒนธรรม ของ
ชุมชนที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้ป่วย
ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้านตามบริบทของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล เช่น การใช้
home oxygen therapy เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณส์ ำหรับการฟอกไตทางหน้าท้องและเครื่องพ่นยา
ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าโดยเข้าใจถึงบทบาท ของบุคลากรอื่นๆ ในทีมเยี่ยมบ้าน
เป็นผู้นาที่ดีในทีมและแสดงบทบาทของแพทย์ในทีมสหสาขาวชิ าในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

๔. การจดั บริการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้านในบริการปฐมภูมิ
-

ปี ๒

ปี ๓

จัดทาฐานข้อมูลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านทีเ่ ชื่อมโยงการดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ใน
แต่ละสาขา
ค้นหาข้อจากัดของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านและแนวทางการแก้ไข
ร่วมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลหรือชุมชน

๕. ทาการสอนและฝึกปฏิบัติเรื่ องการเยีย่ มบ้านให้แก่แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์และบุคลากร
ทางการ แพทย์สาขาอื่นๆ ได้
-

วางแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้แตล่ ะระดับ
ควบคุมการสอนทีก่ ระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ให้คาแนะนากลับและช่วยให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรูไ้ ด้

-

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัตแิ ละประเมินอย่างน้อยภายในชั้นปีที่ระบุไว้

ปี ๓

เกณฑ์การประเมิน EPA ๑ การดูแลผู้ปว่ ยและครอบครัวทีบ่ ้าน
ประเมินความเชื่อมั่น

รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ

ไม่ผ่าน

๑. มีความรู้หลักการทัว่ ไปของการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน/การเยี่ยมบ้าน

ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการทัว่ ไปของการ
ดูแลผู้ป่วยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้าน

การประเมิน:
- ข้อสอบวัดความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- Lecture

๒. สามารถเตรียมแผนในการดูแลผู้ป่วยที่บา้ น/
เยี่ยมบ้าน
-

-

การประเมิน:
การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง
รายงานผู้ปว่ ยเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่บา้ น
เสนอ case conference (Home visit case)

ผ่าน
-

-

-

เตรียมแผนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/เยี่ยมบ้านแต่
ขาดการเตรียมอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านที่จาเพาะ กับการ
ดูแลผู้ป่วยแต่ละราย
ขาดแบบประเมินปัญหาสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับ ผู้ปว่ ย
รวมถึงและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยที่ บ้าน
ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ปว่ ยและครอบครัวที่
ทบทวนมาไม่เพียงพอต่อการวางแผนร่วมกับ บุคลากร
ทางการแพทย์
ร่วมวางแผนจาหน่ายผู้ปว่ ยในแต่ขาดการ เชื่อมโยงเพื่อ
ติดตามต่อทีบ่ ้าน จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและ
ระยะเวลาไม่
เหมาะสมในการเข้าเยี่ยมบ้าน

มีความรู้ดังนี้
ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น
ข้อบ่งชี้และชนิดของการดูแลผู้ป่วยที่บา้ น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ปว่ ยครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อมที่บา้ น
บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ปว่ ยที่
บ้าน
สามารถเตรียมแผนในการดูแลผู้ปวยที่บา้ น/เยี่ยมบ้าน
โดย

-

-

เตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมบ้านที่จาเป็นต่อผู้ปว่ ย แต่ละ
ราย
เตรียมแบบประเมินปัญหาสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับ ผู้ปว่ ย
รวมถึงและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยท บ้าน
นาข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ปว่ ยและครอบครัวใน การ
ดูแลทีผ่ ่านมาเพื่อใช้วางแผนการดูแลรวมกับ บุคลากรทาง
การแพทย์ได
วางแผนจาหน่ายผู้ปว่ ยเพื่อติดตามต่อทีบ่ ้านร่วมกับ ทีม
รับผิดชอบดูแลผูป้ ่วยของแต่ละแผนกใน โรงพยาบาล
จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง ตามความเสี่ยง ความ รุนแรง
ของปัญหาและระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ เข้าเยี่ยมบ้าน
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ประเมินความเชื่อมั่น

รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ

ไม่ผ่าน

๓. ดาเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพได้

-

การประเมิน:
การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง
การสังเกตุการทางานในพื้นที่โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ
รายงานผู้ปว่ ย

-

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่บา้ น
นาเสนอ case conference (home visit)

-

-

-

-

ดาเนินการเยี่ยมบ้านแต่
ไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือให้การรักษาเบื้องต้น
ในภาวะฉุกเฉินระหว่างการเยี่ยมบ้านรวมถึงส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ขาดการประเมินภาวะเครียดหรือไม่สามารถจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นของผู้ดูแล
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และให้การ
รักษา โดยไม่คานึงถึงข้อจากัด
ประเมิน วินิจฉัยและจัดการปัญหาแต่ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้ป่วยและครอบครัวในการตัดสินใจ
ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยที่
บ้านตามบริบทของผู้ป่วย
ไม่สามารถทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชา โดยขาด
ความเข้าใจถึงบทบาท ของบุคลากรอื่นๆ ในทีมเยี่ยม
บ้าน
ไม่แสดงบทบาทการเป็นผู้นาที่ดใี นการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ผ่าน
สามารถดาเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพโดย
-

-

-

-

ให้การวินิจฉัยปัญหาและการรักษาเบื้องต้นในภาวะ
ฉุกเฉินระหว่างการเยี่ยมบ้านและส่งต่อผู้ปว่ ยไปยัง
โรงพยาบาล
ประเมินภาวะเครียดของผู้ดแู ลทีอ่ าจเกิดจากการดูแล
ผูป้ ่วยและการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และให้การรักษา โดย
คานึงถึงข้อจากัด
ประเมิน วินิจฉัยและจัดการปัญหา ร่วมกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว โดยตระหนักถึงวัฒนธรรม ของชุมชนที่มี
ผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินใจของ
ผู้ป่วย
ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลผูป้ ่วยที่บ้านตามบริบท ของ
ผู้ป่วยและของ
โรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น การใช้ home oxygen therapy
เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์สำหรับการฟอกไตทางหน้าท้อง
และเครื่องพ่นยา
ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชา ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดย
เข้าใจถึงบทบาท ของบุคลากรอื่นๆ ในทีมเยี่ยมบ้าน
เป็นผู้นาที่ดีในทีมและแสดงบทบาทของแพทย์ในทีมสห
สาขาวิชาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
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๔. การจัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้าน
ในบริการปฐมภูมิ
การประเมิน:
-

-

-

การสังเกตุการปฏิบัตงิ านจริง
การสังเกตุการทางานในพื้นที่ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบตั ิงานร่วมรับผิดชอบการจัดระบบบริการ เยี่ยม
บ้านในหน่วยงาน
๕ ทาการสอนและฝึกปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบ้าน
ให้แก่แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ได้
การประเมิน:
การสังเกตการณ์ปฏิบัตงิ านจริง
กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่วย Home visit

-

-

จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในบริการปฐมภูมิแต่
ขาดการประสานกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องใน
ชุมชน
ไม่สามารถจัดการระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อการ
ดูแลต่อเรื่องในสถานบริการของตนเอง

ทาการสอนและฝึกปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบ้านโดย
ขาดการวางแผนการสอนทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียนรู้ แต่ละ
ระดับ
ควบคุมการสอนโดยไม่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้
ขาดการให้คำแนะนากลับและช่วยผู้เรียนให้
สะท้อนการเรียนรู้

-

สามารถการจัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในบริการปฐม
ภูมิโดย
จัดทาฐานข้อมูลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านทีเ่ ชื่อมโยงการดูแล อย่าง
ต่อเนื่องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละสาขา
ค้นหาข้อจากัดของการดูแลผู้ปว่ ยทีบ่ ้านและแนวทางการ
แก้ไขร่วมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้านร่วมกับ
หน่วยงานโรงพยาบาลหรือชุมชน

ทาการสอนและฝึกปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบ้านให้แก่
แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์สาขาอื่นๆได
-

วางแผนการสอนทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียนรู้แต่ละระดับ
ควบคุมการสอนทีก่ ระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ให้คำแนะนากลับและช่วยให้ผู้เรียนสะท้อนการ
เรียนรู้ได้
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แบบประเมิน EPA ๑ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทีบ่ ้าน (Home care for patient and family)
ผู้รับการประเมิน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรกึ ษา

ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น
ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ี่ต้องประเมิน
ปี ๑ ๑. นาความรู้หลักการทัว่ ไปของการดูแลผู้ปว่ ยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้าน
-

ระบุความสาคญ
ั ความหมายวัตถปุ ระสงค์ ของการดแู ลผู้ป่วยที่บ้านได้

-

ระบุขอ้ บ่งชี้และชนิดของการดแู ลผู้ป่วยที่บ้าน

-

ระบุบทบาทของแพทย์เวชศาสตรค์ รอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

๒. สามารถเตรยี มแผนในการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น/เยี่ยมบ้าน

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๔
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๕
ผ่าน

ไม่ผา่ น

 exam

 direct observe
 case report

-

จัดเตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมบ้านตามความจาเป็นในการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละราย

-

แบบประเมินปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรวมถึงและสภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยที่บา้ น

86

ปี ๒

-

ทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัวเพือ่ ใช้วางแผนร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์

-

วางแผนจาหน่ายผู้ป่วยเพือ่ ตดิ ตามต่อที่บ้านร่วมกับทมี รับผิดชอบดแู ลผู้ป่วยของแต่
ละแผนกในโรงพยาบาล

๓. ดาเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้

 Direct observe
 Case report
 MSF

-

ให้การวินิจฉัยปัญหาและการรักษาเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉิน ระหว่างการเยี่ยมบา้ น
และสง่ ต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ประเมนิ ภาวะเครยี ดของผู้ดูแลทีอ่ าจเกิดจากการดแู ลผู้ป่วยและการจัดการกับ
ความเครียดที่เกดิ ขึ้น
ทาการสง่ ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเตมิ และให้การรักษา โดยคานึงถึงข้อจากัด

-

ประเมิน วินิจฉัยและจัดการปัญหา ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว โดยตระหนักถึง
วัฒนธรรม ของชุมชนที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและการตดั สินใจของผู้ป่วย

-

ใช้อปุ กรณช์ ่วยเหลือในการดูแลผูป้ ่วยที่บ้านตามบริบทของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล
เช่น การใช้ home oxygen therapy เครื่องดดู เสมหะ อุปกรณ์สำหรับการฟอกไต
ทางหน้าท้องและเครื่องพ่นยา
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ปี ๓

-

ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าโดยเข้าใจถงึ บทบาท ของบุคลากรอื่นๆ ในทีมเยี่ยม
บ้าน

-

เป็นผู้นาทีด่ ีในทีมและแสดงบทบาทของแพทย์ในทีมสหสาขาวชิ าในการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

๔. การจดั บริการดูแลผูป้ ่วยที่บา้ น/การเยี่ยมบ้านในบริการปฐมภูมิ

 direct observe
 case report
 (or Research)

-

จัดทาฐานข้อมูลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านทีเ่ ชือ่ มโยงการดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์ในแต่ละสาขา

-

ค้นหาข้อจากัดของการดแู ลผู้ปว่ ยทีบ่ ้าน/การเยี่ยมบ้านและแนวทางการแก้ไข

-

ร่วมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้านร่วมกับโรงพยาบาลหรือชุมชน

๕ . ทาการสอนและฝึกปฏิบัตเิ รื่องการเยีย่ มบ้านให้แก่แพทยร์ ุ่นนอ้ ง นักศึกษาแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆได ใบประเมินการเป็นผู้สอน
-

วางแผนการสอนทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียนรู้แต่ละระดับ

-

ควบคุมการสอนทีก่ ระตุ้นใหผ้ ู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้

-

ให้คาแนะนากลับและช่วยใหผ้ ู้เรียนสะท้อนการเรียนรูไ้ ด้

 direct observe
ในการเป็นผูส้ อน
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ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน

วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการพัฒนา EPA ทีย่ งั ไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ

ชั้นปีที่

EPA ที่ ๑

ครั้งที่

ประเด็นที่ตอ้ งพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบ)ุ
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๑ การดูแลผู้ปว่ ยและครอบครัวทีบ่ ้าน (Home care for patient and family)
ผู้เรียน

สถาบันฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรกึ ษา
ผลการประเมิน

ขั้นำของ
ต่
ชั้นปีทคี่ วร
ทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๓ require supervise

ปี ๑

ไม่ผา่ น

L๔ Autonomous practice L๕ Supervise other

๑. มีความรู้หลักการทั่วไปของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบา้ น
๒. สามารถเตรียมแผนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/เยี่ยมบ้าน
๓. ดาเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับทมี สหสาขาวชิ าชีพได้

ปี ๒

๔. การจดั บริการดแู ลผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านในบริการปฐมภูมิ

ปี ๓

๕. ทาการสอนและฝึกปฏิบตั เิ รื่องการเยี่ยมบ้านให้แก่แพทย์รุ่นน้อง
นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ได้
สรุปผลการประเมิน EPA ๑ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ขอรบั รองผลการประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
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(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๒ การดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative care)
สามารถดแู ลผู้ป่วย Palliative ครอบครัวและ
ชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้

ร่วมดแู ลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนได้
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดแู ลผู้ป่วย palliative care

รายละเอียดความสามารถที่ตอ้ งทาไดใ้ นแตล่ ะระดับ
๑. มคี วามรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วย palliative care
-

สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประเทศไทย
หลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ปฏิกิริยาการรบั รู้ข่าวร้าย
ความชุก ชนิด และกลไกความปวดจากโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการดแู ลแบบประคับประคอง
ความเจ็บป่วยของผู้ปว่ ยและครอบครัวที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
รู้หลักการบาบัดความปวด ระบุประเภทยาแก้ปวด เภสชั จุลศาสตร์ วิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง
ผลข้างเคยี งของยากลุ่ม opioids และสามารถแก้ไขปัญหาพิษจาก opioids ได้
รู้วิธีการรักษาความปวดทีไ่ ม่ใช้ยาได้

๒. สามารถรว่ มดูแลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนได้
-

เข้าใจปัญหาทางจิตใจทีพ่ บบ่อย และสามารถให้การดแู ลเบื้องต้นได้ เช่น ความกังวล อารมณ์
ซึมเศรา้ สับสน เป็นต้น

-

แจ้งข่าวร้าย และตอบสนองความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวได้โดยแสดงความเข้าใจในความ
กังวลต่อความตาย ของผู้ป่วยและญาติทอี่ ยู่ในวาระสุดท้าย
ให้การดูแลภาวะ ความเศรา้ จากการสญสียที่เป็นปกติและไม่ปกติ
สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความหวังและให้กำลงั ใจ เพื่อให้ผู้ป่วย
และญาติอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้
ประเมนิ ระบบครอบครัวและให้คำแนะนาที่เหมาะสมต่อครอบครัวและผู้ดูแลได้

-

ชั้นปีที่ควรได้ปฏิบัติ
(ขั้นตา)*ปี ๑

ปี ๒
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๓. ดูแลผู้ป่วย Palliative ครอบครัวและชมุ ชนร่วมกบั ทมี สหสาขาวชิ าชีพ
-

ดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยดา้ นอาการเจ็บป่วย ความไม่สุขสบายทีพ่ บบ่อย (อ่อนเพลีย
และอ่อนกาลัง หายใจติดขัด ท้องผูก คลนื่ ไส้ อาเจยี น ซึมเศร้า เป็นต้น)

-

ร่วมปรึกษาและวางแผนการดแู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศนู ย์กลาง ในประเด็น การ
ใช้อปุ กรณ์ทชี่ ่วยชีวติ /ยื้อชีวิตและการทาหนังสือแสดงเจตนาฯ ตาม พรบ.สุขภาพมาตรา ๑๒
นาความเชือ่ ด้านสุขภาพและความตายตามวัฒนธรรมประเพณีของผู้ป่วยและครอบครัวมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแล
ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงประสานสง่ ต่อไปยัง
หน่วยงานในชุมชนที่มีเกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลต่อได้อย่างเหมาะสม

-

-

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบไุ ว้

ปี ๓

เกณฑ์การประเมิน EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง
ประเมินความเชื่อมั่น

รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ
ไม่ผ่าน
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ปว่ ย
palliative care

ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วย palliative
care

ผ่าน
มีความรู้ ดังต่อไปนี้
-

การประเมิน:
-

- ข้อสอบวัดความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- Lecture, conference วิชาการ

-

สถานการณ์ในประเทศไทย
หลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ปฏิกิริยาการรับรู้ข่าวร้าย
อาการปวดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง(ชนิด กลไก)
ความเจ็บป่วยของผู้ปว่ ยและครอบครัวที่ได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง
หลักการบาบัดความปวดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยาได้

๒. สามารถร่วมดูแลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่
มีปญ
ั หาไม่ซับซ้อน

ไม่สามารถร่วมดูแลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่
มีปญ
ั หาไม่ซับซ้อนโดย

สามารถร่วมดูแลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่มี
ปัญหาไม่ซับซ้อนได้โดย

การประเมิน:

-

-

-

การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง
รายงานการดูแลผู้ป่วย

กิจกรรมการเรียนรู้ :
- ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัว OPD,
IPD,Home visit
- นาเสนอ case conference

ขาดการดูแลเบื้องต้นในปัญหาทางจิตใจที่พบบ่อย
แจ้งข่าวร้าย แต่ไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกของ
ผู้ป่วยและครอบครัวได้
- ไม่สามารถการดูแลภาวะความเศร้าจากการสญเสีย
ทีเ่ ป็นปกติและไม่ปกติ
- ไม่สามารถสื่อสาร ให้ความหวังและให้กาลังใจ
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
- ไม่สามารถประเมินระบบครอบครัวและให้ คาแนะนาที่
เหมาะสมได้

-

ให้การดูแลเบื้องต้นในปัญหาทางจิตใจที่พบบ่อยได้เช่น
ความกังวล อารมณ์ซึมเศร้า สับสน
แจ้งข่าวร้าย และตอบสนองความรู้สึกของผู้ป่วยและ
ครอบครัวโดยแสดงความเข้าใจในความกังวลต่อความตาย
ให้การดูแลภาวะ ความเศร้าจากการสญเสียที่เป็นปกติ
และไม่ปกติ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความหวังและให้กาลังใจ
เพือ่ ให้ผู้ป่วยและญาติอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
ประเมินระบบครอบครัวและให้คำแนะนาทีเ่ หมาะสม
ต่อครอบครัวและผูด้ ูแลได้
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๓. ดูแลผู้ป่วย Palliative ครอบครัวและชุมชน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

ไม่สามารถดูแลผู้ปว่ ย Palliative ครอบครัวและชุมชน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย

การประเมิน:

-

-

-

การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง
รายงานการดูแลผู้ป่วย
การสังเกตการณ์ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

กิจกรรมการเรียนรู้ :
-

ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัว OPD, IPD,
Home visit
นาเสนอ case conference

ไม่สามารถดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยด้าน
อาการเจ็บป่วยไม่สุขสบายที่พบบ่อย
วางแผนการดูแลผู้ปว่ ยระยะท้ายแต่ขาดการยึด ผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง ในประเด็น การใช้อุปกรณ์การ ช่วยยื้อ
ชีวิตและการทาหนังสือแสดงเจตนาฯ

-

-

สามารถดูแลผู้ปว่ ย Palliative ครอบครัวและชุมชน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย
- ดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยด้านอาการเจ็บป่วย
ไม่สุขสบายที่พบบ่อย
- ร่วมปรึกษาและวางแผนการดูแลผูป้ ่วยระยะท้าย โดยยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในประเด็นการใช้อุปกรณ์การช่วยยื้อ
ชีวิตและการทาหนังสือแสดงเจตนาฯ

ขาดการนาความเชื่อด้านสุขภาพและความตายตาม
วัฒนธรรมประเพณีของผู้ป่วยและครอบครัวมา

- นาความเชื่อด้านสุขภาพและความตายตามวัฒนธรรม
ประเพณีของผู้ป่วยและครอบครัวมาประยุกต์ใช้ในการดูแล

ประยุกต์ใช้ในการดูแล
ไม่สามารถทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ขาดการประสานส่งต่อผูป้ ่วยไปยังหน่วยงานใน
ชุมชนที่มีเกี่ยวข้อง

- ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย และ
ครอบครัว
- ส่งต่อไปยังหน่วยงานในชุมชนที่มเี กี่ยวข้อง ให้ช่วยดูแล
ต่อได้อย่างเหมาะสม
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แบบประเมิน EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
ผู้รับการประเมิน
สถาบนฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเช่อมั่น
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นต่าที่ต้องประเมิน
ปี ๑ ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผูป้ ่วย palliative care

-

สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประเทศไทย

-

หลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

-

ปฏิกิริยาการรบั รู้ข่าวร้าย

-

ความชุก ชนิด และกลไกความปวดจากโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการดแู ลแบบ
ประคับประคอง

-

ความเจ็บป่วยของผู้ปว่ ยและครอบครัวที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

-

รู้หลักการบาบัดความปวด ระบุประเภทยาแก้ปวด เภสชั จุลศาสตร์ วิธีการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง ผลข้างเคียงของยากลุ่ม opioids และสามารถแกไ้ ขปญ
ั หาพษิ จาก opioids
ได้

-

รู้วิธีการรักษาความปวดทีไ่ ม่ใช้ยาได้

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา
เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๑
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผา่ น

 exam
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ปี ๒

๒. สามารถร่วมดแู ลผู้ปว่ ย palliative และครอบครัวที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน

 direct observe
 case report

ปี ๓

-

เข้าใจปัญหาทางจิตใจทีพ่ บบ่อย และสามารถให้การดแู ลเบื้องต้นได้ เช่น ความกังวล
อารมณ์ซึมเศร้า สับสน เป็นต้น

-

แจ้งข่าวร้าย และตอบสนองความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวได้โดยแสดงความ
เข้าใจในความกังวลต่อความตาย ของผู้ป่วยและญาติทอี่ ยู่ในวาระสุดท้าย

-

ให้การดูแลภาวะ ความเศรา้ จากการสญเสียที่เป็นปกติและไม่ปกติ

-

สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความหวังและให้กำลงั ใจ
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติอยู่ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ได้

-

ประเมนิ ระบบครอบครัวและให้คำแนะนาที่เหมาะสมต่อครอบครัวและผู้ดูแลได้

๓. ดูแลผูป้ ่วย Palliative ครอบครัวและชมุ ชนร่วมกับทมี สหสาขาวชิ าชีพ

 Direct observe
 Case report
 MSF

-

ดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยดา้ นอาการเจ็บป่วย ความไม่สุขสบายทีพ่ บบ่อย
(อ่อนเพลียและอ่อนกำลงั หายใจติดขัด ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ซมึ เศร้า เป็นต้น)

-

ร่วมปรึกษาและวางแผนการดแู ลผูป้ ่วยระยะท้าย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศนู ย์กลาง ใน
ประเด็น การใช้อปุ กรณ์ทชี่ ่วยชีวติ /ยื้อชีวิตและการทาหนงั สือแสดงเจตนาฯ ตาม
พรบ.สุขภาพมาตรา ๑๒
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-

นาความเชือ่ ด้านสุขภาพและความตายตามวัฒนธรรมประเพณีของผู้ป่วยและ
ครอบครัวมาประยุกต์ใช้ในการดแู ล

-

ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงประสานส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานในชุมชนที่มีเกีย่ วข้อง ให้ช่วยดูแลต่อได้อย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน
วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการพัฒนา EPA ที่ยงั ไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ_

ชั้นปีที่

EPA ที่ ๒

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๒ การดูแลผู้ปวยแบบประคับประคอง(Palliative care)
ผู้เรียน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประเมิน
ขั้นำของชั
ต่
้น
ปีทคี่ วรทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๑ require supervise

ปี ๑

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู่ป่วย palliative care

ปี ๒

๒. สามารถร่วมดแู ลผู้ป่วย palliative และครอบครัวที่มีปัญหาไมซ่ ับซ้อน

ปี ๓

๓. ดูแลผู้ป่วย Palliative ครอบครัวและชุมชนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

ไม่ผา่ น

L๒ Autonomous practice L๓ Supervise
other

สรุปผลการประเมิน EPA ๒ การดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรับรองผลการประเมิน
(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๓ การดูผู้ปว่ ย
ด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
จดั บริการดแู ลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวรว่ มกับ หน่วยงานในชุมชนได้

ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนได้
ร่วมกับครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ
- สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรงั ที่มีปญ
ั หาไม่ซับซ้อนได้ทงั้ ที่โรงพยาบาลและทีบ่ ้าน
- มีความรูเ้ รื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รังทีพ่ บบ่อยทัง้ โรคติดเชือ้ และกลุ่ม NCDs

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจการดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยทัง้ โรคตดิ เชื้อและกลุม่ NCDs
-

-

ปี ๑

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
แนวทางการดูแลรักษาและป้องกนั โรคตามหลักฐานทางการแพทยท์ นี่ ่าเชือ่ ถือ
ผลแทรกซ้อนและผลกระทบที่เกดิ ต่อสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมในการเป็นโรคเรื้อรัง
ระบบบริการสขุ ภาพที่สนับสนุนการดูแลรักษาและป้องกันโรคเรื้อรัง

๒. สามารถดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนได้ทงั้ ทีโ่ รงพยาบาลและที่บา้ น
-

ชั้นปีทคี่ วรได้
ปฏิบัติ (ขั้นต่า)

ปี ๑

ให้การดูแลตามหลักการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษาและอย่างเป็นองค์รวม (๑.ดูแลโรคและความ
เจ็บป่วย ๒. อย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึงบริบทชีวิตและครอบครัว ๓. ให้ผู้ป่วยร่วมวางแผนการรักษา ๔.
รักษาสัมพันธ์ที่ ดีภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ๕.สร้างเสริมสขภาพ ๖. คานึงถึ ง ข้อจากัดในการ
รักษาพยาบาลทัง้ ด้านผู้ป่วยและหน่วยบริการ ทัง้ ด้านทรัพยากร การเงิน เวลาและหาทางแก้ไข)
ทาการป้องกันค้นหา ติดตาม และเฝ้าระวังภาวะหรือโรคแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังของผู้ป่วยได้

๓. สามารถร่วมดแู ลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังร่วมกับครอบครัวและทีมสหสาขาวชิ าชีพได้

ปี ๒
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-

ดูแลปัญหาโรคเรื้อรังร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยได้
ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพได้ทงั้ ที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
ทาการปรึกษา สง่ ต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผปู้ ่วยกับครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

๔. สามารถจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวร่วมกับหน่วยงานในชมุ ชนได้
-

ทาการประสานกับ หน่วยงานที่มบี ทบาทเกี่ยวข้องในชุมชนได้
จัดการระบบข้อมลู สุขภาพของผู้ปว่ ยเพือ่ การดแู ลต่อเรื่องในสถานบริการของตนเองได้

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบุไว้

ปี ๓

แบบประเมิน EPA ๓ การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
ผู้รับการประเมิน

สถาบันฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ี่ต้องประเมิน
ปี ๑ ๑. มีความรู้ความเข้าใจการดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยทัง้ โรคตดิ เชื้อและกลุ่ม NCDs
-

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

-

แนวทางการดูแลรักษาและป้องกนั โรคตามหลักฐานทางการแพทยท์ นี่ ่าเชือ่ ถือ

-

ผลแทรกซ้อนและผลกระทบที่เกดิ ต่อสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมในการเป็น
โรคเรื้อรัง

-

ระบบบริการสขุ ภาพที่สนับสนุนการดูแลรักษาและป้องกันโรคเรื้อรัง

๒. สามารถดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนไดท้ งั้ ทีโ่ รงพยาบาลและที่บา้ น

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา
เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๒
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๔
ผ่าน

ไม่ผ่าน

 exam

 direct observe
 case report

-

ให้การดูแลตามหลักการใหผ้ ู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษาและอย่างเป็นองค์รวม
(๑.ดูแลโรคและความเจ็บป่วย ๒.อย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึงบริบทชวิตและครอบครัว
๓.ให้ผู้ป่วยร่วมวางแผนการรักษา ๔ รักษาสมพันธ์ที่ดีภาพระหว่างแพทย์และผู้ปว่ ย
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๕.สร้างเสริมสุขภาพ ๖. คานึงถึงข้อจากัดในการรักษาพยาบาลทัง้ ด้านผู้ป่วยและหน่วย
บริการ ทั้งด้านทรัพยากร การเงิน เวลาและหาทางแก้ไข)
ปี ๒

ทาการป้องกันค้นหา ติดตาม และเฝ้าระวังภาวะหรือโรคแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับโรค
เรื้อรังของผู้ป่วยได้

๓. สามารถร่วมดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรังร่วมกับครอบครัวและทมี สหสาขาวชิ าชีพได้

 Direct observe
 Case report
 MSF

ปี ๓

-

ดูแลปัญหาโรคเรื้อรังร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยได้

-

ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพได้ทงั้ ที่โรงพยาบาลและที่บ้าน

-

ทาการปรึกษา สง่ ต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผปู้ ่วยกับครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการตดั สินใจ

๔. สามารถจดั บริการดแู ลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังและครอบครัวร่วมกับหน่วยงานในชุมชนได้

- Direct observe
 Case report
 MSF

-

ทาการประสานกับหน่วยงานที่มบี ทบาทเกี่ยวข้องในชุมชนได้

-

จัดการระบบข้อมลู สุขภาพของผู้ปว่ ยเพือ่ การดแู ลต่อเรื่องในสถานบริการของตนเอง
ได้
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ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน
วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_
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แผนการพัฒนา EPA ที่ยงั ไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ

ชั้นปีที่

EPA ที่ ๓

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๓ การดผู ู้ปว่ ยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)
ผู้เรียน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารยท์ ี่ปรึกษา
ผลการประเมิน

ขั้นำของชั
ต่
้น
ปีทคี่ วรทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๒ require supervise

ปี ๑

ไม่ผา่ น

L๓ Autonomous practice L๔ Supervise other

๑. มีความรู้ ความเข้าใจการดแู ลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทีพ่ บบ่อยทัง้ โรคติดเชื้อ
และกลุม่ NCDs
๒. สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนได้ทงั้ ที่โรงพยาบาล
และทีบ่ ้าน

ปี ๒

๓. สามารถร่วมดแู ลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรงั ร่วมกับครอบครัวและทีมสหสาขา
วิชาชีพได้

ปี ๓

๔. สามารถจดั บริการดแู ลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวร่วมกับหนว่ ยงาน
ในชุมชนได้
สรุปผลการประเมิน EPA ๓ การดผู ู้ปว่ ยด้วยโรคเรื้อรัง
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรบั รองผลการประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
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(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นทีต่ ้องทาได้ในการผ่าน EPA ๔
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
(Health promotion and disease prevention for individual, family and community)
-

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบในระดับปฐมภูมร่วมกับชุมชนได้

-

ทาการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคได้ในระดับครอบครัวได้

-

ให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิ รรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับครอบครัวได้

-

ทาการสรา้ งเสริมสขุ ภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคลได้

-

ทาการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสขุ ภาพ

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
๑. มีความรู้เรื่องหลกั การสร้างเสริมสขุ ภาพ
-

สุขภาพในระดับบุคคลได้
สามารถทาการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ โดย

-

ปี ๑

ระบุหลักการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล
ครอบครัว สังคม ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ระบุประโยชนแ์ ละความเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุ้มกัน

๒. ทาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟืน้ ฟู

-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นำ)
ต่

เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยงของแต่ละ
บุคคล
ประเมนิ ความเสี่ยงต่อโรค (risk factor) เป็นรายบุคคล
แปลผลการตรวจคดั กรองโรคทีพ่ บบ่อย
สามารถให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับบุคคลได้

ปี ๑
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๓. ทาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟืน้ ฟู

ปี ๒

สุขภาพในระดับบุคคลและครอบครัวได้
-

สามารถดูแลและวางแผนร่วมกับผูป้ ่วยและครอบครัวในการสรา้ งเสรมิ สุขภาพและ
ป้องกันโรค โดยคานึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และความคุม้ ค่า
สามารถให้คาปรึกษาเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับครอบครัวได้

๔. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟื้นฟู
สุขภาพในระดับชมุ ชนได้
-

-

วิเคราะหค์ วามชุกและความเสี่ยงของโรคทีพ่ บบ่อยในชุมชน
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบในระดับปฐมภูมโิ ดยคานึงถึงกลุ่มประชากร
ในชุมชน

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบไุ ว้

ปี ๓

เกณฑ์การประเมิน EPA ๔ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ประเมินความเชื่อมั่น

รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ
๑. มีความรู้เรื่องหลกั การสร้างเสริมสขุ ภาพ
การประเมิน:

ไม่ผา่ น
-

- การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง

ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องหลักการสรา้ งเสริม
สุขภาพที่จาเพาะต่อบุคคล
ไม่สามารถระบุประโยชน์และความเสี่ยงในการรับ
วัคซีนและภูมิคุ้มกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่าน
มีความรูเ้ รื่อง
-

ระบุหลักการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดย
คานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล ครอบครัว สงั คม
ความเชือ่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

-

ระบุประโยชนแ์ ละความเสี่ยงในการรับวัคซีนและ
ภูมิคุ้มกัน

- Lecture
๒. ทาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยความ
เชื่อมโยงกับการรกั ษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพใน
ระดับบุคคลได้

ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคแตข่ าดความ
เชื่อมโยงกับการรกั ษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพใน
ระดับบุคคล ได้แก่

การประเมิน:

-

- การสงั เกตการณ์
- ปฏิบัตงิ านจริง รายงานผู้ป่วย
กิจกรรมการเรียนรู้
-

ปฏิบัตงิ านดูแลผู้ป่วย OPD, Home visit

-

นาเสนอ case conference ดา้ นการสร้างเสริม
สุขภาพแกผ่ ู้ปว่ ย

-

ไม่ทาการตรวจคดั กรองโรคและความเสี่ยงทาง
สุขภาพ
ไม่สามารถให้คำปรึกษาเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ

สามารถทาการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทาง
สุขภาพ โดย
-

เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสม
กับเพศ วัย และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
ประเมนิ ความเสี่ยงต่อโรค (risk factor) เป็น
รายบุคคล
แปลผลการตรวจคดั กรองโรคทีพ่ บบ่อย
สามารถให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เสี่ยง ต่อสุขภาพในระดับบุคคลได้
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๓. ทาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยความ
เชื่อมโยงกับการรกั ษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพใน
ระดับบุคคลและครอบครัวได้

-

ดูแลและวางแผนร่วมกับผู้ปว่ ยและครอบครัว
ในการสร้างเสรมิ สขุ ภาพและป้องกันโรคแต่
ขาดการคานึงถงึ หลกั เหตุผลทางวชิ าการ และ
ความคุ้มค่า

-

สามารถดูแลและวางแผนร่วมกับผูป้ ่วยและ
ครอบครัวในการสร้างเสรมิ สขุ ภาพและป้องกัน
โรค โดยคานึงถึงหลักเหตุผลทางวชิ าการ และ
ความคุ้มค่า

การประเมิน:

-

ไม่สามารถให้คำปรึกษาเพือ่ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับครอบครัว
ได้

-

สามารถให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพในระดับครอบครัวได้

-

ไม่สามารถวิเคราะห์ความชุกและความเสีย่ ง
ของโรคทีพ่ บบ่อยในชุมชน
ไม่สามารถจัดบริการสร้างเสริมสขุ ภาพอย่าง
เป็นระบบในระดับปฐมภูมโิ ดยคานึงถึงกลุ่ม
ประชากรในชุมชน

-

วิเคราะหค์ วามชุกและความเสี่ยงของโรคทีพ่ บ
บ่อยในชุมชน
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบใน
ระดับปฐมภูมโิ ดยคานึงถึงกลุ่มประชากรใน
ชุมชน

-

การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง

กิจกรรมการเรียนรู้
-

ปฏิบัตงิ านดูแลผู้ป่วย OPD, Home visit
นาเสนอ case conference ดา้ นการสร้างเสริม
สุขภาพแกผ่ ู้ปว่ ย

๔. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคโดยความ
เชื่อมโยงกับการรกั ษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพใน
ระดับชมุ ชนได้
การประเมิน:
-

การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง
รายงานโครงการชุมชน

-

-

กิจกรรมการเรียนรู้
-

ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย OPD, Home visit ใน
หน่วยงานชุมชน
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แบบประเมิน EPA ๔ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease prevention for individual, family
and community)
ผู้รับการประเมิน

_สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ี่ต้องประเมิน
ปี ๑ ๑. มีความรู้เรื่องหลกั การสร้างเสริมสขุ ภาพ

-

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา
เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๒
ผ่าน

ไม่ผา่ น

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผา่ น

ระดับ ๔
ผ่าน

ไม่ผา่ น

 exam

ระบุหลักการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล
ครอบครัว สังคม ความเชือ่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ระบุประโยชนแ์ ละความเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุ้มกัน

๒. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ  direct observe
ฟื้นฟูสุขภาพในระดับบุคคลได้
 case report
-

เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยงของ
แต่ละบคุ คล
ประเมนิ ความเสี่ยงต่อโรค (risk factor) เป็นรายบุคคล
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ปี ๒

-

แปลผลการตรวจคดั กรองโรคทีพ่ บบ่อย

-

สามารถให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับบุคคลได้

๓. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ  Direct observe
ฟื้นฟูสุขภาพในระดับบุคคลและครอบครัวได้
-

ปี ๓

สามารถดูแลและวางแผนร่วมกับผูป้ ่วยและครอบครัวในการสรา้ งเสรมิ สุขภาพและ
ป้องกันโรค โดยคานึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และความคุม้ ค่า
- สามารถให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพในระดับครอบครัว
ได้
๔. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ  Direct observe
ฟื้นฟูสุขภาพในระดับชุมชน
 Case report
-

วิเคราะหค์ วามชุกและความเสี่ยงของโรคทีพ่ บบ่อยในชุมชน

-

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบในระดับปฐมภูมโิ ดยคานึงถึงกลุ่ม
ประชากรใน ชุมชน
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ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน
วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_
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แผนการพัฒนา EPA ทีย่ งั ไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ

ชั้นปีที่
EPA ที่ ๔

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๔ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
(Health promotion and disease prevention for individual, family and community)
ผู้เรียน
สถาบนั ฝึกอบรม
ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประเมิน
ขั้นำของชั
ต่
้น
ปีทคี่ วรทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๒ require supervise

ปี ๑

ไม่ผา่ น

L๓ Autonomous practice L๔ Supervise other

๑. มีความรู้เรื่องหลักการสรา้ งเสรมิ สุขภาพ
๒. ทาการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้ งกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการ
รักษาโรคและการฟื้นฟสู ุขภาพในระดับบุคคลได้

ปี ๒

๓. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและปอ้ งกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษา
โรคและการฟืน้ ฟสู ุขภาพในระดับบุคคลและครอบครัวได้

ปี ๓

๔. ทาการสร้างเสรมิ สุขภาพและปอ้ งกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษา
โรคและการฟืน้ ฟสู ุขภาพในระดับชุมชนได้
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สรุปผลการประเมิน EPA ๔ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชมุ ชน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรับรองผลการประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๕ สามารถให้การดแู ลที่
ครอบคลุมทั้งการรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
(Comprehensive care: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation)
จดั ระบบบริการปฐมภูมิให้มีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา
สร้างเสริม ปอ้ งกัน และฟื้นฟูสขุ ภาพ

ให้การดูแลปญ
ั หาสุขภาพอย่างครอบคลุมทัง้ แบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรงั ที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ
ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปญ
ั หาสุขภาพอย่างครอบคลุมทัง้ แบบเฉยี บพลนั และแบบเรื้อรัง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ดแู ลที่ครอบคลุม

ความสามารถขั้นำท
ต่ ี่ต้องทาได้ในแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม
-

-

ปี ๑

ธรรมชาติของความเจ็บป่วยที่ซับซอ้ นในบริบทของบริการปฐมภมู ิ
ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บป่วยในบริการปฐมภูม
การดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลด้วยวิธกี ารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
หลักการของการเกิดโรคร่วม (co-morbidity)

๒. สามารถให้การดูแลปัญหาสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นำ)
ต่

ระบุปัญหา วิเคราะห์ปญ
ั หา และจดั ลาดับความสาคัญของปัญหา และวางแผนร่วมกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว
ให้การดูแลทีค่ รอบคลมทัง้ การรกั ษา สง่ เสรมิ ป้องกันและฟื้นฟสู ขุ ภาพได้

