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พระราชด ารัสสมเด็จพระราชบิดาฯ 
 
 

อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ท่ีดจีะไม่อดตาย 
ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควรเป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่แพทย์ 

อาชีพแพทย์นั้นจ่าต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรณุาคณุ 
 
 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง 

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติจะตกมาแก่ท่านเอง 
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ 

 
 

พุทธทาสภิกข ุ
 

ในหน้าท่ีการงานของคุณที่เป็นแพทย์ก็จะต้องเป็น สพฺพญญู สพฺพทสูสวี คือรู้แตกฉานทั่วถึงในวิชาที่เป็นหน้าท่ีที่การงานของแพทย์ แม้
แขนงใดก็ตามแล้วก็เป็น  ชิโน  คอื ชนะโรค  หรือเอาชนะโรคหมายความว่า  เราชนะโรคภยัไข้เจ็บ  แล้วก็พยายามชนะตนเอง  อย่าตามใจกิเลส 
อย่าไปเห็นแก่อามิสละโมบโลภลาภ  ใช้วิชาแพทย์นี้ไปรีดคนเอาเงินอย่างนั้นไม่ใช่ชนะ แต่มันแพ้ แพ้เกินกว่าที่จะแพ้ ถ้าชนะตนเอง บังคับตนเอง 
ท าหน้าที่เพื่อหน้าท่ีสิ่งตอบแทนนัน้ให้มันเป็นไปตามปรกติตามควรความยุติธรรม  ถ้าเราไดเ้ป็นแพทย์อย่างถูกต้องแล้วจะได้อะไรมามาก
มหาศาล  คือได้ความดี ได้คุณธรรมท่ีดีในการปฏิบตัิหน้าที่ของแพทย์ 
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ประวัติ กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ชื่อคณะ/ภาควิชา 

 กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและภาควิชาอายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ที่ต้ังส านักงาน 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ช้ัน 3   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  315 ถนนราชวิถี      เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  
10400   โทร  02-3547600 ต่อ 93278 โทรสาร  02-3549085 , 02-644-7471 

ประวัติความเป็นมา กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 ภายหลังจากมีการเปลีย่นแปลงการปกครองเมื่อ  24  มิถุนายน  2475  ทางกองทัพบกได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากองทัพบกควรจะมี
โรงพยาบาลเป็นของกองทัพบกข้ึนสักแห่งหน่ึง  ในขณะนั้นยังเป็น   กองเสนารักษ์   จังหวัดทหารบก ซึ่งต่อมาไดเ้ปลีย่นช่ือเป็นกองเสนารักษ์
มณฑลทหารบกท่ี 1 จึงก าเนิดขึ้นที่พระราชวังพญาไท และเพื่อที่จะให้การรักษาพยาบาลของสถานท่ีแห่งนี้ได้เจริญความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ใน พ.ศ. 
2477   กองทัพบกจึงได้เจรจาขอโอนนายแพทย์ท่ีก าลังมีช่ือเสยีงจากโรงพยาบาลศิริราชพยาบาลทั้งสามท่าน   ให้เข้ารับราชการเป็นนายแพทย์
ทหารหนึ่งในสามท่านนั้น คือ รองอ ามาตย์เอกหลวงวาจวิทยาวัฒน์ (วาด  แย้มประยรู) โดยไดร้ับการบรรจุในแผนกอายุรกรรมพร้อมทั้งมีแพทย์
ปริญญา  และพยาบาลจากโรงพยาบาล ศิรริาชพยาบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมรับราชการในแผนกอายุรกรรม
และได้ท าให้แผนกอายรุกรรมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปีนี้เอง จากนั้นต่อมาหน่วยงานอายุรกรรมก็ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
การรักษาพยาบาลและในด้านการศึกษาจวบจนกระทั่ง กองเสนารกัษ์มณฑลทหารบกท่ี 1 ได้แปรสภาพมาเป็นโรงพยาบาลทหารบกและได้รับ
พระราชทานนามใหม่ให้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  แผนกอายุรกรรมก็ได้รับการเพิ่มอัตราแพทย์  พยาบาล เพิ่มขอบเขตของงานท้ังด้าน
บริการและด้านการเรียนการสอนการฝึกอบรมจนเปลี่ยนเป็น กองอายุรกรรม    ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในอัตราเฉพาะกจิของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ตราบจนปัจจุบันนี้  กองอายุรกรรมได้เริ่มวิวัฒนาการขึ้น โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองออกเป็นแผนกต่าง ๆ อาทิ เช่น แผนกโรคปอด 
แผนกโรคหัวใจ แผนกโรคทางเดนิอาหาร แผนกโรคไต และโรคตอ่มไร้ท่อ เป็นต้น ในด้านการใหฝ้กึอบรมในปี  พ.ศ. 2506  ได้เปิดรับการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรกรรมทั่วไป   ซึ่งได้ด าเนินการมาด้วยดีจนถึงปัจจุบันเป็น รุ่นที่ 42 ของ รพ.รร.6 ในขณะนี้ นอกจากนี้กอง
อายุรกรรมยังได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา , โรคผิวหนัง , โรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต , โรคไต , เวชบ าบัด
วิกฤต, โรคระบบทางเดินอาหาร , โรคขอ้,โรคติดเชื้อ , โรคประสาทวิทยา , โรคต่อมไร้ท่อ , โรคหัวใจและหลอดเลือด, อนุสาขาหัตถการ
ปฏิบัติการโรคหัวใจ , อนุสาขาโรคลมชัก(ประสาทวิทยา) และมีโครงการที่จะเปดิการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนอีกต่อไป เพื่อให้มีการ
พัฒนาด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยเจบ็ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 

ประวัติแผนกโรคไต กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ชื่อคณะ/ภาควิชา 

 แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและภาควิชาอายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ที่ต้ังส านักงาน 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ช้ัน 4 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร  02-3547600 ต่อ 93308 โทรสาร  02-6444676 

เว็บไซต์ 

 www.kidneypmk.com 

ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2495 เริ่มสถาปนา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมามีแพทย์มาบรรจุในแผนกอายรุกรรม และไดม้ีการพัฒนากองอายุรกรรม

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เพื่อรองรับการเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา  
พ.ศ. 2514 พลโทนายแพทย์ชนะ  แย้มบุญเรือง เป็นอาจารย์ ผู้ก่อตัง้แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่ง

เริ่มแรกแผนกใช้ห้องท างานร่วมกบั แผนกโรคเมืองร้อน ตึกธนะรัชต ์ช้ัน 1 เป็นห้องฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม มเีครื่องไตเทียมรุ่นแรกใช้
ระบบ RSP (recirculating single pass) โดยใช้ coil dialyzer เหมือนกับท่ีใช้ในโรงพยาบาลวอลเตอร์รีด กรุงวอชิงตัน ดี.ซี เนื่องจากในปีนี้มี
แพทย์ของ SEATO LAB ช่ือ พันตรี จอห์น พี. มัลลอย ท างานดา้นโรคไต จากโรงพยาบาลวอลเตอรร์ดีย้ายมาช่วยท างานดา้นโรคไตในช่วงแรก 
และระหว่างปีนี้เองไดม้ีการบรรจอุาจารย์แพทย์จากแผนก ICU เข้ามาท างานในหน่วยคือ พลโท สุจินต์ อุบลวัตร ซึ่งอาจารย์เป็นก าลังส าคัญของ
แผนกท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของแผนกตลอดจนถึงปจัจุบัน  

พ.ศ. 2517 พลตรี อุษณา ลุวีระ จบอเมริกันบอรด์ทางอายุรสาสตร์โรคไต เพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าบรรจุท างานในแผนกโรค
ไตของเรา อาจารย์เป็นก าลังส าคญัอีกท่านให้เกิดการพัฒนา การขยายงานบริการ และงานวิชาการตา่งๆ ของแผนกโรคไต และอาจารย์ผลักดัน
งานทางโรคไตหลายอย่างจนเป็นที่ยอมรับของแพทย์โดยทั่วไป จึงได้รับเลือกเป็นทั้งนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมปลูก
ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยติดต่อกัน 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2542 ช่วงต่อมาทางแผนกได้อาจารย์แพทย์เข้าท างานเพิ่มเติม คือ พลเอก 
สุทธชาติ พีชผล และ พลตรีหญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร โดยอาจารยท์ุกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจติใจ เพื่อให้งานทางด้านโรคไตของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า มคีวามเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน และการวิจยั อันด ารงประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ผู้ปุวย และแพทยร์ุ่นน้อง 
มาจนถึงในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2525 พลตรี อุษณา ลุวีระ เป็นผู้ริเริ่มการล้างทางหน้าท้อง และในปี พ.ศ. 2529 อาจารย์เริ่มมกีารรื้อฟ้ืนการปลูกถ่ายไตขึ้นอีก
ครั้งขึ้น โดยเดิมได้เคยท าการปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2520 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยทีมของพลโท ธรรมนูญ ยงใจยุทธ 
และพลโท สุจินต์ อุบลวัตร เห็นไดว้่าทางแผนกโรคไตของเราสามารถให้การดูแลรักษาผู้ปุวยไดค้รบแบบองค์รวมตั้งแตส่มัยนั้นเป็นต้นมา 

พ.ศ. 2532  แผนกโรคไตได้เริ่มเปดิฝึกอบรมต่อยอดสาขาอายรุศาสตร์โรคไต โดยมี พลโท ถนอม สภุาพร เป็นอายุแพทย์ต่อยอดโรค
ไตท่านแรกของแผนก หลังจากนั้นมีการฝึกอบรมอายุแพทยต์่อยอดโรคไตรุ่นที่ 2 คือ พันเอก เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ รุ่นที่ 3 คือ พันเอก 
อินทรีย์ กาญจนกูล รุ่นที่ 5 คือ พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รุ่นที่ 8 คือ พันเอก อ านาจ ชัยประเสริฐ และรุ่นถัดๆ ไป จนกระทั่งปัจจุบันมีอายุ
แพทย์เข้าฝึกอบรมต่อยอดโรคไตในแผนกทุกปี ปัจจุบันทางแผนกโรคไตย้ายส านักงาน และห้องไตเทียมจากเดมิอยู่ตึกอายรุกรรมศลัยกรรมช้ัน 
3 มาอยู่ที่ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา ช้ัน 4 ตั้งแต่ปี 2549  
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ปรัชญา 
 คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ วิชาการก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา 
 
ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑติแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และให้บริการทางการแพทย์ค้นคว้าวิจัยให้ได้ครามรู้ใหมเ่พือ่ประโยชน์ของประชาชน 
 
วิสัยทัศน ์
 เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าทางอายุรศาสตรด์้านวิชาการ บริการ วิจัย และจริยธรรม 
 
พันธกิจ 

ให้บริการทางอายุรกรรม ทีไ่ด้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและประทับใจข้าราชการทหารครอบครัว และประชาชนท่ัวไป เป็น
แหล่งการฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์แก่นักเรยีนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน  และบคุลากรทางการแพทย์ทุก
ระดับ ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่จะท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพระดบัสากล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ และเปน็ประโยชน์แกผู่้ปุวยและสังคม ใหค้วามรู้ทางอายุรศาสตร์แก่ประชาชนท่ัวไป
ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์/ภารกิจหลัก 
เพือ่ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้จึงจัดใหม้ี 

1. การเรียนการสอน การฝึกอบรมระดับปริญญาตรีและระดบัหลังปริญญา ให้มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ความสามารถด้าน
อายุรศาสตร ์

2. จัดการบริการด้านอายุรกรรมโรคไตทีไ่ดม้าตรฐานถูกต้องตามหลกัวิชาการ และเป็นที่ประทับใจแกผู่้รับบริการ 
 3. เน้นกระบวนการจดัท างานวิจัยให้สามารถผลิตงานวิจัยระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
 4. เผยแพร่ความรู้ดา้นอายุรศาสตร์โรคไต สู่บุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนอย่างกว้างขวาง 

 
ภารกิจหลัก กองอายุรกรรม มีภารกิจหลักดังนี้ 
 1. ด้านบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเจ็บ 
 2. ด้านการเรยีนการสอน 
 3. ด้านบริการวิชาการ 
 4. ด้านงานวิจัย 
 5. ด้านบริการจดัการศึกษาฝึกอบรม 
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สารจากหัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 นี้ ท่านเป็นแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดใหม่จะต้องมีภาระหนา้ที่หรือบทบาท ไม่เพยีงแต่เป็นผู้เรยีนอย่างเดียวเหมือนสมัยเป็นนักเรียนแพทย์ แต่จะมีบทบาทเป็นผู้สอน
นักเรียนแพทย์ทหาร / นักศึกษาแพทย์ (นพท./นศพ.) ด้วยการเรียนในช่วงนี้เน้นถึงการเรียนภาคปฏิบัติหรือพัฒนาความสามารถทักษะทาง
คลินิกเป็นส าคัญ เพราะการเรียนภาคทฤษฎี  ท่านต้องค้นคว้าด้วยตนเอง (active learning)  เพื่อจะได้ใช้ไปตลอดชีวิต (Life-long learning) 
เพราะความรู้เกดิขึ้นใหม่ ๆ ตลอดเวลาจึงต้องสามารถหาความรู้ได้จากอินเตอรเ์น็ตด้วยตนเอง (self-directed learning) เพื่อหา best 
evidence (evidence-based learning) มาใช้แก้ปัญหาอันเป็น problem based learning โดยต้องแก้ปัญหาของคนไข้ทั้งหมดแบบองค์รวม 
(holistic approach) ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติท่านต้องปรึกษาหารือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นพี ่ ๆ หรืออาจารย์แพทย์บ่อย ๆ เพื่อปรับ
ทักษะให้ถูกต้อง ถูกวิธี และได้มาตรฐาน การปฏิบตัิไม่ได้จ ากัดเฉพาะ procedural or professional skills  แต่รวมถึงคณุธรรมจริยธรรม 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการบริหารจัดการและทกัษะทางด้านเวชศาสตร์ปูองกันเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ปญัหาสาธารณะ
สุขมูลฐาน 

ส่วนในบทบาทในฐานะผู้สอน ท่านต้องถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญพอ ๆ กับบทบาทของผู้เรียนเพื่อฝึกฝนให้มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะแก่ นพท./นศพ. ที่เปน็ผู้ร่วมทีมด้วยความเมตตาและกรณุา โดยที่ท่านต้องถือเป็นหน้าทีห่ลักส่วน
หนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น และจะมีการประเมินจากอาจารย์แพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารด้วย นอกจากน้ันท่านจะต้อง
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการเจ็บปุวย แนวทางการปูองกันและรักษาให้กับผู้ปุวยและญาติทราบโดยละเอียด 

การเขียนเวชระเบียนมีความส าคญัมากจะเป็นหลักฐานทางการแพทย์ท่ีจะบอกว่าตัวท่านเองมีความรูค้วามสามารถในการดูแลผู้ปุวย
อย่างไร และเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ส าคัญในการที่หากท่านถูกฟูองร้อง ในอนาคต นอกจากน้ีทางราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย 
จะมีการประเมินเวชระเบียนผู้ปุวยในของท่าน  จ านวน 10 ฉบับ และ  OPD  Card  10 ฉบับ เพื่อดูว่าจะสามารถผ่านการฝึกอบรมไดห้รือไม่ใน
ปีท่ีหนึ่ง จึงขอให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกท่านกรุณาเขียนเวชระเบียนผู้ปุวยในและ OPD Card ให้อ่านออกครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
ด้วย 

ขอให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกท่าน จงท างานอย่างมีความสุข  และมสีุขภาพดีและสอบผา่นไดส้ าเร็จสมตามความปรารถนาทุก ๆ  
คน 

 
                                                         

       

     หัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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สารบัญ 
 
 
 
พระราชด ารัสพระราชบิดา         1 
พุทธทาสภิกข ุ          1 
ประวัติกองอายุรกรรม รพ.รร.6        2 
ประวัติแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.รร.6       3 
ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       4 
สารจากหัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม       5 
สารบัญ           6 
คณะกรรมการวิชาการหลังปริญญาและประกันคณุภาพการศึกษา     8 
รายนามคณาจารย์ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม       10 
พยาบาล และเจ้าหนา้ที่ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.รร.     12 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไตปทีี่ 1 และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2555    13 
การปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด     14 
การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต   15 
กิจกรรมวิชาการของแผนกโรคไต ร่วมกับกองอายุรกรรม      17 
กิจกรรมภายในแผนกโรคไต         24 
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของแผนกโรคไต      27 
หน้าท่ี และ ความรับผดิชอบของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแผนกโรคไต กองอายุรกรรม   29 
การอยู่เวรและการรับส่งเวรของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม    30 
หน้าท่ีของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม     30 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไตในการเรียนการสอน   30   
การเขียนรายงานผู้ปุวยตามแนวทางของแพทยสภา      31 
ระเบียบการท าวิจัย          34 
แบบโครงการร่างการวิจัย         35 
การประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต       40  
การเขียนเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านกองอายุรกรรม           41 
ข้อแนะน ากรณเีมื่อถูกฟูองกับการเบิกความในช้ันศาล      43 
แนวทางปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแพทย ์      44 

 ข้อแนะน าในการเตรียมตัวไม่ให้ถกูฟูองร้องในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    44 
ค าย่อท่ีใช้ในเวชระเบียนกองอายุรกรรม รพ.รร.6       45 
ตัวอย่างการเวชระเบียบผู้ปุวยใน         48 
แบบรายงานการขอตรวจศพ          54 
แบบบันทึกประวัติการตรวจช้ินเนือ้ไต        55 
หนังสือยินยอมการเก็บตัวอย่างช้ินเนื้อไต       58 
หนังสือยินยอมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/การใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ ่   60 
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สารบัญ 
 
ค าสั่งการเตรียม และติดตามหลังเจาะชิ้นเนื้อไต        64 
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549      62 
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินผลของแพทยสภา พ.ศ. 2554    68 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2555    74 
ตารางออก OPD ของอาจารย์แพทย์แผนกโรคไต       76 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต ปีการศึกษา 2555    77 
ตารางสอนแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 แผนกโรคไต ปี 2555      79 
รายชื่อแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดทีผ่่านการฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคไต     80 
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1. คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กองอายรุกรรม รพ.รร.6 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. พ.อ.รศ. วิชัย  ประยรูวิวัฒน์  ที่ปรึกษา  

2. พ.อ.ชาญณรงค ์  นาคสวัสดิ ์  ที่ปรึกษา  

3. พ.อ.รศ. อภิชัย  ลีละสิร ิ   ที่ปรึกษา  

4. พ.อ.หญิง รศ.ไพจิตต ์ อัศวธนบดี  ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 

1.  พ.อ.สมชาย  พัฒนอางกุล  ประธานกรรมการ  

2. พ.อ.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวสัดิ ์   กรรมการ  

3. พ.อ.หญิง เพชรา  บุญยงสรรค์ชัย  กรรมการ  

4. พ.อ.ผศ. กสานติ ์ สีตลารมณ ์  กรรมการ 

5. พ.อ.ผศ.อธิก  แสงอาสภวริิยะ  กรรมการ 

6. พ.ท.กิตติ  บูรณวุฒิ   กรรมการ  

7. พ.ท.จุลพรรธน ์  อินทรศัพท์  กรรมการ 

8. พ.ท.เจษฎา  อุดมมงคล  กรรมการ  

9. ร.อ.พงศ์ธร  ณรงค์ฤกษนาวิน  กรรมการ 

10. พ.อ.อุปถัมภ์  ศุภสินธุ ์   ประธานฝุายวิจัย 

11. พ.อ.กิตติ  ตระกลูฮุน  กรรมการและ หน.ผูดู้แลนพท. ปี 4 

12. พ.อ.ครรชิต  ปิยเวชวิรัตน ์  กรรมการและ หน.ผูดู้แล นพท.ปี 5  

13. พ.อ.รศ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ ์ กรรมการและ หน.ผู้ดูแล นพท. ปี 6 

14. พ.ต.ไนยรัฐ  ประสงคส์ุข  กรรมการผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้านปี 1 

15.ร.อ.หญิง สิรกานต ์ เตชะวณิช  กรรมการผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้านปี 1 

16. พ.ท.ต้นตนัย  น าเบญจพล  กรรมการผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้านปี 1 

17. พ.อ.อ านาจ  ชัยประเสริฐ  กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านปี 2 

18. ร.อ.หญิง เนาวนิตย์ นาทา   กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านปี 2 