ปี ๑
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๓. สามารถให้การดแู ลปัญหาสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
ที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ
-

ประสานการดูแลกับทมี สหสาขาวิชาชีพ
ใช้เวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์เพือ่ การดูแลที่ครอบคลุมทัง้ การรักษา ส่งเสรมิ
ป้องกัน และฟืน้ ฟูสุขภาพ
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้การแพทย์เชงิ ประจักษ์และมีทกั ษะในการค้นคว้าข้อมูลเพือ่ นามาใช้
ดูแลผู้ป่วย

๔. สามารถจดั ระบบบริการปฐมภูมิให้มีการดูแลที่ครอบคลุมทัง้ การรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และ
ฟื้นฟูสุขภาพ โดย
-

-

ปี ๒

เป็นผู้นาในการดูแลผู้ป่วย ทัง้ การรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู
วางแผนในการจัดการปัญหาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบไุ ว้

ปี ๓

เกณฑ์การประเมิน EPA ๕ การดูแลที่ครอบคลุมทัง้ การรกั ษา สร้างเสริม ป้องกันและฟื้นฟสู ุขภาพ
ประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการดูแลทีค่ รอบคลุม

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดแู ลที่ครอบคลุม ได้แก่
-

การประเมิน:

-

- ข้อสอบวัดความรู้
-

กิจกรรมการเรียนรู้

-

- Lecture

ธรรมชาติของความเจ็บป่วยที่ซับซอ้ นในบริบทของ
บริการปฐมภูมิ
ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บป่วยใน
บริการปฐมภูมิ
การดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแตล่ ะราย
หลักการของการเกิดโรคร่วม (co-morbidity)

๒. สามารถให้การดแู ลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาสุขภาพที่อย่าง
ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

ให้การดูแลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาสุขภาพทัง้ แบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรังแตข่ าดความครอบคลุม โดย

สามารถให้การดูแลผูป้ ่วยที่มีปญ
ั หาสุขภาพที่อย่าง
ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดย

การประเมิน:

-

-

-

-

การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง
รายงานผู้ป่วย

กิจกรรมการเรียนรู้
-

ขาดการระบุปัญหา และจดั ลาดับความสำคญ
ั ของ
ปัญหา ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครวั
ให้การดูแลการรักษา แต่ไมค่ รอบคลมุ ไปถึงการ
สง่ เสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

-

ระบุปัญหา วิเคราะห์ปญ
ั หา และจดั ลาดับ
ความสำคญ
ั ของปัญหา และวางแผนร่วมกับผู้ป่วย
และครอบครัว
ให้การดูแลทีค่ รอบคลุมทัง้ การรกั ษา สง่ เสรมิ ป้องกัน
และฟืน้ ฟูสุขภาพได้

ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย OPD, Home visit
นาเสนอ case conference
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๓. สามารถให้การดูแลผูป้ ว่ ยที่มปี ญ
ั หาสุขภาพไดอ้ ย่าง
ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ้อน
อย่างเป็นระบบ

ให้การดูแลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาสุขภาพได้ทงั้ แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ้อนแตข่ าดความ
ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ
- ขาดการประสานการดูแลกับทมี สหสาขาวชิ าชีพ
- ขาดการใช้เวชระเบยี นและข้อมูลทางการแพทย์
- เพื่อการดูแลทีค่ รอบคลม
- ขาดการใช้การแพทย์เชงิ ประจักษ์และทักษะในการ
ค้นคว้าข้อมูลเพือ่ นามาใช้ดูแลผูป้ ่วย

สามารถดูแลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาสุขภาพไดอ้ ย่างครอบคลุม
ทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ้อนอย่างเป็น
ระบบ โดย
- ประสานการดูแลกับทมี สหสาขาวิชาชีพ
- ใช้เวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์เพือ่ การ
- ดูแลที่ครอบคลุมทัง้ การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน
และฟืน้ ฟูสุขภาพ
- มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้การแพทย์เชงิ ประจักษ์
และทักษะในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนามาใช้ดูแล
ผู้ป่วย

การประเมิน:
-

การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง
การสงั เกตการณ์ทางานในพื้นที่ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
รายงานผู้ป่วย

กิจกรรมการเรียนรู้ :
-

ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัว OPD,
Home visit
นาเสนอ case conference
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๔. สามารถจดั ระบบบริการปฐมภูมใิ ห้มีการดแู ลที่
ครอบคลุมทัง้ การรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟู
สุขภาพ
การประเมิน:
-

การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง

-

การสงั เกตการณ์ทางานในพื้นที่ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ

จดั การระบบบริการปฐมภูมิแต่ขาดการดูแลที่
สามารถจดั การระบบบริการปฐมภูมใิ ห้มีการดแู ลที่
ครอบคลุมทัง้ การรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟู ครอบคลุมทัง้ การรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟู
สุขภาพ
สุขภาพ โดย
-

เป็นผู้นาในการดูแลผู้ป่วย ทัง้ การรักษา ส่งเสริม
ป้องกันและฟื้นฟู
- วางแผนในการจัดการปัญหาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
ยาว

กิจกรรมการเรียนรู้ :
- รับมอบหมายเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการหน่วยบริการงาน
ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว OPD, Home visit
- นาเสนอ case conference
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แบบประเมิน EPA ๕ สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร้างเสริม ป้องกนั และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care: treatment, health promotion, disease
prevention, rehabilitation)
ผู้รับการประเมิน

สถาบันฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ตี่ ้องประเมิน
ปี ๑ ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม
-

ธรรมชาติของความเจ็บป่วยที่ซับซอ้ นในบริบทของบริการปฐมภมู ิ

-

ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บป่วยในบริการปฐมภูมิ

-

การดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

-

หลักการของการเกิดโรคร่วม (co-morbidity)

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา
เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๒
ผ่าน

ไม่ผา่ น

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๔
ผ่าน

ไม่ผ่าน

 exam

๒. สามารถให้การดแู ลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาสุขภาพที่อย่างครอบคลมุ ทัง้ แบบเฉียบพลันและ  direct observe
แบบเรื้อรัง
 case report
- ระบุปัญหา วิเคราะห์ปญ
ั หา และจดั ลาดับความสำคัญของปัญหา และวางแผน
ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว
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- ให้การดูแลทีค่ รอบคลุมทัง้ การรกั ษา สง่ เสรมิ ป้องกันและฟื้นฟสู ขุ ภาพได้
ปี ๒

๓. สามารถให้การดูแลผูป้ ่วยที่มปี ญ
ั หาสุขภาพไดอ้ ย่างครอบคลุมทัง้ แบบเฉียบพลันและ  Direct observe
แบบเรื้อรังที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ
 Case report
- ดูแลภาวะใกล้เสียชีวิตของผู้ป่วยดา้ นอาการเจ็บป่วย ความไม่สุขสบายทีพ่ บบ่อย
(อ่อนเพลียและอ่อนกาลัง หายใจติดขัด ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ซมึ เศร้า เป็นต้น)
- ร่วมปรึกษาและวางแผนการดแู ลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศนู ย์กลาง
ในประเด็นการใช้อปุ กรณ์ทชี่ ่วยชีวติ /ยื้อชีวิตและการทาหนงั สือแสดงเจตนาฯ
ตาม พรบ.สุขภาพมาตรา ๑๒
- นาความเชือ่ ด้านสุขภาพและความตายตามวัฒนธรรมประเพณีของผู้ป่วยและ
ครอบครัวมาประยุกต์ใช้ในการดแู ล
- ทางานร่วมกับทีมสหสาขาวชิ าชีพในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงประสาน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานในชุมชนที่มีเกีย่ วข้อง ให้ช่วยดูแลต่อได้อย่างเหมาะสม

ปี ๓

๔. สามารถจดั ระบบบริการปฐมภูมใิ ห้มีการดแู ลที่ครอบคลุมทัง้ การรกั ษา สร้างเสริม
ป้องกัน และฟืน้ ฟูสุขภาพ

 Direct observe
 MSF

- เป็นผู้นาในการดูแลผู้ป่วย ทัง้ การรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู
- วางแผนในการจัดการปัญหาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
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ส่วนที่ 2 สรุปการประเมิน
วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_
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แผนการพัฒนา EPA ที่ยงั ไมผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ

ชั้นปีที่

EPA ที่ ๕

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๕ สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
(Comprehensive care: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation)
ผู้เรียน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรกึ ษา
ผลการประเมิน

ขั้นำของชั
ต่
้น
ปีทคี่ วรทาได้
ปี ๑

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๒ require supervise

ไม่ผา่ น

L๓ Autonomous practive L๔ Supervise other

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลทีค่ รอบคลุม
๒. สามารถให้การดแู ลผู้ป่วยทีม่ ีปญ
ั หาสขุ ภาพทีอ่ ย่างครอบคลุมทัง้ แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

ปี ๒

๓. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปญ
ั หาสขุ ภาพได้ย่างครอบคลุมทัง้ แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรงั ที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ

ปี ๓

๔. สามารถจดั ระบบบริการปฐมภมู ิให้มีการดูแลที่ครอบคลมุ ทัง้ การรักษา
สร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟสู ุขภาพ
สรุปผลการประเมิน EPA ๕ สามารถให้การดแู ลที่ครอบคลุมทัง้ การรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟู
สุขภาพ
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรบั รองผล
การประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๖
การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ
(Health education for patient and relatives)
-

ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพในการ
จัดบริการ

-

ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสขภาพในระดับชุมชนได้

-

ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดบั ครอบครัวได้

-

ทางานร่วมกับสหสาขาในการทาการสอนเรื่องการดแู ลรักษาสุขภาพ

-

สามารถทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับบุคคลได้

-

มีความรู้ พื้นฐานเรื่องหลักการสอนแบบ Adult learning และ Student center

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนโดยทั่วไป
-

-

ปี ๑

หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียนแบบผู้ใหญ่
รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ปัจจัย และอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
แนวทางวิธีการสอนโดยผู้เรียนเปน็ ศูนย์กลาง

๒. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับบุคคลได้ โดยสามารถ
-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นำ)
ต่

ประเมนิ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวได้
วิเคราะหค์ วามต้องการของผู้ปว่ ย โดยประกอบกับกิจวตั ร ความรู้ ความเชือ่ ทางสุขภาพ ระดับ
ความเข้าใจ ภูมิหลัง และวัฒนธรรมของผู้ป่วยได้
ทาการออกแบบรูปแบบ/กระบวนการเรยี นรู้ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยได้

ปี ๒
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รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
-

ทาการสอนที่มปี ระสิทธภาพเหมาะสมกับผู้ป่วยและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยโดยกระตุ้นให้
ผู้ป่วยตั้งคาถาม และสามารถให้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลสุขภาพได้
ให้คาแนะนาในการป้องกันและสง่ เสรมิ สุขภาพในปัญหาทีพ่ บได้ในเวชปฏิบัติ
แนะนาและแยกแยะประเภทของสื่อและข้อมลู ที่เกี่ยวกบั สุขภาพโดยทัว่ ไปที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้
ประเมนิ ผลลัพธผ์ ลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยจากการเรียนรูไ้ ด้

๓. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับครอบครัวได้ โดยสามารถ
-

ปี ๓

วางแผนและประเมินโครงสร้างการสอนที่เหมาะกับผู้ป่วยและครอบครัว
จัดทาสื่อการสอนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ทาการสอนที่มปี ระสิทธภาพสร้างการมสี ่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวได้
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้ปว่ ยและครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองได้
ทาการแสวงหาและเรียนรู้แนวทางปรับปรงุ สมรรถนะด้านการสอนจากเสียงสะท้อนของผู้เรียน
สามารถจัดการเรยี นการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group) ให้แก่กลุ่มผู้ป่วยได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบตั ิงานและระหว่างวิชาชีพ

๔. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับชมุ ชนได้
-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นำ)
ต่

มีทักษะการพูดในที่ชุมชน
ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพเขา้ ไปในการจัดบริการ
นาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริการการสอนให้แก่ผู้ปว่ ยและครอบครัวได้

- ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบไุ ว้

ปี ๓
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เกณฑ์การประเมิน EPA ๖ การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ

รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการ
สอนโดยทั่วไป

ประเมินความเชื่อมั่น
ไม่ผา่ น
ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการสอน
โดยทัว่ ไป

ผ่าน
มีความรู้เรื่อง
- หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียนแบบ
ผู้ใหญ่
- รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล
- ปัจจัย และอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
- แนวทางวิธีการสอนโดยผู้เรียนเปน็
ศูนย์กลาง

การประเมิน
- ข้อสอบวัดความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- Lecture
๒. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพใน
ระดับบุคคลได้

ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสขุ ภาพใน
ระดับบุคคลโดย
- ขาดการประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจ พืน้ ฐานต่อสุขภาพของ
ผู้ป่วยและครอบครัว
- ไม่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ปว่ ย
- ออกแบบการเรียนรู้ที่ไมต่ รงกับ
ความต้องการของผู้ป่วย
- ทาการสอนโดยขาดการกระตุ้นให้
ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
- ให้คาแนะนาที่ไม่เกิดประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพ
- ขาดการประเมินผลลัพธท์ างสุขภาพ
ของผู้ป่วยจากการเรียน

สามารถทาการสอนเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับบุคคลโดย
- ประเมนิ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว
ได้
- วิเคราะหค์ วามต้องการของผู้ปว่ ย
โดยคานึงถึงบริบทของผู้ป่วย
- ออกแบบรูปแบบ/กระบวนการ
เรยี นรู้ที่เหมาะกับความต้องการ
เฉพาะของผู้ป่วย
- ทาการสอนที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยโดย
กระตุ้นใหผ้ ู้ป่วยตั้งคาถาม และ
สามารถให้คาตอบที่เป็นประโยชน์
แก่การดูแลสุขภาพได้
- ให้คาแนะนาในการป้องกันและ
สง่ เสรมิ สุขภาพในปัญหาทีพ่ บได้ใน
เวชปฏิบัติ
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- แนะนาประเภทของสื่อและข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เหมาะสม
- ประเมนิ ผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วย
จากการเรยี นรูไ้ ด้
การประเมิน:
- แผนโครงการสอนผู้ป่วย
การสงั เกตุการปฏบิ ัติงานจริง
- ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย OPD, Home
visit
- นาเสนอ case conference ดา้ นการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย
กิจกรรมการเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Home visit
๓. ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพใน
ระดับครอบครัวได้
การประเมิน:
- การสงั เกตการณ์ปฏิบตั ิงานจริง
- การสงั เกตการณ์ทางานในพื้นที่ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวชิ าชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :
- ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
OPD, Home visit
- นาเสนอ case conference ดา้ นการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

๔. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพใน
ระดับชมุ ชนได้

สอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับ
ครอบครัวโดย
- ไม่มแี ผนการสอนหรือสื่อการสอนหรือ
การประเมนิ ผล
- ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปว่ ยและ
ครอบครัว
- ขาดการให้ขอ้ มลู ย้อนกลับแกผ่ ู้ปว่ ยและ
ครอบครัวในการพัฒนาการดแู ลสุขภาพ
- ขาดการหาแนวทางปรับปรุงสมรรถนะ
ด้านการสอนจากเสียงสะท้อน
- ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ย่อยได้
- ละเลยการเรยี นรู้จากการปฏิบตั ิ
ร่วมกับสหสาขาวชิ าชีพ

สามารถสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพใน
ระดับครอบครัวโดย
- มีแผนการสอนและการประเมินผล
- จัดทาสื่อการสอนในการเรียนรู้
- ทาการสอนที่มีประสิทธภาพสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้
- ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้ปว่ ย
และครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแล
สุขภาพของตนเองได้
- ทาการแสวงหาและเรียนรู้แนวทาง
ปรับปรงุ สมรรถนะด้านการสอนจาก
เสียงสะท้อนของผู้เรียน
- จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
แก่กลุ่มผู้ปว่ ยได้
- ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนรู้

ระดับชมุ ชนแต่
- ยังขาดทักษะการพูดในที่ชุมชน ทาให้ไม่
สามารถสื่อสารประเด็นสำคญ
ั ได้

สามารถทาการสอนเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับชมุ ชน โดย
- มีทักษะการพูดในที่ชุมชน
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- ขาดการนาการสอนเรื่องการดแู ลและ
รักษาสุขภาพเข้าไปในการจัดบริการ
- ขาดการใช้ความรู้ทางเทคโนโลย
สารสนเทศในระบบบริการการสอนให้
แก่กลุม่ ผู้ปว่ ยและครอบครัว
การประเมิน:
- การสงั เกตการณ์ทางานในพื้นที่ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวชิ าชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :
- ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและจัดการให้
ความรู้สุขภาพแกช่ ุมชน

- สามารถผสมผสานการสอนเรือ่ งการดแู ล
และรักษาสุขภาพเขา้ ไปในการ
จัดบริการ
- นาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในระบบบริการการสอนให้แก่กลุม่ ผู้ป่วย
และครอบครัวได้
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แบบประเมิน EPA ๖ การให้ความรู้กับผู้ปว่ ยและญาติ (Health education for patient and relatives)
ผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ี่ต้องประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ในการประมิน

ปี ๑ ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนโดยทั่วไป

ปี ๒

-

หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียนแบบผู้ใหญ่

-

รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

-

ปัจจัย และอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน

-

แนวทางวิธีการสอนโดยผู้เรียนเปน็ ศูนย์กลาง

๒. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับบุคคลได้ โดยสามารถ
-

ประเมนิ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวได้

-

วิเคราะหค์ วามต้องการของผู้ปว่ ย โดยประกอบกับกิจวตั ร ความรู้ ความเชื่อ
ทางสุขภาพ ระดบั ความเข้าใจ ภูมหิ ลัง และวัฒนธรรมของผู้ป่วยได้
ทาการออกแบบรูปแบบ/กระบวนการเรยี นรู้ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
ของผู้ป่วยได
ทาการสอนที่มปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ป่วยและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วยโดยกระตุ้นให้ผู้ปว่ ยตั้งคาถาม และสามารถให้คาตอบที่เป็นประโยชน์แก่
การดูแลสุขภาพได้
ให้คาแนะนาในการป้องกันและสง่ เสรมิ สุขภาพในปัญหาทีพ่ บได้ในเวชปฏิบัติ

-

-

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ระดับ ๒
ผ่าน

ไม่ผ่าน ผ่าน

ระดับ ๓
ไม่ผ่าน

ระดับ ๔
ผ่าน

ไม่ผ่าน

 exam

 direct observe
 case report
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ปี ๓

แนะนาและแยกแยะประเภทของสื่อและข้อมลู ที่เกี่ยวกบั สุขภาพโดยทัว่ ไปท
เหมาะสมกับผู้เรียนได้
ประเมนิ ผลลัพธผ์ ลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยจากการเรียนรูไ้ ด้

๓. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับครอบครัวได้ โดยสามารถ
-

วางแผนและประเมินโครงสร้างการสอนที่เหมาะกับผู้ป่วยและครอบครัว

-

จัดทาสื่อการสอนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

-

ทาการสอนที่มปี ระสิทธิภาพสร้างการมสี ่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวได้

-

-

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้ปว่ ยและครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแล
สุขภาพของตนเองได้
ทาการแสวงหาและเรียนรู้แนวทางปรับปรงุ สมรรถนะด้านการสอนจากเสียง
สะท้อนของผู้เรียน
สามารถจัดการเรยี นการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group) ให้แก่กลุม่ ผู้ป่วยได้

-

ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบตั ิงานและระหว่างวิชาชีพ

-

๔. ทาการสอนเรื่องการดูแลรกั ษาสุขภาพในระดับชมุ ชนได้
-

มีทักษะการพูดในที่ชุมชน

-

ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพเขา้ ไปในการจัดบริการ

-

นาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริการการสอนให้แก่ผู้ปว่ ยและ
ครอบครัวได้

 Direct observe
 MSF

 Direct observe
 MSF
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ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน
วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_
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แผนการพัฒนา EPA ทีย่ ังไมผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
ชื่อ

ชั้นปีที่
EPA ที่ ๖

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบ่อยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๖ การให้ความรู้กับผู้ปว่ ยและญาติ (Health education for patient and relatives)
ผู้เรียน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมิน

ขั้นต่าของชั้น
ปีทคี่ วรทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๒ require supervise

ปี ๑

L๓ Autonomous practice

ไม่ผา่ น
L๔ Supervise other

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนโดยทัว่ ไป

ปี ๒

๒. ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับบุคคลได้ โดยสามารถ

ปี ๓

๓. ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับครอบครัวได้ โดย
สามารถ
๔. ทาการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับชุมชนได้