19. พ.ท.ธรณิศ  จันทรารัตน ์  กรรมการดูแลแพทย์ประจ าบ้านป ี3 

20. พ.อ.ธนะพันธ์  พิบูลย์บรรณกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

21. ร.อ.บัญชา  สถิระพจน ์  กรรมการดูแลแพทย์ประจ าบ้านปี 3 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

22. จ.ส.อ.สุนทร  ศรีใส   ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. น.ส.อัชชยา  ค าลุน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1.ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาอายุรศาสตร์  ตามนโยบายของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
2.ก าหนดแนวทางการเรยีนการสอน นพท./นศพ. ตามหลักสูตรแพทยสภา 
3.ควบคุมดูแลการประกันคณุภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
4.ประเมินผลการศึกษาอบรมแพทย์ประจ าบา้น สาขาอายรุศาสตร์ 
5.รับผิดชอบการประชุมวิชาการประจ าปีของกองอายุรกรรม 
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2. รายนามคณาจารย ์แผนกโรคไต กองอายุรกรรม 
 

รายนามหัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรม รพ.รร.6  
 
พ.ศ. 2514- 2519  พลโท ชนะ   แย้มบุญเรือง 
พ.ศ. 2519- 2521  พลโท สุจินต์   อุบลวัตร 
พ.ศ. 2521- 2532  พลตรี อุษณา   ลุวีระ 
พ.ศ. 2532- 2533  พลเอก สุทธชาติ   พีชผล 
พ.ศ. 2533- 2544  พลตรีหญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร 
พ.ศ. 2544- 2547  พลโท ถนอม   สุภาพร  

 พ.ศ. 2547 -2549  พันเอก เลอสรรพ์   ลือสุทธิวิบูลย ์
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน พันเอก อินทรีย์   กาญจนกูล 
 

รายนามอาจารย์แผนกโรคไต พร้อมคุณวุฒิ 
 
พลโท สุจินต์ อุบลวัตร   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate in Nephrology Royal Melbourne Hospital, Australia 
 
พลตรี อุษณา ลุวีระ    พ.บ. อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Diplomate, American Board of Internal Medicine  
Diplomate, American Board of Nephrology, Henry Ford Hospital, 
Detroit, Michigan, USA 

 
พลเอก สุทธชาติ พีชผล   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate of Clinical Fellowship in Nephrology, Austin 
Hospital, Melbourne, Australia 

 
พลตรีหญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร  พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate of Clinical Research Fellowship in Nephrology and Hypertension, 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 

 
พลโท ถนอม สุภาพร   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate, Research Fellow in Cardio-Renal Mayo Clinic, USA 
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พันเอก เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบลูย ์  พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate of Clinical Research Fellowship in Nephrology and Hypertension, 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA  

 
พันเอก อินทรีย์ กาญจนกูล   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate of Clinical Fellowship in Nephrology, Austin 
Hospital, Melbourne, Australia 

 
พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate of Clinical Research Fellowship in Renal Nutrition and Metabolism, 
Harbor UCLA Medical Center, Los Angeles, California, USA 

 
พันเอก ประเจษฏ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์  พ.บ. อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Nephrology Fellowship at Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, 
Pennsylvania (Achieved) American Board of Nephrology 

 
พันเอก อ านาจ ชัยประเสริฐ   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (ระบาดวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
ร้อยเอก บัญชา สถิระพจน ์   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)  

Certificate in Research Fellowship in Diabetic Kidney and Glomerular Disease, 
Harbor UCLA Medical Center, Los Angeles, California, USA 

 
ร้อยเอกหญิง เนาวนติย์ นาทา   พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 

Certificate in Clinical Research Fellowship in Renal Transplantation, Harbor 
UCLA Medical Center, Los Angeles, California, USA 
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3. พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.รร.6 

1. พ.ท.หญิง อัจฉรา  บุญกาญจน ์ หัวหน้าพยาบาล แผนกโรคไต 
2. พ.ต. หญิง สุวิมล     พูลผล  รองหัวหน้าพยาบาล แผนกโรคไต 
3. ร.อ. หญิง ภัทราวดี     จินตนา  พยาบาล 
4. ร.อ. หญิง กุลธิดา    ไชยจ าเริญ พยาบาล 
5. ร.อ. หญิง ธนาวดี     หาญพจมาน พยาบาล 
6. ร.อ. หญิง กรรณิกา     เกื้อสถิต  พยาบาล 
7. ร.อ.หญิง ชัชรียา      ชุมนุม  พยาบาล 
8. ร.อ. หญิง อัญชลี     ปั้นดี  พยาบาล 
9. น.ส. ลูกอิน    อินทร์รักษา พยาบาล 
10. น.ส. สริิลักษณ์        เลี่ยวเส็ง  พยาบาล ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
11. พ.ต. หญิง วรรณะ    ประคองแก้ว นายทหารผู้ช่วยพยาบาล 
12. พ.ต. ปัญญา     ประคองแก้ว นายทหารผู้ช่วยพยาบาล 
13. จ.ส.อ. หญิง เนตรนภา     เขียวกล่ า  นายทหารผู้ช่วยพยาบาล 
14. จ.ส.อ. ทองสวัสดิ์    ศรีนาม  นายทหารผู้ช่วยพยาบาล 
15. ส.อ. หญิง สาวิตรี    พุ่มประเสริฐ นายทหารผู้ช่วยพยาบาล 
16. พ.ท. ไชยยา     สุขขา  นายทหารเทคนิคการแพทย ์
17. นาง วันเพ็ญ       ผาไธสง  เจ้าหน้าท่ีเสมียน 
18. น.ส. เปรมจิตร      เหล็งหวาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
19. นาง ประทุมมี      ค ามาก  เจ้าหน้าท่ีเอกสาร 
20. นาย บุญส่ง         ข าสนิท  เจ้าหน้าท่ีเอกสาร 
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4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไตปีที่ 1 และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2555 
สาขาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 22/2555  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เข้า 1 มิ.ย.55   
ส าเร็จการฝึกอบรมปี 2  31 พ.ค.2557    ยอด 4 คน 
1. พ.ต.นรวีร ์  พุ่มจันทน์   พบ. 
2. พ.ต.คงศักดิ์  ส่วยหวาน  พบ. 
3. นพ.ปรมัตถ ์  ธิมาไชย   อิสระ 
4. นพ.วีรภัทร  นิ่มเกียรติขจร  รพ.พุทธชินราช 
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  รุ่นที่ 21/2554  ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555  เข้า 1 มิ.ย.54   
ส าเร็จการฝึกอบรมปี 2  31 พ.ค.2556   ยอด 4 คน  
1. พญ.เกษณ ี  ณัมคนสิรณ ์  รพ.ระยอง 
2. นพ.วิวัฒน์  จรุงเกียรติกุล  รพ.ศูนย์ตรัง 
3. พญ.ระวีวรรณ  วิฑูรย ์   อิสระ 
4. นพ.ปกครอง  ลิ้มป์วรรณธะ  อิสระ 
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การปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

กองอายุรกรรม ปีการศึกษา 2555 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 31 พ.ค. 2555 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์  
 
13.00-13.10 น. ผอ.กองอายุรกรรมกล่าวต้อนรับแพทย์ประจ าบ้านอายรุกรรมรุ่นใหม่ และ  

อวยพรแพทย์ประจ าบา้น และ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นเก่า  
13.10-13.20 น. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์กล่าวต้อนรับแพทย์ประจ าบ้านอายรุกรรมรุ่นใหม่ และ  

อวยพรแพทย์ประจ าบา้น และ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นเก่า 
13.20-13.35 น. แนะน าอาจารย์ของกองอายุรกรรม และ หัวหน้าแพทย์ประจ าบา้น 

แพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอายรุกรรม รุ่นใหม่แนะน าตนเอง 
13.35-13.45 น แจกรางวัลแพทย์ประจ าบ้านอายรุกรรมดีเด่น 
13.45-14.00 น. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านรุ่นเกา่ และตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดกล่าวอ าลา 
14.00 น.  อาหารว่าง 
14.30 น.  แพทย์ประจ าบ้านท่ีจบการฝึกอบรมถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์กองอายุรกรรม 

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านรุ่นใหม่น าแพทย์ประจ าบ้านปี 1  เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้อายุรศาตร์ ห้องพักแพทย์ประจ าบ้านอายุรก
รรม และหอผูปุ้วยอายุรกรรม หลงัจากนั้น แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานท่ีหอผู้ปุวยในรพ. พระมงกุฎเกล้า
รับส่งผู้ปุวยจากแพทย์ประจ าบ้านรุ่นเก่า 
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การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  
 
วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2555 

 
 Main Topic Staff 

7.45-8.00  ลงทะเบียน และประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการ
สัมมนา 

 

0800-0900 Renal Physiology I อ สุจินต์ อุบลวัตร 

0900-1000 Renal Physiology II อ สุจินต ์อุบลวัตร 
1000-1015 Coffee Break  
1015-1115 Transplantation I อ เนาวนิตย ์นาทา 

1115-1215 Transplantation II อ เนาวนิตย ์นาทา 
1215-1315 Lunch  
1315-1415 Transplantation III อ เนาวนิตย ์นาทา 
1415-1515 Patient Education อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์
1515-1530 Coffee Break  
1530-1630 Peritoneal Dialysis I อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์

1630-1730 Peritoneal Dialysis II อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์
1730-1830 Dinner  
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วันอาทิตยท์ี่ 15 ก.ค. 2555 

 
 

 Main Topic Staff 

0800-0900 Evidence-based in Nephrology and how to keep 
update? 

อ อ านาจ ชัยประเสริฐ 

0900-1000 How to search and read a medical journal? อ อ านาจ ชัยประเสริฐ 
1000-1015 Coffee Break  
1015-1115 Hemodialysis I อ บัญชา สถิระพจน ์

1115-1215 Hemodialysis II อ บัญชา สถิระพจน ์
1215-1315 Lunch  

1315-1415 Renal bone disease  อ อินทรีย์ กาญจนกุล 
1415-1515 Renal Nutrition I อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์

1515-1530 Coffee Break  
1530-1630 Renal Nutrition II อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์

1630-1730 Renal Nutrition III อ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์
1730-1830 Dinner  
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5. กิจกรรมวิชาการของแผนกโรคไต ร่วมกับกองอายุรกรรม 

 
5.1 Consultation Round 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้แก่ นพท ปี 5 Extern แพทย์ประจ าบา้นและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต ของแผนกโรคไต กองอายุรกรรมฯ ในการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยในสาขาวิชาต่าง ๆ 

2. ฝึกทักษะของ Extern และ แพทย์ประจ าบ้านและ fellow ของกองอายุรกรรมในการน าเสนอรายงานและอภิปรายปัญหา  ผู้ปุวย
ในสาขาวิชาโรคไต 

3. เสรมิบรรยากาศทางวิชาการ เนื่องจากเป็นการ round ทีมใหญ่ประกอบด้วย นพท ปี Extern  แพทย์ประจ าบ้าน fellow  และ
อาจารย์ประจ าหน่วย 

4. แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกัน 
5. เพิ่มสัมพันธภาพระหวา่งแพทย์ประจ าบ้านปี 1 และ Extern กับอาจารย์ประจ าหน่วย 

 
รูปแบบการศึกษา  

1. จัดการ round วันละ 2 สาขาวิชาโดยแบ่งเป็น 2 สาย ได้แกส่ายที ่1 ward อย.4 (16/1) และ อบ.6(16/2)  สายที่ 2 ward  18/1 
แต่ละสาขาวิชาจะ round  สายละ 45 นาทีแล้วสลับสายกัน 

2. เน้นการสอนที่ระดับแพทย์ประจ าบ้านปี 1 และ Extern 
3. Extern หรือ  แพทย์ประจ าบ้านป ี1 น าเสนอรายงานผู้ปุวยโดยเน้นเฉพาะปัญหาที่เกีย่วข้องกับสาขาวชิาที่ round 
4. อาจารย์เปดิโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านปี 1 แพทย์ประจ าบ้านประจ าหน่วย และ fellow ประจ าหน่วยอภิปรายปญัหาของผู้ปุวย 
5. อาจารย์ประจ าหน่วยซักถามเพิ่มเติมและสอนเสรมิ  
6. เน้นการแก้ปัญหาของผู้ปุวยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ round 

  
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา    ทุกวันราชการ วันพฤหัส เวลา  10.30 – 12.00น. 

   
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน การอภิปราย และ การตอบค าถามของ Extern  แพทย์ประจ าบา้น และ fellow ประจ าหน่วย 
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านเพื่อหมุนเวียนผ่านหน่วย 
3. Extern  และ แพทย์ประจ าบ้าน ประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจ าหน่วย 
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5.2 Admission  Report 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้ความรู้แก่ นพท.แพทย์ประจ าบ้าน fellow และอาจารย์แพทย์ในการดูแลรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินทางอายุรกรรม 
2. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 1 ในการน าเสนอรายงานและอภปิรายปัญหาของผู้ปุวยต่อในห้องประชุมของกองอายุรกรรม 
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 3 ในการด าเนินการอภปิรายในห้องประชุม 
4. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านประจ าหน่วยแพทย์ประจ าบ้านปี 3 ที่อยู่เวร และ fellow หน่วยต่างๆ ในการอภิปรายปญัหา

ของผู้ปุวย 
5. ช้ีข้อบกพร่องของการดูแลรักษาผูปุ้วยนอกเวลาราชการและให้ข้อแนะน าส าหรับการดูแลรักษาผู้ปุวยที่ถูกต้อง 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ปุวยนอกเวลาราชการ ของแพทย์ประจ าบ้านและของกองอายุรฯ 

 
รูปแบบการศึกษา 

1. เป็นการน าเสนอและอภิปรายผู้ปุวยใหม่ที่รับไว้ใน รพ.นอกเวลาราชการ 
2. แพทย์ประจ าบ้านปี 3 (อย OPD) น าเสนอรายงานจ านวนผู้ปุวยท้ังหมดที่รับไว้ในหอผู้ปุวยของกองอายุรกรรมในเวรทีผ่่าน

มาพร้อมทั้งการวินิจฉัยเบื้องต้น 
3. อาจารยผ์ู้ควบคุม admission report เลือกผู้ปุวยท่ีน่าสนใจจ านวน 2 รายมาอภิปราย  
4. แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ผู้รับผู้ปุวย ท าหน้าที่น าเสนอรายงานและสรปุปัญหาของผู้ปุวย (ไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 นาที)  และ

อภิปรายปญัหาของผู้ปุวยรวมทั้งการรักษาเบื้องต้นในเวรที่ผ่านมา (ไม่ควรใช้เวลาเกิน 10 นาที) 
5. แพทย์ประจ าบ้านปี 3 ที่อยู่เวรอภิปรายเสรมิและท าหน้าท่ีผูด้ าเนนิการอภิปราย  เชิญแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าหน่วย

อภิปรายปญัหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของตนโดยสังเขป 
6. อาจารย์ชี้ข้อบกพร่อง และให้แนวทางในการดูแลรักษาผู้ปุวยข้ันต่อไป 

 
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา  ทุกวันจันทร์   พุธ และ  วันศุกร์  เวลา 13.00 – 14.00 น.  
   
การประเมินผล 

1. สังเกตจากการน าเสนอและอภิปรายผู้ปุวยของแพทย์ประจ าบ้าน และ ความสนใจของผู้เข้าฟัง 
2. การดูแลรักษาผูปุ้วยรายใหม่ที่มีปญัหาคลา้ยคลึงกับผู้ปุวยที่น ามาอภิปราย 
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5.3 Morbidity – Mortality Conference 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ปวุยทางอายุรกรรมที่ซับซ้อนหรือถึงแก่ชีวิต 
2. ช้ีข้อบกพร่องในการดูแลรักษาผูป้วุย และให้แนวทางการดูแลรักษาที่ถูกต้อง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ประจ าบ้าน fellow และอาจารย์แพทย์ของกองอายุกรรมในการดูแลรักษาผู้ปุวยทางอายุกรรมที่มีปญัหา

ซับซ้อน 
4. ฝึกทักษะในการอภิปรายปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่ซับซ้อนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และอายรุแพทย์ของกองอายุกรรม 

 
รูปแบบการศึกษา 

1. แพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบปรกึษาอาจารยผ์ู้ควบคุมล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเลือกผูปุ้วยที่น่าสนใจ ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอ และ การอภิปราย  จัดพิมพ์ประวัติและการด าเนินโรคของผู้ปุวยเพื่อแจกผู้ที่มีหน้าที่ร่วมการอภิปรายล่วงหน้า
อย่าง น้อย  3 วัน และ แจกผู้เข้าฟังการประชุมในวันและเวลาที่มีการประชุม   

2. อาจารยผ์ู้ควบคุมควรอ่านทบทวนเวชระเบียนของผู้ปุวยที่ถูกเลือกมาอภิปรายอย่างละเอียดและตรวจแก้ไขสรุปประวตัิที่
แพทย์ประจ าบ้านพิมพ์ก่อนการประชุม 

3. แพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบมีหน้าที่เชิญแพทย์ประจ าบ้านผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ปุวยทุกคนอาจารย์ประจ าหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ทางพยาธิวิทยาหรือรังสีวิทยาเข้าร่วมการอภิปราย 

4. แพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบรายงานยอดผู้ปุวยท่ีรับใหม่ ผู้ปุวยทีเ่สียชีวิต และอตัราการครองเตียง ใน ward อายุรกรรม 
ทั้งหมด ในเดือนที่ผ่านมา แพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบน าเสนอประวัติและการด าเนินโรค รวมทั้งน าเสนอผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและทางรังสตี่างๆของผู้ปวุยทางอายุรกรรมที่ซบัซ้อน มีข้อบกพร่องในการดูแลรักษา หรอื ถึงแก่ชีวิต ครั้งละ 1 ราย 
เลือกผู้ปุวยท่ีทราบการวินิจฉยัโรคหรือทราบสาเหตุของการเสยีชีวิตที่แน่นอนโดยมผีลการตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรงัสียืนยันอาจารย์ผู้ควบคุมท าหน้าที่ moderator ช้ีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดูแลรักษา 
และ สรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้จากผู้ปุวยที่น ามาอภิปราย 

 
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา     ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 
การประเมินผล  

1. สังเกตจากการน าเสนอ การอภิปรายปัญหาของผู้อภปิราย และความสนใจของผู้ฟัง 
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดแูลรักษาผู้ปุวยรายอื่น ๆ ของแพทย์ประจ าบา้น 
3. อาจารยผ์ู้ควบคุมการท าให้คะแนนการน าเสนอและอภิปรายของแพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบ 
4. ผู้ฟังประเมินคุณภาพของอาจารย์ในการควบคุมการท า    Morbidity  Mortality Conference 
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5.4 Unit  Round 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้ความรู้แก่ นพท. และแพทย์ประจ าบ้านของกองอายุรกรรมในการดูแลรักษาผูปุ้วยทางอายุรกรรมที่ซับซ้อน มีปัญหาเกี่ยวข้องกับ
หลาย ๆ สาขาวิชา และยังไมไ่ด้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน  

2. แลกเปลีย่นความคดิเห็นในการดูแลรักษาผู้ปุวยระหว่างอาจารย์ในสาชาวิชาต่าง ๆ 
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านในการน าเสนอ และ อภิปรายปญัหาของผู้ปุวย 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ปุวยและ เสริมสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านของกองอายุรกรรม 

 
รูปแบบการศึกษา 

1. เป็นการอภิปรายปญัหาผู้ปุวยร่วมกันระหว่างแพทย์ประจ าบ้านปี 1, chief ward, ward staff และอาจารย์จากสาขาวิชา
ต่าง ๆของกองอายุรกรรม 

2. ก าหนดอาจารย์หัวหน้าสาย  เลขาฯ  และอาจารย์จากหน่วยต่างๆประจ าสาย 
3. เน้นการแก้ปัญหาของผู้ปุวยเป็นหลัก ได้แก่ สรุปแนวทางการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ definite diagnosis หาข้อยุติในกรณีที่

อาจารย์แตล่ะสาขาวิชามีความเหน็ต่างกัน และสรุปแนวทางการรักษาผู้ปุวยท่ีเหมาะสมท่ีสดุโดยยึดหลัก Evidence-based 
Medicine 

4. Chief ward ปรึกษา ward staff เพื่อเลือกผู้ปุวยท่ีจะน ามาอภปิรายภายในเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ที่มี Unit Round 
Chief ward  เชิญอาจารย์ประจ าหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ปวุยท่ีเลือกมาอภิปรายล่วงหน้า 1 วัน 

5. แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ผู้ดูแลผู้ปวุยท าหน้าท่ีน าเสนอประวัต ิ ผลการตรวจร่างกายการด าเนินโรคทีผ่า่นมา และสรปุปัญหา
ของผู้ปุวย chief ward อภิปรายปัญหาของผู้ปุวยและสรุปประเดน็ส าคัญที่ต้องการความเห็นและแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยต่อไป
จากอาจารยส์าขาวิชาต่าง ๆ 

6. อาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ อภิปรายและสอนเสรมิโดยสังเขป โดยเน้นการแกป้ัญหาของผู้ปุวย Ward staff ท าหน้าที่ 
moderator และ Chief ward สรุปผลการอภิปราย 

7. แพทย์ประจ าบ้านบันทึกรายงานสรุปสาระส าคัญของการอภปิรายลงในหน้าปูายของผู้ปุวย 
 
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา  ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 15.00 น. ยกเว้นอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจัดการ Round เปน็ 2 สาย 

ได้แก่สายที่ 1 ward 16/1 และ ward 16/2,สายที่ 2 ward 18/1 และ  ward 18/2  
 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากการน าเสนอ และการอภิปรายของแพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ 
2. ผลการดูแลรักษาผู้ปุวยภายหลังการอภิปราย 
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5.5 Grand  Round 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์ที่กา้วหน้าแก่นพท.แพทย์ประจ าบ้านอาจารย์ของกองอายุรกรรมและผูส้นใจ 
2. เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ นพท. และแพทย์ประจ าบ้านในการบรรยายต่อท่ีประชุม 
3. ให้แนวทางในการดูแลรักษาผู้ปุวยที่ถูกต้อง และมีคุณภาพส าหรับอายุรแพทย์ 

 
รูปแบบของการศึกษา 

1. เป็นการบรรยายความรู้ที่ก้าวหนา้ทางอายุรศาสตร์แบบพื้นฟูวิชาการโดยอาจารยจ์ากสาขาวิชาตา่งๆของกองอายุรกรรม 
2. อาจารยผ์ู้บรรยายค้นคว้าอยา่งกว้างขวาง และลงลึก ในหัวข้อท่ีบรรยาย 

 
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา   
ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00 – 15.00 น. เวลาบรรยาย 50 นาที  และตอบข้อซักถาม 10 นาที 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจ และการซักถามของผู้เข้าฟังการบรรยาย 
2. ผู้ฟังประเมินผู้บรรยาย 

 
5.6 Topic Review 
 
วัตถุประสงค ์

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจในแต่ละสาขาวิชาแก่ นพท. แพทย์ประจ าบ้าน  fellow   และ แพทย์ท่ีสนใจ 
2. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านของกองอายุรกรรม มีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ในเชิงลึกจากต ารา และวารสารทางการ

แพทย ์
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 1 ในการบรรยายในท่ีประชุม 
4. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 2  ในการด าเนินการอภิปรายทางวิชาการ 

 
รูปแบบการศึกษา  

1. ก าหนดหน่วยท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการท า Topic Review เดือนละ 1  หน่วย   
2. หน่วยท่ีรับผดิชอบก าหนดอาจารยป์ระจ าหน่วยผู้ควบคมุการท า Topic Review และหัวข้อที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชาของตน 
3. ก าหนดแพทย์ประจ าบ้านผูร้ับผิดชอบปี 1จ านวน 2 คนและแพทยป์ระจ าบ้านปี 2 จ านวน 1 คน ในการท าแต่ละครั้ง 
4. แพทย์ประจ าบ้านผู้รับผิดชอบปรกึษาอาจารยผ์ู้ควบคุมล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนการท า 
5. แพทย์ประจ าบ้านปีที 2 ท าหน้าที่ moderator 
6. อาจารยผ์ู้ควบคุมอภิปรายเพิ่มเตมิ และ สอนเสรมิ 

 
ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา    ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 14.00 – 15.00 น. 
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การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจของผูเ้ข้าฟังและการซักถามระหว่างการประชุม 
2. อาจารยผ์ู้ควบคุมประเมินการน าเสนอ และอภิปรายของแพทย์ประจ าบ้านท่ีรับผดิชอบในการท า  

Topic Review 
3. แพทย์ประจ าบ้าน และผู้เข้าฟังประเมินหน่วยท่ีคมุการท า Topic Review  

 
 
5.7 Ambulatoy Conference 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ความรู้แก่ นพท./นศพ.แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในการดูแลรักษา ผูปุ้วยท่ีมีปัญหาทางอายุรกรรมที่
คลินิกผู้ปุวยนอก 

2. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 1 ในการน าเสนอรายงานและอภิปรายปัญหาของผู้ปุวย  
3. ฝึกอทักษะของแพทย์ประจ าบ้านปี 3 ในการด าเนินการอภิปรายในห้องประชุม 
4. ฝึกทักษะของแพทย์ประจ าบ้านประจ าหน่วย และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในการอภิปรายปัญหา ท่ีเกี่ยวกับสาขาที่ก าลังฝึกอบรมอยู ่
5. ให้ข้อแนะน าส าหรบัการดูแลรักษาผู้ปุวยท่ีถูกต้อง และชี้ข้อบกพร่องของการดูรักษาผู้ปุวยท่ีคลินิกผู้ปวุยนอก 
6. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรกัษาผู้ปุวยท่ีคลินิกผู้ปุวยนอกของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของกองอายุรก

รรม 
7. เพื่อปรับปรุงการเขียนบันทึกรายงานผู้ปุวยในเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 

 
รูปแบบการศึกษา 

1. เป็นการน าเสนอ และอภิปรายผู้ปวุยท่ีคลินิกผู้ปุวยนอกของกองอายุรกรรมครั้งละ 4-5 ราย 
2. ก าหนดรายชื่อแพทย์ประจ าบ้านป ี1 จ านวน 3 คน และแพทย์ประจ าบ้านปี 3 จ านวน 1 คน ออกตรวจที่คลินิกอายรุกรรมในเดือน

นั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการ Ambulatory Conference ในแต่ละเดือน 
3. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าเพื่อเลือกผู้ปุวยท่ีจะน ามาอภิปรายโดยก าหนดให้เลือกผู้ปุวยท่ีมีลักษณะดังนี้ 

ผู้ปุวยใหม่ที่มาตรวจท่ีคลินิกอายุรกรรมเป็นครั้งแรก ผู้ปุวยที่ส่งปรกึษาเรื่องการเตรียมการผ่าตัด ผูปุ้วยท่ีส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืน ๆ 
ดัวยปัญหาทางอายรุกรรมผู้ปุวยเรือ้รังที่ต้องให้การดูแลรักษาต่อเนื่องระยะยาว และผู้ปุวยท่ีมปีัญหาการดูแลรักษาไม่ถูต้อง หรือไม่
เหมาะสม 

4. แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ท าหน้าที่น าเสนอโดยส่งเวชระเบียนขึ้นจอ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย แพทย์
ประจ าบ้านประจ าหน่วย และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดประจ าหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอภิปรายเสรมิ อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปชี้ประเด็นที่
ต้องการให้เรียนรู้ หรือขอความเหน็เพิ่มเตมิจากอาจารย์สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดวันและเวลาของการศึกษา    ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. ให้งด Admission report ในวันศุกร์ที่มีของ
การศึกษา Ambulatory Conference 
การประเมิน 

1) สังเกตจากการน าเสนอและอภิปายผู้ปุวยแพทย์ปร าจบ้าน และความสนใสของผู้เขา้ฟัง 
2) ประเมินจากการตรวจรักษาผู้ปุวยของแพทย์ประจ าบ้านท่ีคลินิกอายรุกรรม และการตรวจแก้ไขเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 
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POST GRADUATE TRAINING ACTIVITY  กองอายุรกรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 
                   7           8            9        10                11             12                        13                                   14                              15             16               17 

จ.      
Chest 

Conference 

 
Admission   Report 

(13.00-14.00 น.) 

Topic Review2 
Hemato-Patho Conf3 

Endocrine Case 
Discussion4 

  

 

อ.  Case  Discussion 
(13.00-14.00 น.) 

Unit Round 

พ. 

  
Admission Report 
(12.30-13.30 น.) 

Basic Science  
13.30 – 15.00 น. 

Medicine-Surgery Conf 
(13.00 – 14.00) 

(สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 
พฤ.  Endocrine Topic Review1 

Research Progress2 CPC3   (ไม่ได้มีทุกเดือน) 

ศ. Cardio  
Conference 

Admission  Report 
(13.00-14.00) 

 

Grand Round 
(13.00 – 15.00) 

(สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

 ( Ambulatory conference 
(สัปดาห์ 2 ของเดือน) 

Mortality morbidity Conf. 
(สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน) 

(13.00-15.00 น.) 

 
1,2,3,4 = สัปดาห์ที่ 1,2,3,4  ตามล าดับ     Case  Discussion        ทุกวันอังคารสปัดาห์ที ่3  ของเดอืน   งด  Admission  Report  ในวันที่ม ี Mortality morbidity Conf  และ  Medicine-Surgery Conference 
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6. กิจกรรมภายในแผนกโรคไต 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 1.ผลิตอายุรแพทย์ท่ีมี คณุธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านอายุรศาสตร์โรคไต 

-ให้มีความรู้เกีย่วกับ renal physiology, renal pathology และ athogenesis อันเกี่ยวข้องกับโรคไต  ท้ังที่พบได้บ่อย และอาจพบ
ได้ในประเทศไทย 
-ให้มีความสามารถในการให้การวนิิจฉัยโรค หรือความผิดปกติของไตทั่งที่พบได้บ่อย และอาจพบได้ในประเทศไทย 
-ให้มีความสามารถในการให้การดแูลรักษาผู้ปุวยโรคไตหรือความผดิปกติของไตทั้งที่พบได้บ่อยและอาจพบได้ในประเทศไทย 

2.ให้บริการทางด้านอายรุศาสตรโ์รคไต ทีไ่ด้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
3.ผลิตผลงานทางวิจัยระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 

 
กิจกรรมวิชาการ  

1. ร่วมกิจกรรมกับกองอายุรกรรม 

ก. เข้าร่วม Admission Report และ Discuss ปัญหาผู้ปุวยโรคไต  
ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 13.00-14.00 น. 

ข. เข้าร่วม Unit Round หากมีผู้ปวุยไตต้องการการปรึกษาจากหอผูปุ้วยใน  
ทุกวันอังคาร 14.00-15.00 น. 