สรุปผลการประเมิน EPA ๖ การให้ความรู้กับผู้ปว่ ยและญาติ
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรบั รองผลการประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
(หัวหน้าสถาบัน)
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รายละเอียดความสามารถแต่ละขั้นที่ต้องทาได้ในการผ่าน EPA ๗
การทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
(Implement of community project)
วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคแก่ชุมชน โดยคานึงถงึ บริบท
ของชุมชนเป็นหลัก

วิเคราะห์ระบบการดแู ลสขุ ภาพ ที่จาเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อ
วางแผนการทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทางานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนโดยทัว่ ไป

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทางานด้านสุขภาพร่วมกับชมุ ชนโดยทั่วไป
-

-

ปี ๑

การหาความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนโดยใช้ขอ้ มูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา
ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการระบาดของโรคท้องถิน่ ต่อสุขภาพของคนในชุมชน
ระบบบริการสขุ ภาพของประเทศ และข้อจากัด

๒. สามารถวิเคราะห์ระบบการดูแลสขุ ภาพที่จาเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการทา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชมุ ชน
-

ชั้นปีทคี่ วรได้ปฏิบัติ
(ขั้นำ)
ต่

ระบบและช่องทางในการรับบริการและให้บริการสุขภาพ ทัง้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและ
แพทย์ เช่น ขัน้ ตอนการสง่ ต่อ การร่วมจ่าย การลาหยดุ งาน และ ประเด็นทางกฎหมาย
ความสอดคล้องของความต้องการด้านสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน
เข้าใจบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อการเป็นคณะกรรมการสุขภาพ ระดับพื้นที่และ
บทบาทของบุคลากรสาขาอื่นที่มผี ลต่อนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น

ปี ๒

๓. สามารถวางแผนและจดั กิจกรรมสร้างเสริมสขภาพและป้องกันโรคให้แก่ชมุ ชนโดยคำนึงถึง
บริบทของชุมชนเปน็ หลัก
- บริหารจดั การระบบการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคให้แก่คนในชุมชน โดยประสานความ
รว่ มมือกับชุมชนและหน่วยงานตา่ งๆ ในชุมชนโดยคานึงถึง บริบทสภาพแวดล้อม สงั คม
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อของคนชุมชน
- แผนที่จะทาให้งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใหม้ ีความยั่งยืนในชุมชน
-

ความสามารถเหล่านี้ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติและประเมินอยา่ งนอ้ ยภายในชั้นปีที่ระบไุ ว้

เกณฑ์การประเมิน EPA ๗ การทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

ปี ๓

ประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ
ไม่ผา่ น

ผ่าน

มีความรู้ เรื่อง
- การหาความต้องการด้านสุขภาพของ
ชุมชนโดยใช้ข้อมูลลักษณะประชากรและ
ระบาดวิทยา
การประเมิน:
- ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ
- ข้อสอบวัดความรู้
และการระบาดของโรคท้องถิน่ ต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
สุขภาพของคนในชุมชน
- Lecture
- ระบบบริการสขุ ภาพของประเทศ และ
ข้อจากัด
๒. สามารถวิเคราะห์ระบบการดูแลสขุ ภาพ สามารถวางแผนโครงการและจดั กิจกรรม ได้ สามารถวิเคราะห์ โครงการของตนเอง โดย
ที่ จาเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวาง
ระบุทั้ง ๓ ประเด็น ได้แก่
โดยคานึงทั้ง ๒ ประเด็นหลัก
แผนการทาโครงการสร้างเสรมิ สขุ ภาพใน
- ระบบและช่องทางในการรับบริการและ
ชมุ ชน
ให้บริการสุขภาพ ทัง้ ในส่วนที่เกีย่ วข้อง
กับผู้ป่วยและแพทย์ เช่น ขัน้ ตอนการส่ง
ต่อ การร่วมจ่าย การลาหยดุ งาน และ
ประเด็นทางกฎหมาย
- ความสอดคล้องของความต้องการด้าน
สุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน
- เข้าใจบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวต่อการเป็นคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้นที่และบทบาทของ
บุคลากรสาขาอื่นที่มผี ลต่อนโยบาย
สุขภาพของท้องถิ่น

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทางานด้าน
สุขภาพร่วมกับชมุ ชนโดยทั่วไป

การประเมิน:
- แผนโครงการชุมชน
- รายงานโครงการชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้
- ลงพืน้ ทีช่ ุมชนและอภิปรายแผนร่วมกับ

ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การทางาน
ด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนโดยทัว่ ไป

อาจารยผ์ ู้ควบคุม
๓. สามารถวางแผนและจดั กิจกรรมสร้าง
เสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ชมุ ชน
โดยคำนึงถึงบริบทของชมุ ชนเปน็ หลัก
การประเมิน:
- การสงั เกตการณ์ทางานในพื้นที่
ร่วมกับ ทีมสหสาขาวชิ าชีพ
- รายงานโครงการชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้
- ลงพืน้ ทีช่ ุมชนและจัดทาโครงการ
- นาเสนอโครงการชุมชน

วางแผนและจดั กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคให้แก่ชมุ ชนโดยขาดการ
คานึงถึงบริบทของชมุ ชนเป็นหลัก

วิเคราะห์โครงการของตนเองแต่ขาดการ
เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับระบบการ
ดูแลสุขภาพที่จาเพาะในชมุ ชน
- บริหารจดั การระบบการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกันโรคให้แก่คนใน
ชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยคานึงถึง
บริบทสภาพแวดล้อม สงั คม วัฒนธรรม
ค่านิยม ความเชื่อของคนชุมชน
- แผนที่จะทาให้งานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคใหม้ ีความยั่งยืนในชุมชน

แบบประเมิน EPA ๗ การทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Implement of community project)
ผู้รับการประเมิน

_สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศกึ ษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อมั่น
รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ
ระดับชั้นปีขั้นำท
ต่ ี่ต้องประเมิน
ปี ๑ ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทางานด้านสุขภาพร่วมกับชมุ ชนโดยทั่วไป

ปี ๒

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ระดับ ๑
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๒
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับ ๓
ผ่าน

ไม่ผ่าน

 exam

การหาความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนโดยใช้ขอ้ มูลลักษณะประชากรและ
ระบาดวิทยา
ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการระบาดของโรคท้องถิน่ ต่อสุขภาพของ
คนในชุมชน
ระบบบริการสขุ ภาพของประเทศ และข้อจากัด

๒. สามารถวิเคราะห์ระบบการดูแลสขุ ภาพที่จาเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวาง
แผนการทาโครงการสร้างเสรมิ สขุ ภาพในชุมชน

-

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ ปลายปีการศกึ ษา

 direct observe
 case report

ระบบและช่องทางในการรับบริการและให้บริการสุขภาพ ทัง้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยและแพทย์ เช่น ขัน้ ตอนการสง่ ต่อ การร่วมจ่าย การลาหยดุ งาน และประเด็น
ทางกฎหมาย
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ปี ๓

-

ความสอดคล้องของความต้องการด้านสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน

-

เข้าใจบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อการเป็นคณะกรรมการสุขภาพระดับ
พืน้ ทีแ่ ละบทบาทของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลต่อนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น

๓. สามารถวางแผนและจดั กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ชมุ ชนโดย
คานึงถึงบริบทของชมุ ชนเปนหลัก

-

บริหารจดั การระบบการสร้างเสรมิ สุขภาพและป้องกันโรคให้แก่คนในชุมชนโดย
ประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนโดยคานึงถึงบริบท
สภาพแวดล้อม สงั คม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อของคนชุมชน

-

แผนที่จะทาให้งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใหม้ ีความยั่งยืนในชุมชน

 Direct observe
 Case report
 MSF

ส่วนที่ ๒ สรุปการประเมิน
วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๑ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๒ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_

วันที่

_ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได้สง่ แผนในการพัฒนา EPA ดา้ นนี้ดังเอกสารแนบปี ๓ ผู้รับการประเมิน

_อาจารย์ที่ปรึกษา_
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แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผ่านตามขั้นขีดความสามารถ (ส่งแผนนี้พร้อมกับใบประเมิน)
ชื่อ

ชั้นปีที่
EPA ที่ ๗

ครั้งที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

๑.
๒.
๓.

แผนการพัฒนา (ระบุ)
๑. ทาอย่างไร

๒. วัดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ทาบอ่ ยแค่ไหน นานเท่าไร

สรุปผลการประเมิน EPA ๗ การทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Implement of community project)
ผู้เรียน

สถาบนั ฝึกอบรม

ปีเข้ารับการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประเมิน
ขั้นำของชั
ต่
้น
ปีทคี่ วรทาได้

รายละเอียดความสามารถที่ต้องทาไดใ้ นแต่ละระดับ

ระดับความเชื่อมั่นผ่าน ( )
L๑ require supervise

ปี ๑

๑. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทางานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนโดยทัว่ ไป

ปี ๒

๒. สามารถวเิ คราะห์ระบบการดแู ลสุขภาพที่จาเพาะในชุมชนของตนเอง
เพื่อวางแผนการทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

ปี ๓

๓. สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสร้างเสรมิ สขุ ภาพและป้องกันโรคให้แก่
ชุมชนโดยคานึงถึงบริบทของชุมชนเป็นหลัก

ไม่ผา่ น

L๒ Autonomous practice L๓ Supervise other

สรุปผลการประเมิน EPA ๗ การทาโครงการสร้างเสรมิ สขุ ภาพในชมุ ชน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน
ขอรบั รองผลการประเมิน

(หัวหน้าแผนการฝึกอบรม)
(หัวหน้าสถาบัน)
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ภาคผนวก ๕
การฝึกทักษะทางคลินิกสาหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
การทาหัตถการที่จาเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยแบ่งระดับหัตถการดังต่อไปนี้
ระดับที่ ๑ หมายถึง หัตถการพื้นฐานทางคลินิกเมื่อจบการฝึกอบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการ
กระทาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไข
ที่เหมาะสม สามารถทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
ระดับที่ ๒ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน มีความสาคัญต่อการรักษาผู้ป่วยเมื่อจบการฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง
ตรวจและประเมินข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง
และสามารถทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
ระดับที่ ๓ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจทาในกรณีที่จาเป็น เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสมได้ถูกต้อง เคยช่วยทาและสามารถทาได้ ภายใต้การแนะนา วินิจฉัย ดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อน
ภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง
ระดับที่ ๔ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน เมื่อจบการฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้อบ่งชี้
ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ได้ถูกต้อง สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ลาดับที่
๑

๒
๓

๔
๕
๖

หัตถการ
Advanced cardio-pulmonary resuscitation
๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified
๙๙.๖๒ Other electric countershock of heart
๙๙.๖๓ Closed chest cardiac massage
๙๙.๙๓ Nonmechanical methods of resuscitation
Aerosol bronchodilator therapy
๙๓.๙๔ Respiratory medication administered by nebulizer
Amniotomy
๗๓.๐๙ Other artificial rupture of membranes, artificial rupture of
membranes at time of delivery
Anterior nasal packing
๒๑.๐๑ Control of epistaxis by anterior nasal packing
Arterial puncture
๓๘.๙๘ Other puncture of artery
Aspiration of skin, subcutaneous tissue and bursa (elbow and ankle)

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/

/
/

/
/
/
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ลาดับที่

๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หัตถการ
๘๖.๐๑ Aspiration of skin and subcutaneous tissue
๘๓.๙๔ Aspiration of bursa
Biopsy of skin, superficial mass
๘๖.๑๑ Biopsy of skin and subcutaneous tissue
Blood and blood component transfusion
๙๙.๐ Transfusion of blood and blood components
๙๙.๐๓ Other transfusion of whole blood
๙๙.๐๔ Transfusion of packed cells
๙๙.๐๕ Transfusion of platelets
๙๙.๐๖ Transfusion of coagulation factors
๙๙.๐๗ Transfusion of other serum
Breathing exercise
๙๓.๑๘ Breathing exercise
Capillary puncture
๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy
Cervical biopsy
๖๗.๑๒ Other cervical biopsy, punch biopsy of cervix NOS
Debridement of wound
๘๖.๒๒ Excisional debridement of wound, infection, or burn ๘๖.๒๗
Debridement of nail, nail bed, or nail fold
๘๖.๒๘ Nonexcisional debridement of wound, infection or burn
Endotracheal intubation
๙๖.๐๔ Insertion of endotracheal tube
Episiotomy
๗๓.๖ Episiotomy, Episiotomy with subsequent episiorrhaphy
Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
๘๖.๓ Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and
subcutaneous tissue
External splinting
๙๓.๕๔ Application of splint
First aid management of injured patient
Gastric gavage
๙๖.๓๕ Gastric gavage
Gastric irrigation
๙๖.๓๔ Other irrigation of (naso-)gastric tube

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
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ลาดับที่

หัตถการ

๒๐

Gastric lavage
๙๖.๓๓ Gastric lavage
Incision and drainage
๘๖.๐๔ Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue
Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous
๙๙.๑x Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance
๙๙.๒x Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance
๙๙.๓x Prophylactic vaccination and inoculation against certain bacterial
diseases
๙๙.๔x Prophylactic vaccination and inoculation against certain viral
diseases
๙๙.๕x Other vaccination and inoculation

๒๑
๒๒

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

Insertion and removal of intrauterine device
๖๙.๗ Insertion of intrauterine contraceptive device
๙๗.๗๑ Removal of intrauterine contraceptive device
Intravenous fluid infusion
๙๙.๑๘ Injection or infusion of electrolytes
Local infiltration and digital nerve block
๐๔.๘๑ Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia
Lumbar puncture
๐๓.๓๑ Spinal tap
Marsupialization of Bartholin’s cyst
๗๑.๒๓ Marsupialization of Bartholin’s gland (cyst)
Normal labor
๗๓.๕๗ Other manually assisted delivery, assisted spontaneous delivery,
Crede maneuver
Oxygen therapy
๗๓.๘๖ Other oxygen enrichment, oxygen therapy
PAP smear
๙๑.๔๖ Papanicolaou smear
Phototherapy
๙๙.๘๓ Other phototherapy, phototherapy of the newborn
Polypectomy (cervical)
๖๗.๙๓ Other excision or destruction of lesion or tissue of cervix

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
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ลาดับที่

หัตถการ

๓๕

Postural drainage
๙๓.๙๙ Other respiratory procedures, postural drainage
Removal of foreign body from vagina in adult
๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without incision
Skin traction
๙๓.๔๖ Other skin traction of limbs
Stomal care
๙๗.๐๔ Replacement of tube or enterostomy device of large intestine
Strengthening and stretching exercise
๙๓.๑x Physical therapy exercises
๙๓.๒๗ Stretching of muscle or tendon
Stump bandaging
๙๓.๕๖ Application of pressure dressing
Suture
๘๖.๕๙ Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites
Umbilical vein catheterization
๓๘.๙๒ Umbilical vein catheterization
Urethral catheterization
๕๗.๙๔ Insertion of indwelling urinary catheter
Vaginal packing
๙๖.๑๔ Vaginal packing
Venipuncture
๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy
Wound dressing
๘๖.๒๘ Non-excisional debridement of wound, infection or burn
๙๖.๕๙ Other irrigation of wound, wound cleaning NOS
Abdominal paracentesis
๕๔.๙๑ Percutaneous abdominal drainage, paracentesis
Basic mechanical ventilation
๙๖.๗x Other continuous mechanical ventilation
Cervical dilatation and uterine curettage
๖๙.๐x Dilation and curettage of uterus
Contraceptive drug implantation and removal
๙๙.๒๓ Injection of steroid, subdermal implantation of progesterone

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
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ลาดับที่
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

๕๖

๕๗
๕๘
๕๙

๖๐
๖๑
๖๒

๖๓
๖๔

หัตถการ
Incision and curettage (external hordeolum)
๐๘.๐๙ Other incision of eyelid, incision of hordeolum
Intercostal drainage
๓๔.๐๔ Insertion of intercostal catheter for drainage, chest tube
Joint aspiration, knee
๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration
Manual vacuum aspiration
๖๙.๕x Aspiration curettage of uterus
Neonatal resuscitation and transportation
๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified ๙๙.๖๓
Closed chest cardiac massage
๙๓.๙๓ Nonmechanical methods of resuscitation
Perineorrhaphy
๗๕.๖๙ Repair of other current obstetric laceration
๗๑.๗๑ Suture of laceration of vulva or perineum
Plaster of Paris technique
๙๓.๕๓ Application of other cast
Pleural paracentesis
๓๔.๙๑ Thoracentesis
Removal of foreign body from conjunctiva
๙๘.๒๒ Removal of embedded foreign body from eyelid or conjunctive
without Incision
Removal of foreign body from ear
๙๘.๑๑ Removal of intraluminal foreign body from ear without incision
Removal of foreign body from nose
๙๘.๑๒ Removal of intraluminal foreign body from nose without incision
Removal of foreign body from Throat
๙๘.๑๓ Removal of intraluminal foreign body from pharynx without
incision
Removal of foreign body from vagina in child
๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without incision
Removal of nail, nail bed, or nail fold
๘๖.๒๓ Removal of nail, nail bed, or nail fold

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
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ลาดับที่
๖๕

๖๖

๖๗
๖๘

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

หัตถการ
Skeletal traction
๙๓.๔๓ Intermittent skeletal traction
๙๓.๔๔ Other skeletal traction
Tubal ligation & resection
๖๖.๓๒ Other bilateral ligation and division of fallopian tubes, Pomeroy
operation
Venesection
๓๘.๙๔ Venous cutdown
Amniotomy
๗๓.๐๑ Induction of labor by artificial rupture of membranes Excludes:
artificial rupture of membranes after onset of labor
Appendectomy
๔๗.๐๙ Other appendectomy
Bone marrow aspiration
๔๑.๓๘ Other diagnostic procedures on bone marrow
Breech assistance delivery
๗๒.๕๒ Other partial (assisted) breech extraction
Circumcision
๖๔.๐ Circumcision
Closed reduction of simple fractures
๗๙.๐x Closed reduction of fracture without internal fixation
General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery
Joint aspiration, others
๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration
Low transverse cesarean section
๗๔.๑ Low cervical cesarean section
Manual removal of placenta
๗๕.๔ Manual removal of retained placenta
Needle biopsy of breast
๘๕.๑๑ Closed (percutaneous) (needle) biopsy of breast
Peritoneal lavage
๕๔.๒๕ Peritoneal lavage
Posterior nasal packing
๒๑.๐๒ Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ลาดับที่
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

หัตถการ
Reduction of simple dislocations
๗๙.๗x Closed reduction of dislocation
Removal of embedded foreign body from cornea without incision
๙๘.๒๑ Removal of superficial foreign body from eye without incision
Repair of extensor tendon of hand
๘๒.๔๕ Other suture of other tendon of hand
Salpingectomy
๖๖.๖๒ Salpingectomy with removal of tubal pregnancy
Suprapubic tap
๕๗.๑๑ Percutaneous aspiration of bladder
Tracheostomy
๓๑.๑ Temporary tracheostomy, for assistance in breathing
Ultrasonography, abdomen in traumatic condition
๘๘.๗๖ Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum
Ultrasonography, gravid uterus
๘๘.๗๘ Diagnostic ultrasound of gravid uterus
Vacuum extraction
๗๒.๗x Vacuum extraction
Cervical spine and pelvic traction
๙๓.๒๑ Manual and mechanical traction
Low forceps extraction
๗๒.๑ Low forceps operation with episiotomy
Peritoneal dialysis
๕๔.๙๘ Peritoneal dialysis
Pleural biopsy
๓๔.๒๔ Pleural biopsy
Spinal anesthesia
๐๓.๙๑ Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia
Vasectomy
๖๓.๗๓ Vasectomy

ระดับหัตถการ
๑ ๒ ๓ ๔
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ภาคผนวก ๖
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่เกี่ยวข้องในสถาบันฝึกอบรมในหน่วยงานราชการ
หรือในประเทศไทยหรือ ต่า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือด้าน
การแพทย์สาขาอื่น
วัตถุประสงค์
๑. การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลคลินิกเฉพาะทางสาขาต่างๆ เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และฝึกทักษะ
การดูแลสุขภาพทางด้านคลินิกสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
๒. การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผูร้ ับบริการ
๓. ฝึกทักษะการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยผสมผสานทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
๔. ฝึกทักษะการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
๕. ฝึกการสื่อสาร การให้คาปรึกษาที่เหมาะสม
๖. ทาความเข้าใจระบบเชื่อมโยง การส่งต่อและการประสานบริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั้งที่หน่วยบริการ
สุขภาพโดยตรงและบริการสุขภาพอื่นๆ
วิธีการ
การฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับการอภิปราย ติดตามผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาที่ฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์ที่
ปรึกษาเวชศาสตร์ครอบครัว
เนื้อหา
๑. Orientation – program, supervisor, evaluation, resources, activities
๒. การดูแลผู้ป่วยนอก
- โรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและการดูแลรักษาในสถานที่จริง
- ข้อบ่งชี้ขั้นตอนการรับผู้ป่วยเข้าและการส่งต่อผู้ป่วยออกจากสถานที่นั้นๆ
- ปัญหา Bio psychosocial ของผู้ป่วยในเวชปฏิบัตินั้น ๆ
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ภาคผนวก ๗
แบบประเมินรายปีของแพทย์ประจาบ้าน
ชื่อ - นามสกุลของแพทย์ประจาบ้าน
..........................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุลของหัวหน้ากลุ่มงาน (หรือหัวหน้าสถาบัน)
........................................................................................ สถาบันฝึกอบรม
.......................................................................................................................................... .................
คำชี้แจง ให้ประธานคณะกรรมการบริการแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน (หรือหัวหน้าสถาบัน)
ประเมินผล
การปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้าน โดยประเมินภาพรวมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม แล้วกรอก
ข้อมูลตามความเป็นจริง
ส่วนที่ ๑ การประเมินความรู้ของแพทย์ประจาบ้านในภาพรวม
(Overall knowledge assessment)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
ส่วนที่ ๒ การประเมินทักษะของแพทย์ประจาบ้านในภาพรวม
(Overall skill assessment)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
ส่วนที่ ๓ การประเมินสมรรถนะหลัก ๖ ด้านของแพทยเ์ วชศาสตร์ครอบครัวไทย
(Core Competency assessment)
๑. การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management)
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หลักฐานประกอบการประเมนิ
......................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ...............................................
๒. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดแู ลแบบองค์รวม
(Person-centered and holistic care)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
...................................................................................................................................... ......................................
๓. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills)

หลักฐานประกอบการประเมิน
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
......................................................................... ...................................................................................................
๔. การดูแลแบบครอบคลุม (Comprehensive approach)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ..............................................
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๕. การดูแลโดยมุ่งเนน้ ครอบครัว (Family oriented approach)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
๖. การดูแลโดยมุ่งเนน้ ชุมชน (Community oriented approach)

หลักฐานประกอบการประเมนิ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
สรุปผลการประเมิน
ไม่เป็นที่นา่ พอใจ
คาบเส้น
เป็นที่น่าพอใจ

พิจารณาไม่ส่งสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ
ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ในการพิจารณา
ให้สอบขั้นสุดท้ายเพือ่ วุฒิบัตรฯ
ส่งสอบขั้นสุดท้ายเพอวุฒิบัตรฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และผ่านการรับรองโดยคณาจารย์ของ
สถาบันฝึกอบรมแล้ว

ลงชื่อ ..............................................................
(.................................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร-โรงพยาบาลกาแพงเพชร
(.................../..................../..................)
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ภาคผนวก ๘
แนวทางการเขียนรายงานวิจยั
องค์ประกอบของรายงานวิจัย
รายงานวิจัย ควรมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
๑. ชื่อเรื่อง
๒. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๔. คาถามของการวิจัย
๕. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๖. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย*
๗. ขอบเขตของการวิจัย
๘. การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย*
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑๐. ระเบียบวธิ วี ิจัย
๑๑. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
๑๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
๑๓. บรรณานุกรม
๑๔. ภาคผนวก*
๑๕. ประวัติของผูด้ าเนินการวิจัย
* ไม่จาเป็นต้องมีทกุ โครงการ
๑. ชื่อเรื่อง (the title)
ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถงึ เรื่องที่จะทาการศึกษาวิจัย ว่าทา อะไร กบั ใคร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร ยกตัวอย่างเช่น “ประสิท ธิผลของการใช้วัคซีน ป้องกนั โรคหัดเยอรมันกบั
ทหารในศนู ย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุท ธศึกษาทหารเรือ ๒๕๔๗” ในกรณ ีที่จาเป็น ต้องใช้ช ื่อที่ยาวมากๆ อาจแบ่งชื่อเรื่อง
ออกเป็น ๒ ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมำหน
ีน้ ักความสำคญ
ั มากกว่า และ ตอนที่สองเป็นเพียงส่ว นประกอบหรือส่ว นขยาย
เช่น “โรคติด ต่อทางเพศสัม พัน ธุ์แ ละการใช้ถุง ยางอนามัย เพื่อป้องกนั โรคของนัก เรียนชาย : การเปรียบเทียบระหว่าง
นักเรียนอาชีวศกึ ษากบั นักเรียนมัธ ยมศกึ ษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗” นอกจากนี้ ควรคำนึงด้วยว่าชื่อเรื่อง
กับเนือ้ หาของเรื่องที่ต้องการศกึ ษา ควรมีความสอดคล้องกัน
การเลือกเรื่องในการทาวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคญ
ั ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆหลา ยประเด็ น โดยเฉพาะ
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ จากผลของการวิ จั ย ในการเลือกหั วเรื่องของการวิ จัย มี ข้อควรพิจารณา ๔ หัวข้อ คือ
๑.๑ ความสนใจของผู้วิจัย
ควรเลอื กเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องทีไ่ ม่ยากจนเกินไป
๑.๒ ความสาคัญของเรื่องที่จะทาวิจัย
ควรเลอื กเรื่องที่มีความสาคัญ และนาไปใช้ปฏิบัติหรอื สร้างแนวความคดิ ใหม่ๆได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับงาน
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ
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๑.๓ เป็นเรื่องทีส่ ามารถทาวิจัยได้
เรื่องทีเ่ ลือกต้องอยู่ในวิสัยทีจ่ ะทาวิจัยได้ โดยไม่มผี ลกระทบอันเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น
ด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเกบ็ ข้อมูล ด้านระยะเวลาและการบริหาร ด้านการเมือง หรือเกิน
ความสามารถของผู้วิจัย
๑.๔ ไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยทีท่ ามาแล้ว
ซึง่ อาจมีความซำซ้้ อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพือ่ หลีกเลี่ยง ได้แก่ ชื่อเรื่องและปัญหาของการ
วิจัย (พบมากที่สุด) สถานทีท่ าการวิจัย ระยะเวลาทีท่ าการวิจัย วิธีการ หรือระเบียบวิธีของ การวิจัย
๒. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (background and rationale)
อาจเรียกต่างๆ กัน เช่น หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา ความจำเป็นทีจ่ ะทำการวิจัย หรือ
ความสำคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมา หรือภูมิหลัง
อย่างไร มีความสาคัญ รวมทัง้ ความจาเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการ
เขยี นปูพนื้ โดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆ ไปของ ปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพ
ที่กล่า วถึงมีปัญหาอะไรเกิด ขึ้นบ้า ง ประเด็น ปัญ หาที่ผู้วิจัยหยิบ ยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกบั เรื่องนี้
มาแล้วหรือยัง ทีใ่ ดบ้าง และการศึ กษาทีเ่ สนอนีจ้ ะช่วยเพิ่มคุณค่าต่องานด้านนีไ้ ด้อย่างไร
๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives)
เป็ น การกำหนดว่ า ต้ อ งการศึ ก ษาในประเด็ น ใดบ้ า ง ในเรื่อ งทีจ่ ะทำวิ จั ย ต้ อ งชั ด เจนและเฉพาะเจาะจง
ไม ่ค ล ุม เครือ โดยบ ่ง ชี้ถ ึง สิ่ ง ที่ จ ะทำ ทั้ งขอบเขต และค าตอบที่ ค าดว่า จะได ้รับ ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว การตั้ ง
วัตถปุ ระสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรทีเ่ สนอขอ และ เวลาทีจ่ ะใชจ้ ำแนกได้ เป็น ๒ ชนิด คือ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงสิ่งทีค่ าดหวัง (implication) หรือสิ่งที่
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้นจากการวิ จั ย นี้ เป็ น การแสดงรายละเอีย ดเกีย่ วกั บ จุ ด มุ่ ง หมาย ในระดั บ กว้ า ง จึ ง ควรครอบคลุม
งานวิจัยที่จะทาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เพื่อศึกษาถงึ ปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
๓.๒ วัตถุประสงคเ์ ฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถงึ สิ่งทีจ่ ะเกดิ ขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้ โดยอธิบาย
รายละเอียดว่า จะทาอะไร โดยใคร ทามากน้อยเพียงใด ทีไ่ หน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการเรียงหวั ข้อ ควรเรียงตามลาดับ
ความสาคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น
๓.๒.๑ เพื่อศึกษาถงึ รูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัวและชุมชน
๓.๒.๒ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
๔. คาถามของการวิจัย (research question)
เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยต้องกำหนดขึ้น (problem identification) และให้นยิ ามปัญหานั้น อย่างชัดเจน เพราะ
ปั ญ หาทีช่ ั ด เจน จะช่ ว ยให้ ผู้ วิ จั ย กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ตั้งสมมติ ฐ าน ให้ นิ ย ามตั ว แปรทีส่ าคั ญ ๆ ตลอดจนการวัดตัว
แปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งคาถามทีไ่ ม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่า จะศึกษาอะไร ทาให้การวางแผนใน
ขั้นต่อไป เกิดความสับสนได้คาถามของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ์กับเรื่องทีจ่ ะศึกษา โดยควรมีคาถามที่
สาคญ
ั ที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการคาตอบมากที่สุด เพื่อคาถามเดียว เรียกว่า คาถามหลัก (primaryresearch question)
ซึง่ คาถามหลักนี้ จะนำมาใช้เป็นข้อมูล ในการคานวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) แต่ผู้วิจัย อาจกำหนดให้มี
คาถามรอง (secondary research question) อี ก จำนวนหนึง่ ก็ ไ ด้ ซึง่ คาถามรองนี้ เป็ น คาถาม ทีเ่ ราต้ อ งการคาตอบ
เช่ น เดี ย วกั น แต่ มีความสาคัญรองลงมา โดยผู้วิจัยต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถตอบคำถามรองนีไ้ ด้ ทั้งนี้
เพราะการคานวณขนาดตัวอย่าง ไม่ได้คานวณเพื่อตอบคาถามรองเหล่านี้
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๕. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง (review of related literatures)
อาจเรียกว่ า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนีเ้ ป็น การเขียนถึ งสิ่งที่ผู้วิจัยได้ม าจากการศึ กษาค้ นคว้ า เอกสาร
ต่างๆ ทั้งทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตลอดจน
ผลงานวิ จั ย ต่ า งๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกั บ ปั ญ หาของผู้ วิ จั ย รวมทั้งมองเห็ น แนวทางในการ ดาเนินการศึกษารวมไปกบั ผู้วิจัย
ด้วย โดยจัดลำดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องทีเ่ ขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่ละหั ว ข้ อ เนือ้ เรื่อ งก็ จั ด เรี ย งตามลำดั บ เวลา
ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นได้ เห็ น พั ฒ นาการต่ า งๆ ทีเ่ กีย่ วกั บ ปั ญ หา นอกจากนี้ผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้
เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนทีส่ อดคล้องกัน ขดั แย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ไ ด้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษา
ฯลฯ การเขียนส่วนนีท้ าให้เกิด ประโยชน์ต่อการตั้งสมมุติฐานด้วย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขยี นเรียบเรียง นั้นอีก
ครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนือ้ หา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแคไ่ หน สาหรับการประเมิน การเขียนเรียบเรียง
การทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (๑๙๘๓, อ้างใน ธวัชชัย วรพงศธร, ๒๕๓๘) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่สาคัญไว้ โดยการ
ให้ตอบคาถามต่อไปนี้
๕.๑ รายงานนั้น ได้มีก ารเชื่อ มโยงป ัญ หาที่ ศึก ษากับ ปัญ หาวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง ศึก ษามากอ่ นแล ้ว
หรือไม่
๕.๑.๑ รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรอื ไม่ ซึ่งตาม
ความเป็นจริงแล้วควรใช้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด
๕.๑.๒ รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศกึ ษาครบหมด
หรือไม่
๕.๑.๓ รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆ หรือไม่
๕.๑.๔ รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เกีย่ วกับพฤติกรรม
มากเกินไป และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริงๆ น้อยไปหรอื ไม่
๕.๑.๕ รายงานได้เ รีย บเรีย งข้อ ความอย่า งต่อ เนื่อ งสมบูร ณ ์ห รือ ไม่ หรือ เป็น เพีย งแต่ล อก
ข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกนั เท่านั้น
๕.๑.๖ รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาทีท่ ามาแล้วเท่านั้น หรือเป็นการเขยี นใน เชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆ ทีศ่ ึกษามาแล้วหรือไม่
๕.๑.๗ รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าใน
ความคิดอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
๕.๑.๘ รายงานได้นาผลสรุปของงานวิจัยและขอ้ เสนอแนะของการนาผลการวิจัย ไป
ใช้ทั้งหมด มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแคไ่ หน
๕.๒ รายงานนัน้ ได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎ หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่
๕.๒.๑ รายงานได้เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาทีศ่ กึ ษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่
๕.๒.๒ รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอื่นที่เหมาะสมกว่าหรอื ไม่
๕.๒.๓ รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผล
หรือไม่
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๖. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทานายคำตอบอย่างมีเหตุผล มักเขยี นในลักษณะ การ แสดง
ความสัม พัน ธ์ ระหวางตั วแปรอิส ระหรือตั ว แปรต้ น (independent variables) และตั ว แปรตาม (dependent
variable) เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเอดส์ สมมติฐานทาหน้าทีเ่ สมือน เป็นทิศทาง และแนวทางาน
ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางานในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้
นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรนำเอาสมมติฐานต่างๆ ทีเ่ ขยี นไว้มารวมกนั ให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน ในลักษณะที่
เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถงึ พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ของคนงาน อาจต้องแสดง
(นิยมทาเป็นแผนภูม)ิ ถึงทีม่ าหรือปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดในพฤติกรรมดังกล่าว หรือ ในทางกลับกัน ผู้วิจัยอาจกำหนดกรอบ
แนวความคดิ ของการวิจัย ซึง่ ระบุว่าการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง และ ตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน แล้วจึง
เขยี นสมมติฐานทีร่ ะบุถงึ ความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรใน ลักษณะทีเ่ ป็นข้อๆ ในภายหลัง
๗. ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัย ทีจ่ ะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่ สามารถ ทาการศึกษา
ได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญ หานัน้ จึงต้องกาหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่น อน ว่าจะ ครอบคลุมอะไรบ้า ง ซึง่
อาจทาได้โดยการกำหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึง่ ของ สาขาวชิ า หรือกำหนดกลุ่มประชากร
สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา
๘. การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (operational definition)
ในการวิจัยอาจมีตัวแปร (variables) หรือคำ (terms) ศัพท์เฉพาะต่างๆ ทีจ่ ำเป็นต้องให้คำจำกดั ความ
อย่างชัดเจน ในรูปทีส่ ามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมีการ แปล
ความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น คำว่า คณ
ุ ภาพชี้วัด ตัวแปรทีเ่ กีย่ วกบั ความรู้ ทัศนคติ ความพึง พอใจ ความปวด
เป็นต้น
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (expected benefits and application)
อธิบายถงึ ประโยชน์ทจี่ ะนำไปใชได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการคน้ พบทฤษฎีใหม่ซึง่ สนับสนุน หรือ คัดค้าน
ทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น นำไปวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ หรือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้น และระยะ ยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และ
ควรระบุ ใ นรายละเอีย ดว่ า ผลดั งกล่ า ว จะตกกั บ ใคร เป็ น สาคั ญ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการวิจัยเรือ่ ง การฝึกอบรม
อาสาสมัคร ระดับหมู่บ้าน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะได้แก่ จำนวนอาสาสมัครผ่านการอบรมในโครงการนี้ ส่วนผลกระทบ
(impact) โดยตรงในระยะยาว ก็อาจจะเป็น คุณภาพชีวิตของคนในชมชนนั้น ที่ดีขึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก่ การ
กระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนนั้น มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมูบ่ ้าน ของตนเอง
๑๐. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology)
เป็นการให้รายละเอียดเกีย่ วกบั ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจะทาอย่างไร โดยทั่วไปเป็นการ
ให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ
๑๐.๑ วธิ วี ิจัย จะเลือกใชว้ ธิ วี ิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัย เชิงสารวจ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วธิ ีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใชว้ ธิ อี ะไรบ้าง
๑๐.๒ แหล่งข้อมูล จะเก็บขอ้ มูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียน ราษฎร์ สมุดสถิติราย
ปี สามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภมิ จากการสารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์
ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น
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๑๐.๓ ประชากรทีจ่ ะศึ ก ษา ระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่ า ใครคื อประชากรที่ต้ องการศึ ก ษา และกาหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ของประชากรที่จ ะศึ ก ษาให้ ชัด เจน เช่ น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่ อาศั ย บางครั้งประชากรที่ต้องการ
ศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
๑๐.๔ วิธีก ารสุ่ม ต ัว อย่า ง ควรอธิบายว่าจะใชวิธีก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบใด ขนาดต ัว อย่า งม ีจ ำนวน เท่ าใด
จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร
๑๐.๕ วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใชวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบ
เครื่องมืออย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแ บบสอบถาม การ สังเกต หรอื การ
สนทนากลุ่ม เป็นต้น
๑๐.๖ การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะทาอย่างไร จะใช้เครื่องมอื
อะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทาอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบคาถามของการวิจัยที่ต้องการ
๑๑. ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน
ผู้วิจัยต้องระบุถงึ ระยะเวลาที่จะใชในการดาเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้องระบุระยะเวลาที่
ใช้สาหรับ แต่ละขัน้ ตอนของการวิจัย วิธีการเขีย นรายละเอียดของหัว ข้อนีอ้ าจทาได้ ๒ แบบ ตามทีแ่ สดงไว้ในตัวอย่าง
ต่อไปนี้ (การวิจัยใช้เวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน)
ตัวอย่างที่ ๑
ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะทา (๓ เดือน)
๑. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขออนุมัติดาเนินการ ติดต่อผู้นาชุมชน เตรียมชุมชน)
และรวบรวมขอ้ มูลต่างๆ ที่จาเป็น
๓. สร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
๔. จัดหาและฝึกอบรมผู้ชว่ ยนักวิจัย
๕. ทดสอบและแกไ้ ขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข. ขั้นตอนการเก็บขอ้ มูล (๒ เดือน)
๖. เลือกประชากรตัวอย่าง
๗. สัมภาษณ์ประชากรตัวอยา่ ง
ค. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (๓ เดือน)
๘. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นาข้อมูลเข้าเครื่อง และทาการบรรณาธิการด้วยเครื่อง
คอมพวิ เตอร์
๙. เขียนโปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้
รวมทั้งแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (๔ เดือน)
๑๐. เขียนรายงานการวิจัย ๓ เดือน
๑๑. จัดพิมพ์ ๑ เดือน
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ตัวอย่างที่ ๒ ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart

๑๒. งบประมาณ (budget)
การกำหนดงบประมาณค่า ใช้จ่า ยเพื ่อ การวิจัย ควรแบ่งเป็น หมวดๆ ว่า แต่ล ะหมวดจะใช้ง บประมาณ เท่า ใด
การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทาได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งหมวด คือแบ่งเป็น ๘ หมวดใหญ่ๆ ได้แก่
๑๒.๑ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายสาหรับงานสนาม
๑๒.๓ ค่าใช้จ่ายสานักงาน
๑๒.๔ ค่าครุภัณฑ์
๑๒.๕ ค่าประมวลผลข้อมูล
๑๒.๖ ค่าพิมพ์รายงาน
๑๒.๗ ค่า จัด ประชุม วิช าการ เพื่อ ปรึก ษาเรื่องการดาเนิน งาน หรือ เพื ่อ เสนอผลงานวิจัย เมื่อ จบ
โครงการแล้ว
๑๒.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อย ่ า งไรก ็ ต าม แห ล ่ ง ท ุ น สน ั บ สน ุ น การวิ จ ั ย แต ่ ล ะแห ่ ง อ าจก าหน ด รายละเอีย ด ขอ งการเข ี ย น
งบประมาณแตกต่างกนั ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขยี นงบประมาณของแหล่งทุนที่ตนต้องการขอทุนสนับสนุน
และควรทราบถึงยอดเงิน งบประมาณสู งส ุด ต่อ โครงการที่ แ หล ่ง ท ุน นั้ นๆ จะให ้การสน ับ สนุน ด ้ว ย เนื่ องจากถ้าผู้ว ิจั ยตั้ ง
งบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก
๑๓. มคว.2เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
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ตอนสุด ท้ า ยของโครงการวิ จั ย จะต้ อ งมี เ อกสารอ้า งอิง หรื อ รายการอ้า งอิง อัน ได้ แ ก่ รายชื่ อ หนัง สือ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัส ดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพื่อประกอบการเอกสารวิจัยเรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิง จะอยู่
ต่อ
จากส่วนเนื้อเรื่อง และกอ่ นภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ
APA (American Psychological Association) style
๑๔. ภาคผนวก (appendix)
สิ่ง ที่นิ ย มเอาไว้ ที่ภ าคผนวก เช่ น แบบสอบถาม แบบฟอร์ ม ในการเก็ บ หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มูล เมื่อภาคผนวก
มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่
๑๕. ประวัติของผู้ดาเนนิ การวิจัย (biography)
ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจัย มักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งถา้ มีผู้วิจัย หลายคนก็
ต้องมีป ระวัติของผู้วิจัย ที่อยู่ในตาแหน ่งสาคญ
ั ๆ ทุกคนซึ่งต้องระบุว่า ใครเป็น หัว หน ้าโครงการ ใครเป็นผู้ร่วมโครงการใน
ตาแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ประวัติผู้ดาเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทางาน และ
ผลงานทางวชิ าการต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
- แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการ ประกอบ
ว ชิ าช ีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ราชว ิท ยาลั ย แพทย์ เวชศาสตร์ ค รอบคร ัว แห ่ง ประเทศไทย
พุทธศักราช
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ตารางกิจกรรมหัวข้อ Research Methods
ชั้นปีที่ ๑

กรกฎาคม ๒๕๖๓
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒

หัวข้อ

กิจกรรม

Research Methodology
Critical appraisal

Research idea

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

Discuss research topics and idea

สิงหาคม ๒๕๖๓

Lecture ๐๑:
Basic clinical epidemiology and clinical research

กันยายน ๒๕๖๓

Lecture ๐๒:

-

พบอาจารย์ทปี่ รึกษา

Basic R programing for data analysis (๑)

ตุลาคม ๒๕๖๓
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ
Research Methodology

กิจกรรม
Lecture ๐๓:
Basic R programing for data analysis
(๒)

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓

Individual work presentation

สัปดาห์ที่ ๔

Research Supervision

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๓

Basic clinical statistics (๑)
Evidence-based medicine (EBM) in
family practice
Formulate research questions /
Rationale

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

หัวข้อ
Research Methodology
Critical appraisal
Individual work presentation

กิจกรรม
Lecture ๐๔:
Basic clinical statistics (๒)
EBM in family practice
(Re-define) Research questions /
Rationale / Study flow / Design of data
collection / Power analysis /Case
record form / Prepare Proposal writing
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สัปดาห์ที่ ๔

Research Supervision

ธันวาคม ๒๕๖๓

Lecture ๐๕:

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

Basic clinical statistics (๓)

มกราคม ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้า โครงร่างวิจัย กับอาจารย์ทปี่ รึกษาในประเด็นดังนี้
Study flow, design of data collection, power analysis, case record form and
proposal writing

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ

กิจกรรม

Research Methodology

Lecture ๐๖:

สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๓

Critical appraisal
Individual work presentation

Linear models (๑)
EBM in family practice
Study flow, design of data collection,
power analysis, case record form and
proposal writing

สัปดาห์ที่ ๔

Research Supervision

มีนาคม ๒๕๖๓

Lecture ๐๗:

รายงานความก้าวหน้า โครงร่างวิจัย กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา

Logistic models / Generalized linear model (๑)

เมษายน ๒๕๖๓

Lecture ๐๘:
Advanced linear models and post-hoc diagnostic procedures (๒)

พฤษภาคม ๒๕๖๓

มิถุนายน ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Research Group Meeting ๑:
All Fam med staff + Students

หัวข้อ
Research Methodology
Critical appraisal
Individual work presentation
Research Supervision

กิจกรรม
Lecture ๐๙:
Advanced logistic models (๒)
EBM in family practice
Present research proposal

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

167
ชั้นปีที่ ๒

กรกฎาคม ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ
Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

หัวข้อ

กิจกรรม
Lecture ๑๐:
Etiologic research
Critique research papers:
Etiologic research
Data collection

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

สิงหาคม ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

กันยายน ๒๕๖๔

Lecture ๑๒:
Confounding and effect modification

ตุลาคม ๒๕๖๔

Lecture ๑๓:
Diagnostic test research / diagnostic prediction research / Data analysis in
diagnostic research

พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ
Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

กิจกรรม
Lecture ๑๑:
Data analysis in etiologic research
Critique research papers:
Etiologic research
Data collection

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

กิจกรรม
Research Group Meeting ๒:
All Fam med staff + Students
Critique research papers:
Diagnostic research
Preliminary data analysis

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา
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ธันวาคม ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓

Individual work presentation

สัปดาห์ที่ ๔

Research Supervision

มกราคม ๒๕๖๔

Lecture ๑๕:
Data analysis in prognostic prediction research

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Lecture ๑๖:
Randomized Controlled Trial (RCT) and non-RCT
Present research results
Present research results

มีนาคม ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ

พฤษภาคม ๒๕๖๔
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ
Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

กิจกรรม
Lecture ๑๔:
Prognostic research
Critique research papers:
Prognostic research
Data analysis, result table (First draft)
Research manuscript (First draft)

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

กิจกรรม
Lecture ๑๗:
Superiority, non-inferiority and
equivalence trials
Critique research papers:
Intervention research 1
Data analysis / Research manuscript

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา
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ชั้นปีที่ ๓

กรกฎาคม ๒๕๖๕
สัปดาห์ที่ ๑

Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓

Individual work presentation

สัปดาห์ที่ ๔

Research Supervision

สิงหาคม ๒๕๖๕

Research Group Meeting ๓:
All Fam med staff + Students
Progression on research manuscript (Final draft)

กันยายน ๒๕๖๕
ตุลาคม ๒๕๖๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ธันวาคม ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕

หัวข้อ

กิจกรรม
Lecture ๑๘:
Clinical trial data analysis: ITT, NNT, PP
Critique research papers:
intervention research ๒
Progression on data analysis and
research manuscript

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

Lecture ๑๙:
Poisson regression for rate
Progression on research manuscript (Final draft)
Lecture 20: (Optional)
Mixed-effects models / Latent class analysis
Progression on research manuscript (Ready for submission)

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สัปดาห์ที่ 1

หัวข้อ
Research Methods

สัปดาห์ที่ 2

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

Individual work presentation
Research Supervision

กิจกรรม
Lecture ๒๑:
Time-to-event data analysis
Critique research papers:
Time-to-event study ๐๑
Research manuscript (Submission)

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา
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มีนาคม ๒๕๖๕
สัปดาห์ที่ ๑

หัวข้อ

กิจกรรม

Research Methods

สัปดาห์ที่ ๒

Critical appraisal

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๔

Individual work presentation
Research Supervision

เมษายน ๒๕๖๕
พฤษภาคม ๒๕๖๕
มิถุนายน ๒๕๖๕

Progression on research manuscript (Submission) / Revision
Progression on research manuscript (Submission) / Revision
Progression on research manuscript (Submission) / Revision

Lecture ๒๒: (Optional)
Parametric survival data models
Critique research papers:
Time-to-event study ๐๒
Research manuscript (Submission)

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา

หมายเหตุ
๑. สิ้นสุดชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาต้องนาเสนอโครงร่างวิจัยต่อกรรมการ และ ส่งงาน ๒ ชิ้น
๑.๑ โครงร่างวิจัย เพื่อเตรียมส่งขอจริยธรรมงานวิจัย
๑.๒ บทความ โดยเรียบเรียงจากการทบทวนงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในเวชสารเวชศาสตร์ครอบครัว
๒. Research group meeting เป็ น กิ จ กรรมวิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จั ย คลิ นิ ก หรื อ ความก้ า วหน้ า ของงานวิ จั ย ของแพทย์
ประจาบ้าน อาจารย์แพทย์ และบุคลากรในสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นต่องานวิจัย
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ภาคผนวก ๙
แนวทางการเขียนรายงานการดาเนินโครงการในชุมชน
แผนการฝึกอบรมกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านไดม้ ีประสบการณ์ในการดาเนินโครงการสาธารณสุขในชุมชน
เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ดาเนินโครงการจะนาผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้ทุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ งในทอ้ งถิ่นหรือผู้ดูแล
ท้องถิ่นนั้น และหรือกลุ่มประชากรเป้าหมายที่โครงการเข้าไปดาเนิน การ ในรูปแบบการนาเสนอต่อที่ประชุม หรอื การจัดทา
รายงานทีเ่ ป็นรูปเล่ม
การจัดทารายงานเป็นรูปเลม่ ที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะได้ประโยชน์เพิ่มคอื
เป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการทั้งในด้าน กลวิธี วธิ ีการ กระบวนการดาเนินการ ที่ส่งผลสำเร็จ รวมถึงบทเรียนที่ได้จาก
โครงการที่ผู้อื่นที่สนใจ หรือมภี าระกจิ ในการปรับปรุงแกไ้ ขปัญหา สาธารณสุขในลักษณะเดียวกนั จะนาไปดาเนินการในพื้นที่อื่น
หรือประชากรกลุ่มอื่นได้อีกด้วย
ในการจะสื่อผลการดาเนินการโครงการ จึงจาเป็นต้องเขยี นให้ผู้อ่านได้รับทราบและเขา้ ใจในเนื้อหาของรายงาน
อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ประกอบ และลักษณะของเนื้อหาของรายงาน ดังต่อไปนี้ (ส่วน หัวข้ออื่น เช่น สมมติฐาน ขึน้ กับลักษณะ
ของโครงการ ซึ่งผู้รายงานสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม)
๑. ปก
ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ
- ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติฯ
- พ.ศ.ที่รายงาน
๒. คำนำ
เป็นการแนะนำว่ารายงานเล่มนี้ เป็นของใคร เกีย่ วข้องกบั เรื่องอะไร ทาเพื่ออะไร (ในกรณีนี้ คือ เป็นสว่ นหนึ่ง
ของการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) เพื่อประโยชน์อะไร ต่อใคร อย่าง กระชับ สั้นๆ ลงท้ายด้วย
ระบุผรู้ ายงาน และวนั -เดือน-ปีที่รายงาน
๓. สารบัญ
(อาจมีสารบัญตาราง และสารบัญภาพด้วย ถ้ามีจานวนมาก)
๔. บทคัดย่อ
เป็นการย่อ รายงานทั้ง หมดอย่า งกระชับ กระทัด รัด (ความยาวไม่เกิน ๒/๓ หน้ากระดาษ A๔) เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจว่ารายงานนี้
- ความเป็นมาของโครงการ
- ทาเพื่ออะไร ทาอย่างไร ประเมินผลอย่างไร และได้ผลเป็นอย่างไร
- ข้อสรุปและขอ้ เสนอแนะ
๕. บทนำ (หรือหลักการและเหตุผล)
เป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจอย่างย่อกระชับ ให้กับผู้อ่านรายงานได้เขา้ ใจเช่นเดียวกบั ผู้ดาเนินโครงการว่า
เรื่องที่ทามีความเป็นมา/ความสาคัญ อย่ างไร นัน้ คือ เหตุผล/ความเป็นมาทีพ่ บปัญหานี้ และ
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เหตุผลที่เลอื กเรื่องนี้ โดยอ้างอิงข้อมูลสำคัญๆ ทีพ่ บ เปรียบเทียบข้อมูลประกอบ และผลกระทบที่จะเกดิ หากปลอ่ ยไว้ให้
ผู้อ่านเห็นว่ามีความสาคัญจริง ทั้งนี้ต้องมีการอ้างแหล่งที่มา (reference) ด้วย
๖. เป้าประสงค์
เป็นการระบุว่า ในอนาคตหลังดาเนินโครงการ ผู้ดำเนินโครงการหวังว่าจะเกดิ การเปลีย่ นแปลงที่
ดีอะไรบ้าง
๗. วัตถุประสงค์
เป็ น การระบุ ว ่ า เมื่อ เสร็ จ สิ้น โ ครงการ ผู้ดาเนิ น โครงการต้ อ งการให้ เ กิ ด อะไร /บรรลุ อ ะไร
วัตถุประสงค์ที่ดคี วรมีลักษณะดังต่อไปนี้
- ไม่มากขอ้ เกินไป (ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเกิน ๓ ข้อ)
- ต้องจาเพาะ สามารถวัด/ประเมินได้
- ถ้าโครงการทำให้เกดิ ผลอืน่ หรือผู้ดำเนินการต้องการผลอื่น ให้แยกไวใ้ นหัวข้อผลกระทบแทน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อดาเนินโครงการตามวัตถปุ ระสงคแ์ ล้ว จะส่งผลให้เกดิ อะไรตามมาทัง้ เมื่อจบโครงการและใน
อนาคต ต่อทั้งประชากรเป้าหมาย ผู้ดำเนิ นโครงการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีไ้ ม่ใช่ การนา
วัตถุประสงค์มาเขียนซ้า
๙. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ทาที่ครอบคลุมถึง
- ลักษณะ สถานการณ์ แนวโน้มของปัญหา
- สาเหตุและปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับปัญหา
- ผลกระทบของปัญหา ในด้านต่าง ๆ
- แนวทางการปรับปรุง พัฒนา แกไ้ ข ทั้งทางทฤษฎี และโครงการเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยต้องมีการ
นาเสนอขอ้ มูลและอ้างอิงแหล่งที่มา (reference) ประกอบด้วย
๑๐. การดำเนนิ โครงการ
เป็ น การนำเสนอว่ า เพื่ อให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ มี ก ลวิ ธี และแนวทางอย่ า งไร ดาเนิ น การ อย่ า งไร
ทาอะไรบ้ า ง ตรงตามแผนหรื อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งไรบ้ า ง เพราะอะไร ในหั ว ข้ อ นีต้ ้ อ งให้รายละเอีย ดทุ กขัน้ ตอน
ครบถ้ว นในลัก ษณะทีว่ ่า ถ้ า ผู้อื่ น ต้องการจะทำโครงการแบบเดียวกัน นี้ เมื่ออ่า น รายงานในส่วนนี้แลว้ สามารถดาเนิน
โครงการได้เลย โดยไม่ต้องวางแผนใหม่
๑๑. การประเมินโครงการ
- จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่ออะไร เพื่อใช้ประโยชน์อะไร
- ใช้ตัวชี้วัดอะไร มีเกณฑ์ (ถ้ามี) อะไร ใช้ขอ้ มูลอะไร
- เป็นการประเมินชนิดใด
- ใช้เครื่องมอื อะไรบ้างในการประเมิน
- ใช้วิธอี ย่างไรในการเก็บรวบรวมขอ้ มูล รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการ
- วธิ ีการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล การใช้สถิติประกอบ และการนาเสนอผล
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ส่ว นนี้ก็เช่นเดียวกบั หัว ข้อการดาเนิน โครงการคอื ต้องเขยี นในลักษณะที่ว่า ผู้อ่านสามารถนำไปดาเนินการ
ประเมินได้โดยไม่ต้องคิดรายละเอียดใหม่
๑๒. ผลการดำเนนิ โครงการ
รายงานผลที่ เกิ ด ข ึ้น จากการท าโครงการทุ ก อย่ า ง ทั้ งในส่ วนที่ เป็ น Input, process, output และปั ญ หา
อุปสรรค ซึ่งรวมถึงผลที่ได้จากการประเมิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตอบวัตถุประสงค์ การนาเสนอให้เขียนในลักษณะ
พรรณนาการ “แปลผล” ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัว ข้อๆ โดยใช้ตารางหรือภาพประกอบการพรรณนา ไม่เขยี นใน
ลักษณะบรรยายใต้ภาพ (เขยี นพรรณนา แล้วจึงต่อด้วยภาพ หรือตาราง ไม่ใช่เสนอตาราง/ภาพก่อนเขียนผล)
๑๓. วิจารณ์หรืออภิปรายผล
เป็นการอภิปรายผลการดาเนินโครงการที่สรุปไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา อธิบายว่า
- ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์/แปลผล มีความหมายอย่างไร
- ทีไ่ ด้ผลเป็นเช่นนัน้ เป็นเพราะอะไร
- ผลทีไ่ ด้นี้จะส่งผลต่ออะไร/อย่างไรบ้าง
ทัง้ นีอ้ าจต้ อ งเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่น เช่ น รายงานประจำปี รายงานโครงการทีค่ ล้ายคลึง
กัน ที่ท ำที่อื่น (ซึ่ง ต้อ งอ้า ง reference ด้ว ย) นอกจากนี้ก ารอภิป ราย จะครอบคลุม ถึง เหตุแ ละปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การ
ดาเนินโครงการและที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคด้วย การอภิปรายและวิจารณ์ที่ดี จะนาไปสูส่ รุป และให้ขอ้ เสนอแนะได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม
๑๔. สรุปข้อเสนอแนะ
เป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการอย่างกระชับ ต่อจากกา รสรุปเป็นการให้ขอ้ เสนอแนะโดยอาศัยประเด็น
สาคัญที่ได้จากการอภิปรายผล ทั้งนี้อาจเป็นข้อเสนอแนะเกีย่ วกบั กลวิธีการทาโครงการเพื่อแกป้ ัญหา เทคนิคที่สาคัญที่ค้นพบ
จากโครงการ ขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการ การประเมินผล ฯลฯ
๑๕. เอกสารอ้างอิง
เป็นรายการเอกสารที่อาจเป็นหนังสือ รายงานโครงการ รายงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ใช้อ้า งใน
ส่ ว นของบทนา (หรื อ ความเป็ น มาหรื อ หลั ก การและเหตุ ผ ล) การทบทวนวรรณกรรม/ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง และอภิปราย/
วิจารณ์ผล
สิ่งที่ไม่เป็นที่ย อมรับในการใช้อ้างอิงคอื บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร แผ่น ปลิวหรือแผ่นพับ และ
เอกสารโรเนียวทีไ่ ม่มีรูปแบบวชิ าการครบถ้วน
การเข ีย นให ้ใ ช้ร ูป แบบที่ แ นะนำไว้ใ นวารสาร “สงขลานคร ิน ทร ์เ วชสาร” ซึ่ ง ใต ้ร ูป แบบของ Index
Medicus (ระบบ Vancouver) เรียงลำดับเลขจากการถูกอ้างอิงก่อน-หลัง
๑๖. ภาคผนวก
รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้รายงานใช้ประกอบในการรายงาน แต่มีรายละเอยี ดมากเกนิ ไป ถ้าใส่ไว้ในเนื้อรายงานจะ
ทำให้เทอะทะ หรือเยิ่นเย้อเกินไป เช่น โครงการที่เขียนไว้กอ่ นดาเนินโครงการ แบบประเมินต่างๆ สูตรการคำนวณ เป็นต้น
การจัดเรียงให้เป็นไปตามลาดับที่ถูกอ้างถึงในเนื้อรายงาน โดยระบุด ้วยว่า ชิ้นใด เป็นภาคผนวกที่เท่าไร เช่น
ภาคผนวกที่ ๑ โครงการ...............ภาคผนวกที่ ๒ แบบสารวจ...............
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ภาคผนวก ๑๐
แนวทางการเขียนรายงานการศึกษาผู้ป่วย
แนวทางการเขียนรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง
องค์ประกอบรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
๒. วัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ปว่ ยเป็นครอบครวั อย่างต่อเนื่อง
๓. ข้อมูลทั่วไป
- คือขอ้ มูลทัว่ ไปของสถานบริการที่ให้การบริบาลด้านเวชปฏิบัติครอบครัว
๔. ข้อมูลของผูป้ ว่ ยที่ศึกษา (index
case) Family background
- ภูมิลาเนา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อุปนิสัย ประวัติการสมรส
Case approach
-

ประวัติการเจ็บป่วย (อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันและในอดีต)
การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏบัติการ
การสรุปปัญหาของผู้ปว่ ย (problem list)
การแก้ไขปัญหาแบบ POMR แยกรายปัญหา

๕. Family census
- ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ การศกึ ษา อาชีพ สิทธิการรักษา รายได้ของแตล่ ะคนในครอบครัว
๖.
๗.
๘.
๙.