ค. เข้าร่วม Morbidity – Mortality Conference และ Discuss ปัญหาผู้ปุวยโรคไต  
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ง. เข้าร่วม Ambulatory Conference และ Discuss ปัญหาผู้ปุวยโรคไต  
ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. 

 
2. ร่วมกิจกรรมของแผนกโรคไต 

ก. Electrolyte Case Discussion  ทุกวันอังคาร 11.00-12.00 น. 
ค าแนะน า: ควบคุมแพทย์ประจ าบ้านโรคไต เลือกประวตัิและผลการตรวจผู้ปุวยท่ีน่าสนใจจากหอผู้ปุวยสายละ

อย่างน้อย 1 ราย ทบทวนประวัติ ผลการตรวจ ทบทวนความรู้ที่เกีย่วข้อง เตรียมเข้าแก้ไขปัญหา และ เตรียมแผนการรักษาเพื่อเข้า
ร่วมอภิปราย (พยายามปรึกษาอาจารย์ที่อยู่ในสายก่อนทุกครั้ง) และท าบันทึกความเห็นเมื่อเสร็จการประชุมลงในแฟูมประวัตผิู้ปุวย 

 
ข. Nephrology Topic Review  ทุกวันศุกร์ 10.30-11.15 น. 

ค าแนะน า: การท า Topic Review น าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร ์มอบให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ส าเนา เก็บ
เรื่องที่น าเสนอไวเ้พื่อใช้ทบทวนเตรียมสอบวุฒิบัตร อาจารยผ์ู้ดูแลมอบให้ หน.แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้จ่ายงาน หากไม่มีหัวข้อ
เรื่อง ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในสายงานเพื่อเลือกหัวข้อเรื่อง ที่เหมาะสม น าเสนอแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 
30 นาที ที่เหลือเปิด เวทีอภิปราย 10-15 นาที แสดงดังตารางวิชาการ 
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ค. Nephrology Resident Consultation Round ทุกวันพฤหัส 10.30-12.00 น. 

ค าแนะน า: วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ค าปรึกษาด้านโรคไตกบัแพทย์ประจ าบ้าน ที่ดูแลผู้ปุวยในตึกผู้ปุวย ให้แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดตามสายงานช่วย แพทย์ประจ าบ้านท่ีอยู่ตามตึกผู้ปุวยเลือกผู้ปุวยท่ีเหมาะสมและมีปัญหาในการให้การวินิจฉัยและ
การให้การรักษานักเรียนแพทย์ช้ันปีท่ี 6 เป็นผู้น าเสนอประวัติ (ไม่เกิน 10 นาที) แพทย์ประจ าบ้านท่ีรับผิดชอบในหอผู้ปุวยสรุป
ปัญหา และเริ่มอภปิราย ตามล าดบัดังน้ี Resident Nephrology, Fellow Nephrology ปี 1, Fellow ปีท่ี 2, Staff Nephrology ที่
รับปรึกษาโดยตรง และอาจารย์ทา่นอ่ืน ๆ 

 
ง. Kidney Biopsy Conference  

ค าแนะน า:  เป็น clinico-pathological conference ให้น าผู้ปุวยทุกรายที่ได้รับการท า kidney biopsy มา
รายงาน ติดต่อ อ. สุเมธ เตมิมธรุพจน์ แผนกพยาธิวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นที่ปรึกษา ร่วมอภิปราย และ
ร่วมกับ Fellow Pediatric Nephrology (อ. อดิสรณ์ ล าเพาพงศ์ เป็นผู้ดูแล) แสดงดังตารางวิชาการ 

ขอให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่จะน าผู้ปุวยเข้าน าเสนอปรึกษากับ อาจารย์ที่ดูแลในสายงานก่อน เพื่อเตรียมการน าเสนอ
ให้ราบรื่น และมีการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

หมายเหตุ:  การท า kidney biopsy ทุกครั้งให้ Fellow ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผู้ปุวยในแบบฟอร์มขอตรวจช้ิน
เนื้อ และให้บันทึกข้อมูลผู้ปุวยในสมุด kidney biopsy ของแผนกทุกครั้ง 

 
จ. Journal club  

ค าแนะน า:  Journal club หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผูร้ับผิดชอบจดั Rotation ท าครั้งละประมาณ 2 
คน ใช้เวลาในการน าเสนอไมเ่กิน 25 นาที และอภิปราย ประมาณ 10-15 นาที การเลือกเรื่องที่จะน าเสนอให้ปรึกษาอาจารยผ์ู้ดูแล
ก่อนตามสายการท างานเพื่อให้มีการเตรียมอภิปราย ได้อย่างเหมาะสม แสดงดังตารางวิชาการ 

การวิจารณ:์ (ท าไม่จึงต้องการน าเสนองานวิจัยช้ินนี้, priority ของงานเป็นอย่างไร?, ใครและสถาบนัใดเป็นคนท างานวิจัย
นี?้ งานนี้ตีพิมพ์ในวารสารอะไร ?, เหมาะสมหรือไม่ ?, การตั้งค าถามและสมมุติฐานงานวิจัย, การทบทวนงานของผู้วิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง, study design, statistics, ข้อมูล, discussion, การน าขอ้มูลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์?, บทสรุปของงานวิจัย, เราจะน าสิ่ง
ที่ได้จากการอ่านผลงานวิจัยนี้มาสร้างผลงานวิจยัเพิ่มเติมบ้างได้หรือไม่?, พิจารณาในแง่ความส าคญั ความเป็นไปได้ในดา้นเทคโนโลย,ี 
งบประมาณ และการบรหิารจดัการ) 

 
ฉ. Dialysis/Transplantation Case Discussion ทุกวันอังคาร 10.30-12.00 น.สัปดาห์ที่ 4   

ค าแนะน า: แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ดูแลการบ าบัดทดแทนไต เลือกผู้ปุวยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือลา้ง
ไตผา่นทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 1 ราย และผู้ปุวยปลูกถ่ายไต 1 รายที่มีปัญหามาท าการอภิปราย น าเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย
และผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่ส าคญั เตรยีมแผนการรักษาเพื่อเข้าร่วมอภิปราย รายละไมเ่กิน 45 นาที บันทึกความเห็น 
แผนการรักษาเมื่อเสร็จการประชุมลงในแฟูมประวตัิผู้ปุวย 

 
ช. วิชาเลือก 

ฝึกอบรมและดูงานนอกโรงพยาบาลไดไ้มเ่กิน 3 เดือน ขอให้ท าแผน เพื่อด าเนินการทางธุรการให้กอ่นเมื่อข้ึนปีท่ี 2 การ
ด าเนินการไม่ควรช้ากว่าสิ้น มิ.ย. ของทุกปี 

การติดตามผลการรักษาต่อได้ นอกจากน้ียังจัดให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 และ 3 ได้ออกตรวจคลินิกเฉพาะโรคสาขาต่าง ๆ 
โดยมีอาจารย์แต่ละสาขาก ากับดูแลเพื่อให้ไดม้ีโอกาสในการดูแลผู้ปวุยนอกอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง และทราบแนวทางการดูแลรักษา
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 
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Lecture Series and Conference Schedules, PMK hospital 
**Pathology conference and Dialysis & Transplant Conference ทุกสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนแทน Electrolyte discussion

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
 

 
Ward Rounds 

8.00-12.00 

Ward Rounds 
8.00-10.00 

Ward Rounds 
8.00-9.00 

Ward Rounds 
8.00-10.00 

Ward Rounds 
8.00-10.00 

CAPD clinic 
10.00-11.00 

 
Renal clinic 
9.00-12.00 

 
Medical Grand Round 

10.30-12.00 

 
Journal Club and Topic review 

10.30-12.00 
W1 & W2: Case  Electrolyte discussion 

W3:  Pathology Conference** 
W4: Dialysis & Transplant Conference 

11.00-12.00 
Admission Report (medicine) 

13.00-14.00 
Unit rounds (medicine) 

14.00-15.00 
 
 

Admission Report (medicine) 
13.00-14.00 

Transplantation clinic 
13.00-16.00 

 
 

Admission report 
(medicine) 
13.00-14.00 

 
Renal Core Lecture 14.30-16.00 Renal Core Lecture 

14.30-16.00 
Renal Core Lecture 

14.30-16.00 
Renal Core Lecture 

14.30-16.00 
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7. การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของแผนกโรคไต 

เพื่อให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของแผนกโรคไต กองอายุรกรรม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพกองอายุร กรรมได้จดัการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และกจิกรรมการเรียนการสอน ดังนี ้
 
การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
 

1) แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหมุนเวียนรับค าปรึกษา และปฏิบตัิงานตามตารางหมุนเวยีน และคลินกิอายุรกรรม (OPD) ตาม
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของกองอายุรกรรม ประกอบด้วย 3 สายงานได้แก ่

ก.  Dialysis and Transplantation 
ข.  แพทย์ประจ าบ้าน สาย A ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ปุวยในท่ีตึก: อุบัติเหตุ, สมเดจ็ย่า, อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ 

ช้ัน 7 – 16,  รับปรึกษาผู้ปุวยท่ีมปีัญหาทางไตในกรณีที่แพทย์ที่ OPD อายุรกรรมต้องการปรึกษาด่วน 
ค.  แพทย์ประจ าบ้าน สายB ไดร้ับมอบหมายให้ดูแลผู้ปุวยใน ที่ตึก: ศักดิเดชน์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พัชรกติิยาภา, วชิ

ราลงกรณ์, อาคารเฉลมิพระเกียรติฯช้ัน 17 – 20 
2) การออกตรวจผู้ปุวยท่ีคลินิกผู้ปุวยนอก 

ก.  ห้องตรวจโรคผู้ปุวยปลูกถ่ายไต (ห้องตรวจแผนกไต แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์)   
 13:00-15.30 น.  ทุกวันพฤหัสบดี 

ข. คลินิกผู้ปุวยล้างไตทางช่องท้อง (ห้องตรวจแผนกไต, แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด Dialysis and 
Transplantation และ อาจารยผ์ูดู้แล)        

09:00-11:00 น. ทุกวันอังคาร 
ค.  คลินิกโรคไต (ห้องตรวจโรคไต ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ Fellow และอาจารย ์