Family genogram
แผนที่การเดินทาง
ผังบ้าน: รายละเอียด และภาพ
Whole person approach
- Biological status
- Psychological status
- Social status
- Spiritual status

๑๐. Time family flow chart
๑๑. Family orientation
- อุปนิสัย และผู้ปว่ ยคิดว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเป็นอย่างไร รู้สกึ อย่างไรต่อการ
เจ็บป่วยของตนและสัมพันธภาพระหว่างกันเป็นอย่างไร
๑๒. Family as a unit
- ปัญหาร่างกาย จิตใจ สงั คม การตรวจร่างกายของสมาชิกในครอบครัวและความคิดการดูแลเอาใจใส่ของ
สมาชิกต่อผู้ปว่ ย
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๑๓. Psycho figure
- แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
๑๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ POMR แยกรายปัญหา
แสดงการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยและการจัดการปัญหาอย่าง
เหมาะสมกับทรัพยากร
- การวินจิ ฉัยโรค ประเมินโรคและความเจ็บป่วยที่แท้จริงของผู้ปว่ ย
- การค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ
- การอธิบายการวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การใช้ยา การพยากรณ์โรค
- การดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน แบบต่อเนื่อง
- การสืบค้นศักยภาพในการดูแลปัญหาของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
- การให้ขอ้ มูลแก่ผู้ป่วย/ ญาติ
- การให้คำปรึกษาแนะนา วางแผนติดตามการรักษา
- การเขียนบันทึกการรักษา และ/หรือ การส่งต่อ
- ข้อมูลที่บ่งถึงการยอมรับการรักษาของผู้ปว่ ย
๑๕. สรุปและประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการวางแผนการรักษาทีเ่ ชื่อมโยง ดุลยภาพในการพึ่งบริการสุขภาพ
๑๖. อุปสรรคในการดูแลผู้ปว่ ยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๑๗. ประโยชน์ที่ผู้ป่วยและครอบครวั ได้รับ
๑๘. การวางแผนการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต
๑๙. บทสรุป ความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะ
๒๐. บรรณานุกรม
๒๑. ประวัติผเู้ ขียน
การพิมพ์การรายงาน
๑. กระดาษและรูปแบบตัวอักษร
๑.๑ กระดาษ ให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A๔ (๒๑.0 x ๒๙.๗ ซม.) ขนาด ๘0 แกรม
๑.๒ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์ด้วยคอมพวิ เตอร์ ตัวอักษร Angsana New สีดา ขนาดดังนี้
ประเภท
ขนาดอักษรและรูปแบบ
บททีแ่ ละชื่อบทต่างๆ
๒๐ เข้ม หัวข้อสาคัญ
๑๘ เข้ม หัวข้อย่อย
ลาดับที่ของตารางและภาพประกอบ
๑๖ เข้ม เนื้อหาอื่นๆ
๑๖ ตัวปกติ
๑.๓ ตัวเลขและภาษาอังกฤษ
๑.๓.๑ ตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอารบิค
๑.๓.๒ ภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยอักษรชนิดเดียวกนั คอื Angsana New การใช้อักษรแบบ
UPPERCASE หรื อ lowercase ให้ เ ลื อ กตามกฎเกณฑ์ ข องไวยากรณ์ เชน article, preposition,
conjunction รวมทัง้ คำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ proper noun ใช้ lowercase ในขณะที่ proper noun เช่น ช้อเฉพาะ
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คาย่อ ใช้ UPPERCASE เช่น Master’s thesis, Royal Thai Air Force (RTAF), U.S. (the United States),
ชื่อเรื่อง “Uncertain partners : NGOs and the Military”
๒. การพิมพ์
ให้พิมพ์บนกระดาษหน้าขวาของเล่มเพียงด้านเดียว ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ การเว้นขอบกระดาษ ขอบบนและด้านซ้าย ๓.๘๑ ซม. (๑.๕ นิว้ ) ขอบล่างและด้านขวา
๒.๕๔ ซม. (๑ นิว้ ) หัวกระดาษ ๒.๕๔ ซม.(๑ นิว้ )
๒.๒ การเว้นบรรทัด ให้ใช้ line spacing single (multiple=๑.๐) (ตารางและภาพประกอบ
เลือกใช้ line spacing ตามความเหมาะสม) และเว้น ๑ บรรทัด ก่อนส่วนบทที่ ชื่อของบท หัวข้ อสำคญ
ั ของบท
หรือย่อหน้าแรกของบท เนือ้ หาของหัวข้อสำคัญของบท ชื่อภาคผนวก เนือ้ หาของบรรณานุกรม ตาม ตัวอย่างใน
ผนวก
๒.๓ การย่อหน้า ย่อหน้าใหม่ให้เยื้อง (Indent) ๑.๗๕ ซม. (๘ ตัวอักษร) ถ้าเนือ้ หาอยู่ภายใต้หัวข้อ
ที่มีเลขกำกับ ให้ย่อหน้าตรงอักษรตัวแรกของชื่อหัวขอ้ นั้น
๒.๔ การตั้งแนวบรรทัด (alignment) อาจจะเลือกใช้ left justified (ชิดซ้ายอย่างเดียว) หรือ
justified (ชิดซ้ายและขวา) ตลอดทั้งเล่ม สาหรับการพิมพ์กงึ่ กลางหน้าใช้ centered
๒.๕ การตัดแบ่งคำและชื่อบท เนอื่ งจากภาษาไทยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ การตัดแบ่งคำให้ตัดแบ่ง
ตามความเหมาะสม เช่น ทักษิโณทก อาจแบ่งเป็น ทักษ-โณทก เป็นต้น แต่ถา้ เป็นชื่อเฉพาะไม่ควรตัดแบ่ง ถา้ ชื่อบท
มีความยาวมากให้ตดั แบ่งบรรทัดโดยบรรทัดแรกยาวที่สุด
๒.๖ การลำดับหน้า ใช้ตัวอักษรและเลขหน้าอารบิค พิมพ์ห่างขอบบนและขวา ๑ นิ้ว ไม่พิมพ์
หน้าแรกของบทนั้นๆ
๒.๗ หัวข้อในบทเลขกำกับหัวข้อตัวแรกตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อหัวขอ้ ใหญ่ ไม่ควร มีตัวเลข
มากกว่า ๔ ระดับ เช่น ๑.๒.๓.๔ ถ้ามีหัวข้อย่อยมากกว่านั้นให้ใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์อนื่ ๆ ในการพิมพ์ บรรทัดสุดท้าย
ของหน้า ไม่ควรพิมพ์เฉพาะชื่อหัวข้อ หรือเนือ้ หา ๑ บรรทัด ถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้น
๒.๘ การเว้นวรรค การเว้นวรรคโดยใช้ “space” หรือ “ระยะ”
วรรค ๑ ระยะโดยทั่วไป
วรรค ๒ ระยะระหว่างตัวเลขกากับตารางและภาพประกอบกับชื่อตารางและ
ภาพประกอบ
วรรค ๓ ระยะระหว่างตัวเลขหัวข้อกับชื่อและเนื้อหาของหัวข้อ
๒.๙ การเสนอตารางและภาพประกอบ ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก
๒.๑๐ บรรณานุกรมและภาคผนวก ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก
๒.๑๑ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ตามความนิยม มีดังนี้
- มหั พภาค period หรื อ full stop (.) และจุ ล ภาค comma (,) พิม พ์ติ ด ข้ า งหน้ า
อั ญ ประกาศปิ ด เช่ น “one”, “two”, and “three”. ไม่ ต้ อ งเว้ น วรรคด้ า นใน
อัญประกาศ
- มหั พภาคคู่ colon (:) และอัฒ ภาค semi-colon (;) พิม พ์ติ ด ด้ านหลั ง อัก ษร เช่ น
ตัวอย่าง:.....และ บทแรก;..... เว้นวรรคด้านนอกเครื่องหมาย parentheses (วงเล็บ
เล็ก) bracket [วงเล็บใหญ่] และเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรและตัวเลข
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- “อัญประกาศ” ไมต่ อ้ งใช้
(.) (,) ( ) (;) พิมพ์ติดตัวอักษรหน้าและเว้นวรรค ๑ ระยะตามหลัง เช่น ตามลำดับ: หนึ่ง
, สอง, และสาม เป็นต้น [ในภาษาไทยไม่จำเป็นต้องใช้จุลภาคเนือ่ งจากมีเว้นวรรคอยู่แล้ว]
- Hyphen (-) ขีดเส้น ใช้เชื่อมคำ และตัดแบ่งคำทีพ่ ิมพ์แยกบรรทัดกัน พิมพ์ติดอักษรหน้า และ
หลัง[ในภาษาไทยไม่จาเป็นต้องใช้แต่ถ้าใช้ต้องเหมือนกันทั้งเล่ม]
dash มี สองขนาด en dash (ขี ด ยาวเท่า อัก ษร n) อาจใช้ hyphen แทนได้ ใ ช้ ใ น
ความหมาย “จาก...ถงึ ”...เช่น ๑-๒ (อ่านว่า จาก ๑ ถงึ ๒) พิมพ์ขีดติดกบั อักษรหน้าและ
หลัง
- เครื่องหมายสามจุด ellipsis (...) ให้พิมพ์เว้นวรรคระหว่างจุด
- ไม้ยมก พิมพ์เว้นวรรค ๑ ระยะจากอักษรหน้าและหลัง เช่น แบบต่าง ๆ เป็นต้น
- ไปยาลน้อย พิมพ์ติดอักษรหน้า เช่น กรุงเทพฯ เอกสารอ้า งอิง ในการเขีย นเอกสารอ้า งอิง จะใช้
ระบบ Vancouver โดยอ้างไว้ในเนื้อหาตามลำดับเป็ น ตั ว เ ล ข ใ น ว ง เ ล็ บ ตั ว ย ก สู ง จ ะ ส า ม า ร ถ ดูคาแนะนาเป็น
ภาษาไทย ไ ด้ โ ด ย D o w n l o a d fi l e ช อ ref_vancouver.doc จ า ก ห ้ อ งส ม ุ ด ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ คำแนะนำเป็ นภาษาอังกฤษจาก ICMJE หรือดูจากตัวอย่างต่อไปนี้
๑. สุภาวดี ถิระพานิช . รายงานผลการบันทึกกระบวนการขัน้ ตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; ๒๕๔๔.
๒. Kickbusch I. Introduction: Tell me a story. In: Pederson A, O’Neil M, Rootman,
editors. Health promotion in Canada. Pr ovincial, national & international
perspectives. Toronto: WB Saunders; ๑๙๙๔. p. ๘-๑๗.
๓. Lalonde M. A new perspective for the health of Canadians. Government of
Canada. [online].๑๙๗๔[cited ๒00๓ July ๓]. Available from: URL:
http://www.hcsc.gc.ca/hppb/phdd/pdf/perspective.pdf
เอกสารอ้างอิง
แนวทางการเขียนรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัว อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชี พ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ค รอบครัว ราชวิท ยาลั ย แพทย์ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕
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ภาคผนวก ๑๑
สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Portfolio)

สมุดบันทึกประสบการณ์
Portfolio

หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อ......................................................................................
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คานา
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีบทบาทหน้าที่ในหลายส่วนงาน เนื่องจากให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างครอบคลุม (Comprehensive care), อย่างต่อเนื่อง (Continuity care) และต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง
(Coordinate care) ดังนั้น ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์จะต้องมีการฝึกฝนตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีเพื่อจะได้เป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวที่มีคุณภาพ การบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Portfolio) ฉบับนี้ มุ่งเน้นให้แพทย์ประจาบ้านได้พัฒนาจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อนามาวิเคราะห์ตนเอง วางแผนการเรียน ควบคุมกากับตนเอง ประเมินตนเองเป็น
ระยะโดยมี อ าจารย์ ผู้ส อนและอาจารย์ ที่ ป รึก ษาช่ วยให้ ค าปรึก ษา ร่วมถึ งการเรีย นรู้ด้ วยตนเอง หากแพทย์ ป ระจาบ้ า น
มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถปรึกษาและติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
มกราคม ๒๕๖๓
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สารบัญ
(ให้แพทย์ประจาบ้านเขียนสารบัญและเลขหน้าให้เรียบร้อยด้วยตัวเอง)
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คาแนะนาสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
สาหรับสมุดบันทึกประสบการณ์ (Portfolio) ในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นี้ ได้จัดหัวข้อโดยมุ่งหวังให้แพทย์ประจาบ้านได้พัฒนาตนเองจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ในระหว่างการฝึกอบรม หวังประโยชน์เพื่อนามาวิเคราะห์ตนเอง วางแผนก ารเรียน ประเมิน
ตนเองเป็นระยะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คาปรึกษาตลอดการเรียน รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยมุ่งหวังให้แพทย์ประจาบ้านมี
๑. ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (compretency) ที่เหมาะสม
๒. ทักษะ (skill) ที่เหมาะสม
๓. เจตคติ หรือทัศนคติที่ดี
โดยมีหัวข้อบันทึกประสบการณ์เพือ่ ให้ได้ตาม ๓ หัวข้อข้างต้น ดังนี้
๑๓. บันทึกก่อนเริ่มเรียน
๑๔. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
๑๕. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
๑๖. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
๑๗. บันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
๑๘. บันทึกการออก Home visit
๑๙. บันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
๒๐. บันทึกการฝึกหัตถการ
๒๑. บันทึกการตรวจเวชระเบียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๒. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสต่างแผนก
๒๓. บันทีก Reflection โดยเลือกประสบการณ์หรือเคสที่น่าสนใจ 1 เหตุการณ์ ต่อเดือน
๒๔. บันทีกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
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ส่วนที่ ๑
บันทึกก่อนเริ่มเรียน
ให้แพทย์ประจาบ้านเขียนข้อมูลส่วนนี้ในเดือนแรกของการฝึกอบรม เพื่อให้พบที่อาจารย์ที่ปรึกษา
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ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อและนามสกุล...........................................................................................................
ชื่อเล่น..........................................................................................................................
วันเดือนปีเกิด...............................................................................................................
ภูมิลาเนา......................................................................................................................
ประวัติการเรียนและการทางาน
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
...................... ...................................................................................................................................
ความภาคภูมิใจในชีวิตในด้านการเรียนและการทางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ เป็นต้น)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ตดั สินใจมาเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รูปถ่าย
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ส่งที่ต้องการกระทาในระหว่างการฝึกอบรมฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มองอนาคตใน ๕ ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง
- ด้านการทางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ด้านครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ด้านเศรษฐานะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเดือนแรกของการเข้าฝึกอบรมฯ
วันที่......................................................................
สิ่งที่ได้เรียนรูห้ ลังจากเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(……………………………………….)
.......................................................
ชื่อนามสกุลแพทย์ประจาบ้าน

(……………………………………….)
........................................................
ชื่อนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา
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ส่วนที่ ๒

บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
- เขียนหัวข้อ Topic discussion (หนังสือที่หน้าสนใจ, English topic, family medicine topic) ที่ได้เรียนรู้
พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการเรียนรู้ Topic discussion ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐

หัวข้อ

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Topic discussion
วันที่
สิ่งที่ได้เรียนรู้
เรียนรู้
๑. Principle of Family Medicine

- Being Family Physician
Basic Concept of Human
development
- Patient-centered care
- Comprehensive care
- Coordinate care
Self-awareness method: Satir
model
๒. Doctor-Patient relationship
- Good Communication skill
Human behavior theory
- Difficult patients
- Brief psychotherapy – BATHE
Technique
- Breaking bad news
- Counseling and Coaching
๓. Working with the family, Family’s influence on health
- Family assessment: Family
system & Family genogram Ete.
- Care of Adolescent
- Couple-Marital problems
Sexual Health and disease
- Gender Health issue
- Single-parent and

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

187
หัวข้อ

วันที่
เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

reconstituted families
- Family-oriented pregnancy
care
- Acute illness and
hospitalization
- Chronic illness in family
- Family-oriented child health
care & child behavior problem
- Alcohol & Drug abuse in the
family
Care of Elderly and Geriatric
Health Examination
๔. Practice management topics & other topics
- Health care professional:
impaired physician
- Home Health care
intervention
- Primary care management
- Community-oriented care
- Health service system
management
- Health promotion & disease
prevention intervention
- Medical law & Medical ethics
- Concept of evidence-based
medicine
- Coordinated care &
Multidisciplinary teamwork
- nutrition
- Palliative care management
- Pain and symptoms control
intervention
Mind-body medicine
- Complementary & alternative
medicine
History and development of

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

188
หัวข้อ
Thai Traditional Medicine
- Medical Database and IT
management
Disaster Management
Travel Medicine and Global
Health , Pandemic disease
control
Sport Medicine
Drugs alcoholic and Smoking
Cessation
Patient safety
Mental Health management in
community
Occupational health
Physician health
Financial Management and
Investment for life
Treatment of HT and DLP
Treatment of DM
Anemia
Geriaric : Cognitive assessment
in primary care
Geriaric Falling evaluation in
older adults
Communication series: Nonadherence pateint
Communication series: Dealing
with anger patient
Communication series: Listening
and understanding
Screening common cancer in
Primary care
Common skin disease

วันที่
เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

189
ส่วนที่ ๓
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ
คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Evidence base medicine
- เขียนหัวข้อคลินกิ วิจัย Evidence base medicine ( การเรียนการสอนความรู้เรื่องการทาวิจัย, Journal
appraisal, การนาเสนองานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน) ที่ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการเรียนรู้ Evidence base medicine ให้ได้อย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ คลินิกวิจัย (Evidence base medicine)
หัวข้อ

วันที่เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

190
ส่วนที่ ๔
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
แพทย์ประจาบ้านบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
- เขียนหัวข้อConference(Case conference, Guest conference, Home care conference) ที่ได้เรียนรู้
พร้อมทั้งวันที่
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาตนเอง
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อ conference ให้ได้อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ Conference
หัวข้อ

วันที่เรียนรู้

ลายเซ็นอาจารย์/
วันที่

191
ส่วนที่ ๕
บันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออกตรวจ OPD Family medicine (OFM)
- บันทึกวันเวลาที่ออกตรวจ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว

วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

192
ส่วนที่ ๖
บันทึกการออก Home visit
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออก Home visit
- บันทึกวันเวลาที่ออก พร้อมทั้งให้ผู้ที่ไปด้วยหรือผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยเซ็นชื่อในวันดังกล่าว และเขียนระบุด้วยว่า
เป็นใครเซ็นในวงเล็บ เช่น ผู้ป่วย พยาบาล อสม เป็นต้น

วันที่ออกเยี่ยม

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็น
(ระบุ เช่นผู้ป่วย)/
วันที่

วันที่ออกเยี่ยม

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็น
(ระบุ เช่นผู้ป่วย)/
วันที่

193
ส่วนที่ ๗

บันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการออกตรวจ OPD ต่างแผนก
- บันทึกชื่อแผนก, วันเวลาที่ออกตรวจ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว
ชื่อแผนก/
วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

ชื่อแผนก/
วันที่ออกตรวจ

เวลามา-กลับ
(00.0000.00น)

ลายเซ็นอาจารย์
ผู้ดูแล/วันที่

194
ส่วนที่ ๘
บันทึกการฝึกหัตถการ
แพทย์ประจาบ้านบันทึกการฝึกหัตถการ
- เขียนวันที่ทาหัตถการนัน้ และระดับของทักษะ
๔ : ทาได้อย่างชานาญ ๓ : ทาได้ ๒ : ทาได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจ ๑ : ทาไม่ได้ด้วยตนเองต้องให้ผู้อื่นช่วย
- ข้อกาหนด คือ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเก็บหัวข้อการฝึกหัตถการให้ครบถ้วนร้อยละ ๖๐ และฝึกฝนจนชานาญ

หัตถการ
ครั้งที่
๔๗. Abscess (simple), I & D
๔๘. Abdominal paracentesis
๔๙. Airway management:
laryngoscopy,
endotracheal
intubation
๕๐. Arterial puncture
๕๑. Bladder catheterization,
transurethral
๕๒. Bleeding time
๕๓. Blood and blood
component transfusion
๕๔. Cardiopulmonary
resuscitation, basic and
advanced life support
๕๕. Central line: use/care
๕๖. Chest physiotherapy
๕๗. Electrocardiogram,
perform and interpret
๕๘. Gastric suction/lavage
๕๙. Gastric tube placement
(NG)
๖๐. Gynecologic
examination

๑

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ
วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ

195
หัตถการ
ครั้งที่
๖๑. Heimlich maneuver
๖๒. Immunization
administration (IM, SC,
PO)
๖๓. Inhalation equipment: •
dry powder inhaler
(DPI) • metered dose
inhaler (MDI) •
nebulizer
๖๔. Injection/medication
delivery, IM, SC, ID, IV,
rectal, aerosol
๖๕. Intravenous line
placement
๖๖. Lumbar puncture:
spinal fluid collection &
examination
๖๗. Oxygen delivery
systems: select and use
๖๘. Physiologic monitoring:
• Blood pressure;
automated, Doppler,
sphygmomanometer •
Body temperature •
Cardiac • Respiratory
๖๙. Pneumatic otoscopy
๗๐. Proctoscopy
๗๑. Pulmonary function
tests: Peak flow meter,
spirometry
๗๒. Pulse oximetry
๗๓. Sexual abuse:
Examination /
evaluation
๗๔. Sterile technique
๗๕. Skin biopsy
๗๖. Suctioning of: Nares,
trachea, tracheostomy

๑

๒

วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ

196
หัตถการ
ครั้งที่
๗๗. Suprapubic aspiration
of urine
๗๘. Thoracentesis, needle,
intercostals drainage for
air/fluid
๗๙. Tourniquet test
๘๐. Tuberculin test (place
& read): Mantoux, PPD,
Tine
๘๑. Universal precautions
๘๒. Venepuncture
๘๓. Ventilation: Bag-valvemask, CPAP
๘๔. Ventilation support,
initiation
๘๕. Venous cut down and
CVP placement
๘๖. Wound care
๘๗. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Abdomen
๘๘. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Spine
๘๙. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Chest
๙๐. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Fractures in
extremities
๙๑. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Head, sinus
and neck, including CT
Brain
๙๒. X-ray interpretation
(initial or emergency
reading): • Skeletal
surveys for suspected
abuse

๑

๒

วันที่ทาหัตการ/ระดับของทักษะ (เช่น ๑ ต.ค.๖๑ / ๓)
๓
๔
๕
๖
๗

๘

หมายเหตุ
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ส่วนที่ ๙
บันทึกการตรวจเวชระเบียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
แพทย์ประจาบ้านนาเวชระเบียนมาพูดคุยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- บันทึกวันเวลาที่พูดคุย พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกล่าว
- ใส่คะแนนการตรวจเวชระเบียน (ตามเอกสารแนบของส่วนที่ ๙) ลงในตาราง
วันที่

คะแนนการตรวจเวช
ระเบียน

ลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

วันที่

คะแนนการตรวจเวช
ระเบียน

ลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

เอกสารแนบส่วนที่ ๗
ตารางการตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
NA
๑.๑ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ป่วย ผู้ตดิ ต่อ ที่เป็นปัจจุบัน และลง
นามแพทย์ผู้รักษา
๑.๒ ประวัติความเจ็บป่วย

บันทึกของผู้ป่วย
ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
ปัจจุบัน
ไม่บันทึก

๑.๓ การตรวจร่างกาย
๑.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๐

ไม่บันทึก
ไม่
จาเป็น

ไม่บันทึก

๑
๒
การตรวจครั้งแรก (เคสใหม่)
บันทึกของผู้ป่วย
บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
บันทึกเฉพาะอาการสาคัญ

บันทึกอาการสาคัญและ
ประวัติปัจจุบัน

บันทึกเฉพาะส่วนตาม
อาการนา
ละเลยสิ่งที่จาเป็นหรือทา
เกินความจาเป็น

บันทึกบางระบบ

๑.๕ การวินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค

ไม่บันทึก

บันทึกเฉพาะส่วนการ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค

๑.๖ การรักษา

ไม่บันทึก

บันทึกแต่รายละเอียดน้อย

๒.๑ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ป่วย ผู้ตดิ ต่อ ที่เป็นปัจจุบัน และลง
นามแพทย์ผู้รักษา
๒.๒ ประวัติการติดตาม

บันทึกของผู้ป่วย
ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
ปัจจุบัน
ไม่บันทึก

ทาตามความจาเป็น แต่
บางอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือ
ไม่ครบถ้วน
บันทึกการวินิจฉัยและ
วินิจฉัยแยกโรค แต่ไม่
สมบูรณ์
บันทึกแต่ไม่ครบถ้วน

การตรวจติดตาม
บันทึกของผู้ป่วย
บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
บันทึกแต่ไม่ตรงกับโรคที่

บันทึกตรงตามโรคแต่ไม่

๓

๔

บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน แต่ของ
ผู้ติดต่อไม่สมบูรณ์
บันทึกอาการสาคัญ ประวัติ
ปัจจุบัน และประวัตสิ าคัญ
อื่นๆ
บันทึกระบบสาคัญที่เกี่ยวข้อง

บันทึกครบถ้วนทั้งผู้ป่วย
ผู้ติดต่อ และผู้รักษา

บันทึกระบบสาคัญโดยละเอียด

ทาครบถ้วน

ทาครบถ้วนพร้อมอธิบายเหตุผล

บันทึกการวินิจฉัยและวินิจฉัย
แยกโรคอย่างสมบูรณ์

บันทึกอย่างสมบูรณ์ พร้อม
กระบวนการก่อนการวินิจฉัย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนพร้อมเหตุผล
และการให้คาแนะนา

บันทึกของผู้ป่วยสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน แต่ของ
ผู้ติดต่อไม่สมบูรณ์
บันทึกตรงตามโรคครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนทั้งผู้ป่วย
ผู้ติดต่อ และผู้รักษา

บันทึกครบถ้วน พร้อม
Genogram, Illness

บันทึกครบถ้วน รวม

198

NA

๒.๓ การตรวจร่างกาย

๒.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๐

ไม่บันทึก

ไม่
จาเป็น

๑
๒
การตรวจครั้งแรก (เคสใหม่)
ติดตาม
ครบถ้วน
บันทึกแต่ไม่ตรงกับโรคที่
ติดตาม

ไม่บันทึก

ละเลยสิ่งที่จาเป็นหรือทา
เกินความจาเป็น

๒.๕ การวินิจฉัย

ไม่บันทึก

บันทึกไม่ครบถ้วน

๒.๖ การรักษา

ไม่บันทึก

บันทึกแต่รายละเอียดน้อย

บันทึกตรงตามโรคแต่ไม่
ครบถ้วน

๓

บันทึกตรงตามโรคครบถ้วน

ทาตามความจาเป็น แต่
บางอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือไม่
ครบถ้วน
บันทึกครบถ้วน แต่ใช้คา
ไม่เหมาะสม

ทาครบถ้วน

บันทึกครบถ้วนและใช้คา
เหมาะสม

บันทึกแต่ไม่ครบถ้วน

บันทึกครบถ้วน

๔
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียง
บันทึกครบถ้วน รวม
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียง
ทาครบถ้วนพร้อมอธิบายเหตุผล

บันทึกอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุ
ระดับความรุนแรงและ
ภาวะแทรกซ้อน
บันทึกครบถ้วนพร้อมเหตุผล
และการให้คาแนะนา
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คาอธิบายเพิ่มเติม
๑.๑ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ แพทย์ผรู้ ักษา
๔ คือ

ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน, ตรวจพบชื่อแพทย์ผู้รักษา
ที่อ่านออก ถ้าลงนามที่อ่านไม่ออก ต้องมีการบันทึกชื่อที่ชัดเจน
๓ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน
๒ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน แต่ผตู้ ิดต่อไม่สมบูรณ์
๑ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน
๐ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
๑.๒ ประวัติความเจ็บป่วย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกอาการสาคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติสาคัญอื่นๆ เช่น ประวัติอดีต ประวัตสิ ่วนตัว
ประวัติแพ้ยาและ Genogram and Illness
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกอาการสาคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติสาคัญอื่นๆ เช่น ประวัติอดีต ประวัตสิ ่วนตัว
ประวัติแพ้ยา แต่ไม่พบ Genogram and Illness
๒ คือ
ตรวจพบเฉพาะอาการสาคัญ และประวัติปัจจุบัน
๑ คือ
ตรวจพบเฉพาะอาการนา
๐ คือ
ไม่บันทึก
***กรณีประวัติแพ้ยามีแสดงอัตโนมัติในเวชระเบียนหรือใบสั่งยา ต้องมีบันทึกในส่วนที่รับผิดชอบด้วย***
๑.๓ การตรวจร่างกาย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจร่างกายทุกระบบสาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจทุกระบบสาคัญที่เกีย่ วข้อง แต่ไม่ละเอียด
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจบางระบบ
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการตรวจเฉพาะระบบที่เป็นอาการนา
๐ คือ
ไม่บันทึก
๑.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน พร้อมอธิบายเหตุผล
การส่ง
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ครบถ้วนหรือบางอย่างไม่เหมาะสม
๑ คือ
ตรวจไม่พบบันทึกการส่งตรวจสิ่งที่จาเป็น หรือส่งตรวจเกินความจาเป็น
๐ คือ
ไม่บันทึก
*** กรณีไม่มีความจาเป็นหรือไม่มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ลงช่อง NA***
๑.๕ การวินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรคอย่างสมบูรณ์ และอธิบายเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลที่มี
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรคอย่างสมบูรณ์
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัย แต่วินจิ ฉัยแยกโรคไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกเฉพาะการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค อย่างใดอย่างหนี่ง
๐ คือ
ไม่บันทึก

๑.๖ การรักษา
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๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษา และอธิบายเหตุผล และการให้คาแนะนาผู้ป่วย
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุขนาดยา
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดที่สาคัญ เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุการบริหารยา
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๑ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ แพทย์ผรู้ ักษา
๔ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน, ตรวจพบชื่อแพทย์ผู้รักษา
ที่อ่านออก ถ้าลงนามที่อ่านไม่ออก ต้องมีการบันทึกชื่อที่ชัดเจน
๓ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ป่วยและผูต้ ิดต่อ ที่เป็นปัจจุบัน
๒ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน แต่ผตู้ ิดต่อไม่สมบูรณ์
๑ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน
๐ คือ
ตรวจพบชื่อสกุล ที่อยู่ ของผู้ป่วย ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
๒.๒ ประวัติการติดตาม
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง เช่น เป็นโรคเบาหวาน
ถามประวัติปสั สาวะบ่อย อาการเป็นลม หน้ามืด ใจสั่น
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน แต่ไม่พบบันทึกภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรค แต่ไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกไม่ตรงตามโรคที่ตดิ ตาม
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๓ การตรวจร่างกาย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง เช่น เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง มีการวัดความดันโลหิต จับชีพจร
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรคครบถ้วน แต่ไม่พบบันทึกภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกตรงตามโรค แต่ไม่ครบถ้วน
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกไม่ตรงตามโรคที่ตดิ ตาม
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๔ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน พร้อมอธิบายเหตุผล
การส่ง
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล (ถ้าได้ผล) ครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ครบถ้วนหรือบางอย่างไม่เหมาะสม
๑ คือ
ตรวจไม่พบบันทึกการส่งตรวจสิ่งที่จาเป็น หรือส่งตรวจเกินความจาเป็น
๐ คือ
ไม่บันทึก
*** กรณีไม่มีความจาเป็นหรือไม่มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ลงช่อง NA
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๒.๕ การวินิจฉัย
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์ทั้งชนิด ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน ใช้คาเหมาะสม
ใช้คาย่อที่เป็นสากล
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยครบถ้วน แต่ขาดชนิด ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน ใช้คาเหมาะสม
ใช้คาย่อที่เป็นสากล
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยครบถ้วน แต่ใช้คาย่อที่ไม่เป็นสากล
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน
๐ คือ
ไม่บันทึก
๒.๖ การรักษา
๔ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษา และอธิบายเหตุผล และการให้คาแนะนาผู้ป่วย
๓ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาครบถ้วน
๒ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุขนาดยา
๑ คือ
ตรวจพบบันทึกการรักษาแต่ขาดรายละเอียดที่สาคัญ เช่น ชื่อยา แต่ไม่ระบุการบริหารยา
๐ คือ
ไม่บันทึก
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ส่วนที่ ๑๐
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสต่างแผนก
ให้แพทย์ประจาบ้านฝึกประสบการณ์การเรียนรู้เคสที่กาหนดและนอกเหนือจากที่กาหนดต่างแผนก โดยมีอาจารย์ต่างแผนก
เป็นที่ปรึกษา
แผนก
ENT

เคส
Acute otitis media
…..
…..

วันที่
เรียนรู้

ลายเซ็น
อาจารย์

แผนก
ENT

เคส
Acute otitis media
…..
…..

วันที่
เรียนรู้

ลายเซ็น
อาจารย์
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ส่วนที่ ๑๑
บันทีก Reflection โดยเลือกประสบการณ์หรือเคสที่น่าสนใจ 1 เหตุการณ์ ต่อเดือน
โดยเป็นเหตุการณ์อยู่ระหว่างการฝึกอบรม โดยเขียน เล่าถึงประสบการณ์จริงที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความคิด หรือมุมมองต่อการดูแลผู้ป่วย โดยมีหัวข้อดังนี้
- เล่าประสบการณ์จากเคสที่ประทับใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (new event)
- แนบหลักฐานการทากิจกรรมหรือรูปภาพข้อมูลผู้ป่วย (ถ้ามี)
- Reflection สิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้อะไรบ้างโดยบรรยายมุมมองที่ได้เรียนรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และได้เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไร
อะไรบ้าง
- การเรียนรู้ที่ได้นั้น ได้พัฒนาด้านใดของการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- ต้องเขียนเหตุการณ์ทุกเดือน ให้ครบ ๑๐๐%

Reflection ครั้งที่...........
ประจาเดือน.....................................................

205
ส่วนที่ ๑๒
บันทีกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ลายเซ็น
อาจารย์ที่
ปรึกษา
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ภาคผนวก ๑๒
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
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ภาคผนวก ๑๓
แนวทางการให้คาปรึกษาแพทย์ประจาบ้าน
Event of Crisis : ปัญหาของแพทย์ประจาบ้าน
(เรื่องส่วนตัว ครอบครัว และผู้รว่ มงานซึ่งรวมถึงอาจารย์แพทย์)
Event of Crisis : ปัญหาของแพทย์ประจาบ้าน
(เรื่องส่วนตัว ครอบครัว และผู้รว่ มงานซึ่งรวมถึงอาจารย์แพทย์)

แพทย์ประจาบ้านปรึกษาอาจารย์ทปี่ รึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานเหตุการณ์หรือปัญหากับ
คณะกรรมการบริหารแผนงานฝึกอบรม

แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อสรุปจากที่
ประชุมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่
แพทย์ประจาบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาและแจ้ง
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงานฝึกอบรม

พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญปัญหาเฉพาะเรื่อง

กรณีร้ายแรงที่ต้องระงับการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้าน
1.ประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานฝึกอบรมแจ้ง
ต่อรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผอ.โรงพยาบาลกาแพงเพชร
และหน่วยงานต้นสังกัดของแพทย์ประจาบ้าน
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทาหนังสือแจ้งต่อ อฝส.
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาคผนวก ๑๔
ปฏิทินการทางานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านฯ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร-โรงพยาบาลกาแพงเพชร

ภาคผนวก ๑๕
แนวทางการบันทึกการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
แบบบันทึกการดูแลที่บ้าน
ผู้ป่วยชื่อ.........................................นามสกุล.................................................HN..................................... อาย .................... ปี
ที่อยู่ .................................................................................................................. ..........โทร....................................................
สิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขต.……………
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกเขต..……………
เบิกได้
ประกันสังคมรพ.....................
จ่ายเงนิ เอง
เยี่ยมประเมินที่บ้านครั้งที…่ ….............................วันที่ ........................................................................................ .......................
หน่วยงานบริการปฐมภูมิพื้นที่ที่ให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน......................................................................................................
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว : ............................................................................................................................. ........................
การวินจิ ฉัยโรค : ....................................................................................................................................................................... .
ประเภทของการเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้านดูแลความเจ็บปวย
การเยี่ยมบ้านผู้ปวยระยะสุดท้าย
การเยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
การเยี่ยมบ้านหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
อืน่ ๆระบุ ...........................................................................................
การประเมินผู้ปว่ ย:
Idea: ......................................................................................................................................... ..................................................
Feeling: ....................................................................................................................................................................................
Function: .......................................................................................................................................... ..........................................
Expectation: ........................................................................................................................................ ......................................
ปัญหาและความตอ้ งการ (Problem lists):
1. …….......................................................................................................................................................................................
2. ……........................................................................................................................... ............................................................
3. ……........................................................................................................................................................................................
4. ……......................................................................................................................................................................................
5. ……........................................................................................................................... ..............................................................
6. ……........................................................................................................................... ..............................................................
7. …….........................................................................................................................................................................................
8. ……........................................................................................................................... ..............................................................

แผนการดูแลรักษาผู้ป่วยตอ่ เนื่อง (Goals, Treatment and Plan):
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ผู้บนั ทึก/ตำแหน่ง
.............................................................................
(............. / ................. / ................)

ผงั เครือญาติ

การประเมนิ ครอบครัว (Family Assessment):
-System: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
-Life cycle: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
-Stress: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-Expectation: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………..
-Coping: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนที่บ้าน
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Home Visit Checklist (INHOMESS)
๑.Immobility/Impairment
Activities of daily living (ADL)
ทำได้
ทำไมได้ ระบุ………………………………
- Instrumental ADLs
ทำได้
ทำไมได้ ระบุ………………….............
- Balance and gait problems
ทำได้
ทำไมได้ ระบุ ………………..............
- Sensory impairments
ไม่มี
มีระบุ……………………….......………..
๒. Nutrition Nutritional status BMI = ……………………
Meals (จานวนมื้อและชนิดของอาหารที่รับประทานบ่อย) ………………………………………………………………………………
๓. Home environment
Neighborhood
Exterior of home
Interior of home
- ความแออัด
มี
ไม่มี
- ความเป็นระเบียบ มี
ไม่มี
- ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน
มี
ไม่มี
- ความเป็นส่วนตัว มี
ไม่มี
- หนังสือ
มี
ไม่มี
- โทรทัศน์
มี
ไม่มี
- ภาพถ่ายหรือของที่ระลึกต่างๆ
มี ไม่มี - สัตว์เลี้ยง (Pet) ไม่มี มี ระบุ ……………………………..
๔. Other people
- Social supports
ไมม่ ี มี ระบุ …………………. - Living will
ไม่มี มี ระบุ……………….....…...
- Power of attorney
ไม่มี มี ระบุ …………………. - Financial resources ………………….………………………
- Patient attitudes ……….....................................………….
๕. Medications/drugs
- Prescription drug
ไม่มี
มี ระบุ ……………..
- Nonprescription drugs
ไม่มี
มี ระบุ ……………..
- Dietary supplements
ไม่มี
มี ระบุ ……………..
- Medicines organized
ดี
ไม่ดี ระบุ ……………..
- Medication compliance ดี
ไม่ดี ระบุ ……………..
- Alcohol use
ไม่ดื่ม
ดื่ม ระบุ ……………..
- Smoking
ไม่สูบ
สูบ ระบุ ……………..
๖. Examination Weight ………… Height ……………Blood pressure …………
General physical condition
………………….………………….…………………………………………………………………………………………..……………..…………….
………………….………………….………………….………………….………………………………………………………………...……………….
………………….………………….………………….………………….………………………………………………………………………………….
………………….………………….………………….………………….………………………………………………………….……………………….
………………….………………….………………….………………….…………………………………………………….…...……………………….
………………….………………….………………….………………….…………………………………………..………………....……………………
Mini-Mental State
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……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
Glucose…………… Urinalysis
………………….Other
๗. Safety
Bathroom ………………….Kitchen………………….Stairs…………………………………….…………………………………………………….
Tables, chairs and other furniture….......................................................................................................…………………
Lighting………………….Electrical cords……………………………………………………………………………...…..…………………..………
Gas …………………. Fire extinguishers…………………. Evacuation route………………...............………...….………………….
Air-conditioning………………….Water source……………………………………………...…………..………………………………………….
๘. Spiritual health ………………….…………………………………………………………………….........................………………………..
………………………………………………………………………..………………………………………………..........……………………………………..
๙. Home health services….…………………………………………………………………………………………………………………………..