ทุกคน ในแผนก ฃ)    
9.00-12.00 น. ทุกวันพุธ 

ง.  โอพีดีอายุรกรรมทั่วไป  1 ครั้งต่อสัปดาห ์
จ.  คลินิกโรคไตเร้ือรัง (อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ ชั้น 3, แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์

ผู้ดูแล)   
800-1000 ทุกวันพฤหัสบด ี

3) กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แก ่(ดูตารางกิจกรรมวิชาการ แผนกโรคไตประกอบ) ประกอบด้วย 
3.1 การดูแลผู้ปุวยใน 

ก. Ward round   เวลา 8.00 - 10.00 น.  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดดูแลรับค าปรึกษาผู้ปุวยโรคไต ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน
ปี 2 ที่ผ่านแผนกโรคไต แบ่งตามสายงานการดูแลในตารางหมุนวียน กรณีประจ าสาย Dialysis and Transplantation ให้
ดูแลผูปุ้วยปลูกถ่ายไตที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ผู้ปุวยมารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ ห้องไตเทียมของแผนก 
และผูปุ้วยล้างไตทางหน้าท้อง ณ ห้อง CAPD  

ข. Ward staff round 10.00-12.00 น.การ round จะเป็น Service round ประกอบด้วยแพทย์ประจ าบ้านปี 2  แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดช้ันปีท่ี 2 และ Ward staff ในแต่ละสายงาน  การ round จะเริม่ต้น
ที่ผู้ปุวยที่รับใหม่ทุกราย และผู้ปุวยเก่าท่ีมีปัญหาใหม่ หรือปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไขโดยจะเน้นการแก้ปัญหาให้ผู้ปุวยเป็น
หลัก เร่งรัดการดูแลรักษาผู้ปุวยให้ต่อเนื่อง ก ากับดูแลการเขียนบนัทึกรายงานผู้ปุวยให้มคีุณภาพรวมทั้งการสรุปหน้าปูาย
ผู้ปุวยให้เรยีบร้อย และรวดเร็ว 
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ค. Consulation  round  10.30 - 12.00 น.  ของวันพฤหัส จัดเปน็การ round เพื่อแก้ปัญหาของผู้ปุวย เริ่ม round ที่ 
ward  16/1 หรือ ward  16/2 แล้วต่อด้วย round ที่ ward  18/1 หรือ ward  18/2 แพทย์ประจ าบ้านประจ าหน่วยมี
หน้าท่ีปรึกษาอาจารย์ประจ าหน่วยเพื่อเลือกผูปุ้วยท่ีจะ round แจ้งให้ Extern และ R1  ผู้ดูแลผูปุ้วยทราบล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมน าเสนออย่างมีคณุภาพ 
  

3.2 Conference (ดจูากตารางกิจกรรมวิชาการ แผนกโรคไตประกอบ และรายละเอียดในกิจกรรมวิชาการแผนก)  
ก. Electrolyte Case Discussion  ทุกวันอังคาร 11.00-12.00 น. 
ข. Nephrology Topic Review  ทุกวันศุกร์ 10.30-11.15 น. 
ค. Nephrology Resident Consultation Round ทุกวันพฤหัส 10.30-12.00 น. 
ง. Kidney Biopsy Conference  
จ. Journal club  
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8.หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแผนกโรคไต กองอายุรกรรม 
 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 1  

1. ออกตรวจผู้ปุวยที่คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคไต และคลินิกปลูกถ่ายไตสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์รบัค าปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้ (primary doctor) ในการดูแลผู้ปุวยในความรับผิดชอบ ทั้งด้านการ

รักษาและด้านธุรการทางโรคไตทกุวัน 
3. ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 2 หรืออาจารย์ประจ าสายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลผู้ปุวยในความรับผิดชอบทุกราย ทาง

แผนกโรคไต กองอายุรกรรมมีนโยบายว่าผู้ปุวยที่รับไว้ในหอผู้ปุวยของกองอายุรกรรมทุกราย แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดปี 1 
จะต้องปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีที่ 2 หรืออาจารย์ประจ าสายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลผู้ปุวยเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ปุวยและประโยชน์ในการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด แพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม และ นักศึกษาแพทย์ 

4. ต้องทราบข้อมูลรายละเอียด และ การด าเนินโรคของผู้ปุวยในความรับผิดชอบเป็นอย่างดี เตรียมประวัติและผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการให้พร้อมส าหรบัการ  round ร่วมกับ ward staff และ consultation  round 

5. ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบา้นปี 2 ผ่านหน่วยเกีย่วกับเขียนใบรับค าปรึกษาให้เรยีบร้อยภายใน 24 ชม.  
ด้วยลายมือท่ีอ่านได้ง่าย  เขียน progress note โดยสม่ าเสมอ (เขียนทุกวันส าหรับผู้ปุวยท่ีมีอาการหนัก เขียนทุกครั้งท่ีมี
การเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญเกีย่วกับผู้ปุวยเขียนทุก 2 – 3 วันส าหรับผูปุ้วยท่ีอาการดีขึ้นมากแล้ว และสปัดาห์ละ 1 ครั้งส าหรับ
ผู้ปุวยเรื้อรังที่ไมม่ีปัญหาเร่งด่วน) และต้องสรุปประวัติทางโรคไตเพิม่เติมภายใน 24 ชม. หลังจากผูปุ้วยกลับ การเขียนการ
วินิจฉัยโรคในใบ Problem list และต้องทบทวนรายการปัญหาให้ทันสมัยอยูเ่สมอ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้านปี 2 ที่อยู่ในความรับผดิชอบอย่างสม่ าเสมอตลอดป ี

6. เป็นผู้ท ากิจกรรมทางวิชาการ หรอืท า conferences ต่างๆ ตามตารางที่ก าหนดให ้
7. ฝึกการท าหตัถการพิเศษต่างๆ ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ประจ าสาย หรือแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 ที่ตน

ปฏิบัติงานอยู ่
8.  ช่วยสอน  นพท. และแพทย์ประจ าบ้าน กองอายุรกรรม อย่างเต็มความสามารถ 
9. ต้องส่งเวรและรับเวรจากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรณผีู้ปุวยหนกัทุกวัน จะต้องรายงานและปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอดปี 2 ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาในการตัดสินใจให้การรักษาผู้ปุวยในความรับผิดชอบ และผู้ปุวยอาการหนักทุกราย 
10. ลาพักร้อนได้ 10 วัน โดยปรึกษาอาจารย์ประจ าสาย และหัวหน้าแผนกเสมอ   
11. การลากิจ และลาปุวย จะอนุญาตให้ลาในกรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆเท่าน้ันโดยต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้เป็น ward staff  

ฝากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปี 1 ทีอ่ยู่ ward เดียวกันให้ round ผู้ปุวยแทน และ ต้องส่งใบลาผ่านหัวหน้าแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด อาจารย์ผูเ้ป็น ward staff  และอาจารย์ผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้านตามล าดับ 
 

แพทย์ประจ าบ้านต่ออยอดปีที่ 2 
1. ออกตรวจผู้ปุวยที่คลินิโรคไต และคลินิกปลูกถ่ายไตสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
2. มีวิชาเลือกนอกแผนกได้น้อยกว่า 3 เดือนต่อปี  
3. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 1 แพทย์ประจ าบ้านกอง

อายุรกรรม และนักเรยีนแพทย ์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารยป์ระจ าสาย รวมทั้งการรับปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้าน 
กองอายุรกรรม  

4. ปรึกษาอาจารยป์ระจ าสายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลผู้ปุวยในความรบัผดิชอบทุกราย ทางแผนกโรคไต กองอายุรกรรมมี
นโยบายว่าผู้ปุวยท่ีรับไว้ในหอผู้ปุวยของกองอายุรกรรมทุกราย แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดปี 2 จะต้องปรึกษาอาจารยป์ระจ า
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สายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลผู้ปุวยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวยและประโยชน์ในการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม และ นักศึกษาแพทย์ 

5. ต้องทราบข้อมูลรายละเอียด และ การด าเนินโรคของผู้ปุวยในความรับผิดชอบเป็นอยา่งดี ควบคุมการเตรียมประวัติและผล
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการให้พรอ้มส าหรบัการ  round ร่วมกับ ward staff และ consultation  round 

6. ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบา้นปี 2 ผ่านหน่วย และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปี 1 เกี่ยวกับเขียนใบรับ
ค าปรึกษาให้เรยีบร้อยภายใน 24 ชม.  ด้วยลายมือที่อ่านได้ง่าย  เขยีน progress note โดยสม่ าเสมอ (เขียนทุกวันส าหรับ
ผู้ปุวยท่ีมีอาการหนัก เขียนทุกครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญเกีย่วกับผู้ปุวยเขียนทุก 2 – 3 วันส าหรับผู้ปุวยที่อาการดีขึ้น
มากแล้ว และสัปดาห์ละ 1 ครั้งส าหรับผู้ปุวยเรื้อรังท่ีไม่มีปญัหาเร่งด่วน) และต้องสรุปประวัติทางโรคไตเพิม่เตมิภายใน 24 
ชม. หลังจากผู้ปุวยกลับ การเขยีนการวินิจฉัยโรคในใบ Problem list และต้องทบทวนรายการปญัหาให้ทันสมยัอยู่เสมอ 
รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านปี 2 ที่อยู่ในความรับผดิชอบอย่างสม่ าเสมอตลอดปี 

7. เป็นผู้ท ากิจกรรมทางวิชาการ หรอืท า conferences ต่างๆ ตามตารางที่ก าหนดให ้
8. ฝึก และควบคมุการท าหตัถการพิเศษต่างๆ ของแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 1 ที่ตนปฏิบัติงานอยู ่
9.  ช่วยสอน  นพท. และแพทย์ประจ าบ้าน กองอายุรกรรม อย่างเต็มความสามารถ 
10. ต้องส่งเวรและรับเวรจากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรณผีู้ปุวยหนกัทุกวัน จะต้องรายงานและปรึกษาอาจารย์ทุกครั้งเมื่อมี

ปัญหาในการตดัสินใจให้การรักษาผู้ปุวยในความรบัผิดชอบ และผู้ปวุยอาการหนักทุกราย 
11. ลาพักร้อนได้ 10 วัน โดยปรึกษาอาจารย์ประจ าสาย และหัวหน้าแผนกเสมอ   
12. การลากิจ และลาปุวย จะอนุญาตให้ลาในกรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆเท่าน้ันโดยต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้เป็น ward staff  

ฝากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปี 1 ที่อยู่ ward เดียวกันให้ round ผู้ปุวยแทน และ ต้องส่งใบลาผ่านหัวหน้าแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด อาจารย์ผูเ้ป็น ward staff  และอาจารย์ผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้านตามล าดับ 

13. อนุญาตให้ไปเข้าร่วมประชุมใหญข่องราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และประชุมใหญ่ของสมาคมโรคไตได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 
 9. การอยู่เวรและการรับส่งเวรของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 อยู่เวรวันละ 1 คน  รับผิดชอบรบัค าปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านกองอายุรกรรม

จาก ward ต่าง ๆ ของกองอายุรกรรม และห้องฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคไตได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉนิ 

รวมถึงการท าหัตถการฉุกเฉินทางไต และการบ าบดัทดแทนทางไต เมื่อมีปญัหาสามารถปรึกษาอาจารย์ประจ าสาย dialysis and 

transplantation ในแต่เดือน ไดต้ลอด 24 ช่ัวโมงขณะอยูเ่วร  

 

10. หน้าท่ีของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม ฯ 

1. ดูแลความประพฤติและการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กองอายุรกรรมทุกช้ันป ี

2. นัดประชุมรวมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทุกช้ันปีอย่างน้อย 4 เดือนครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนว

ทางแก้ไข  พร้อมท้ังรายงานให้อาจารยผ์ู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านทราบ 

3. เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับผู้บริหารโรงพยาบาลและแจ้งข้อมูลการประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แพทย์

ประจ าบ้านทราบ 

4. ดูแลตารางการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

5. ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณต์า่ง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องประชุมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด

ของแผนกโรคไต ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
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6. จัดตารางการอยู่เวรของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โดยส าเนาตารางเวร 1 ชุดส่ง บก.กองอายุรกรรมทุก

เดือนโดยต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
  
 11. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม  ในการเรียนการสอนของนกัเรียนแพทย์
ทหาร 

1. ปฏิบัติงานเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียนแพทย์ในการรับผู้ปุวย ได้แก่ แนะน าการซักประวตัิที่ถูกต้อง การตรวจร่างกาย 
ให้เป็นระบบครบถ้วน การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ต้องได้รับการแปลผล การบันทึกข้อมลู และความก้าวหน้าของ
ผู้ปุวย  ในแต่ละวันได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

2. ร่วมท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินปญัหาของผู้ปุวยในความดูแลอย่างมีวิจารณญานและมีเหตุผล 
3. ก ากับดูแลการท าหัตถการทางไตทีจ่ าเป็นแก่นักเรยีนแพทย์ทหารอยา่งครบถ้วนในแง่ของข้อบ่งช้ี ขั้นตอนการปฏิบตัิ

ผลเสีย ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปวุยทักษะในการปฏิบัติการแปลผลการตรวจตลอดจนการร่วมอธิบายการขอค ายินยอม
แก่ผู้ปุวย 

4. ให้ค าแนะน าและเป็นตัวอยา่งที่ดีในการสร้างทักษะส าหรับการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพของแพทยแ์ละผูปุ้วย
รวมทั้งญาตผิู้ปุวย ผูร้่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยยึดจรรยาบรรณทางการแพทย์และความถูกต้องเป็นหลัก 

5. เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและถูกต้องในแง่ของจริยธรรมทางการแพทย์ และการสร้างเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์แก่
นักเรียนแพทย์ทหารโดยยึดถือความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเมตตากรุณา ความขย ั และการเอาใจใส่ในการ
ดูแลผูปุ้วยและการหาความรูเ้พิ่มเติมตลอดจนการมีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้มมีารยาทท่ีดีงามในสังคม 

6. ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านผ่านแผนกโรคไต ร่วมกับอาจารย์ผูดู้แลหอผู้ปุวย
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

7. ช่วยเป็นแพทย์พ่ีเลี้ยงในการดูแลทกุข์-สุขของนักเรียนแพทย์ในขณะท างานในหอผู้ปุวยโดยเสมือนเป็นครอบครัว 
เดียวกัน 
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12. การเขียนรายงานผู้ปุวยตามแนวทางของแพทยสภา 

แพทยสภาได้จดัท าแนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยส าหรับแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยต่างๆ  
และคณะกรรมการแพทยสภาได้มมีติรับรองในการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2542 ดังต่อไปนี ้

 
แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยส าหรับแพทย์ 

มติกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งท่ี 2/2542 การบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวย มีวตัถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู-้ปุวย เกิดการสื่อสารที่ดรีะหว่างทีมผู้ให้บริการผู้ปุวย และประกนัคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ปุวย 

การบันทึกข้อมูลทางคลนิิกของผู้ปุวยเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ปุวย ซ่ึงจะต้องท าการบันทึกข้อมลูนี้
ด้วยตนเอง หรือก ากับตรวจสอบให้มีการบันทึกถูกต้อง 

 
 แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยส าหรับแพทย์ มีดังนี้ 
 

๑. ผู้ปุวยนอก ข้อมูลผู้ปุวยที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก ่
1.1 อาการส าคัญและประวัติการเจ็บปุวยท่ีส าคญั 
1.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรอืสารอื่นๆ  
1.3 บันทึกสัญญาชีพ (Vital Signs) 
1.4 ผลการตรวจรา่งกายผู้ปุวยทีผดิปกติ หรือท่ีมีความส าคัญต่อการวินิจฉัย หรือการให้การรักษาแกผู่ปุ้วย 
1.5 ปัญหาของผู้ปุวย หรือการวินจิฉัยโรค หรือการแยกโรค 
1.6 การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยา และจ านวน 
1.7 ในกรณีมีการท าหตัถการ ควรมี 

ก. บันทึกเหตุผล ความจ าเป็นของการท าหัตถการ 
ข. ในยินยอมของผู้ปุวย หรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รบัทราบและข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและอาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจาก

การท าหัตถการ 
1.8 แนะน าอ่ืนๆ ท่ีให้แก่ผู้ปุวย 
 

2. ผู้ปุวยแรกรับไว้รักษาในสถานพยาบาลข้อมูลผู้ปุวยท่ีพึงปรากฏเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ปุวย ได้แก่ 
   2.1 อาการส าคัญ และประวัติการเจ็บปุวยที่ส าคญั 
   2.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรอืสารอื่นๆ 
   2.3 ประวัติการเจ็บปุวยในอดีตทีส่ าคัญ ซึ่งอาจสัมพันธ์เกี่ยวกับการเจ็บปุวยในครั้งนี ้
   2.4 บันทึกสัญญาชีพ (Vital Signs) 
   2.5 ผลการตรวจรา่งกายทุกระบบที่ส าคัญ 
   2.6 ปัญหาของผู้ปุวย หรือการวินจิฉัยโรค หรือการแยกโรค 
   2.7 เหตุผลความจ าเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาล และแผนการดูแลรักษาผูปุ้วยต่อไป 
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3. ผู้ปุวยระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก ่
   3.1 บันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผู้ปุวยท่ีส าคญัระหวา่งพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
   3.2 บันทึกอาการทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการรักษา  
   พยาบาล 
   3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษตา่งๆ  
   3.4 ในกรณีมีการท าหตัถการ ควรมี 

3.4.1   บันทึกเหตุผล ความจ าเปน็ของการท าหัตถการ 
3.4.2 ใบยินยอมของผู้ปุวยหรือผู้แทน ภายหลังที่ไดร้ับทราบและข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและอาการแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดจากการท าหัตถการ 
 

  4. เมื่อจ าหน่ายผู้ปุวยจากสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียบ ได้แก ่
4.1 การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย หรอืการแยกโรค 
4.2 สรุปผลการตรวจพบและเหตกุารณส์ าคัญระหว่างการนอนพักรกัษาในโรงพยาบาลตลอดจนการรกัษาพยาบาลที่ผู้ปุวยไดร้ับ 
4.3 สรุปการผ่าตัด และหตัถการทีส่ าคัญ 
4.4 ผลลัพธ์จากการรักษา 
4.5 สถานภาพผู้ปุวยเมื่อจ าหน่ายจากสถานพยาบาล 
4.6 ค าแนะน าท่ีให้แก่ผู้ปุวย หรือญาต ิ
 

5. การสั่งการรักษา และการบันทึกอาการทางคลินิก ควรบันทึกดว้ยลายมือท่ีมลีักษณะชัดเจน พอเพียงที่ผู้อื่นจะอ่านเข้าใจได้ หรือ
ใช้การพิมพ์ และแพทย์ผูร้ักษาผู้ปวุยต้องลงนามก ากับท้ายค าสั่ง หรอืบันทึกทุกครั้ง ในกรณีที่ลายมือช่ืออาจไม่ชัดเจนควรมีสญัลักษณ์
ซึ่งทีมผู้รักษาสามารถเข้าใจได้ง่ายประกอบด้วย 
 
6. การรักษาพยาบาลด้วยค าพูด หรือทางโทรศัพท์ จะท าได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน เพื่อความปลอดภัยของผูปุ้วย 
หรือในกรณีการรักษาทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลร้ายต่อผู้ปุวยทุกครั้งท่ีมีการสัง่การรักษาพยาบาลด้วยค าพดู หรือทางโทรศัพท์ แพทย์ผู้สั่งการ
รักษาต้องลงนามก ากับท้ายค าสั่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถด าเนนิการได้ และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง ภายหลังการสั่ง
การรักษาดังกล่าว 
 
7.แพทย์ผู้รักษาพยาบาลพึงท าการบันทึกข้อมลูทางคลินกิต่างๆ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วภายหลังเหตุการณ์นั้น ๆ บันทึกเวช
ระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากผู้ปุวยถกูจ าหน่ายจากการรักษาพยาบาล 
 
หมายเหตุ 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ปุวยใหต้่อเนื่อง ควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียนไว้อย่างน้อยท่ีสดุ 5 ปี นับจากวันท่ี
ผู้ปุวยมาติดต่อรับการรักษาครั้งสดุท้าย และก่อนท่ีสถานพยาบาลจะท าลายเวชระเบียนดังกล่าว ควรจะได้รับการประกาศเพื่อให้
ผู้ปุวยท่ียังประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนดังกล่าว สามารถคดัค้านการท าลาย หรือการท าการคดัลอก คดัส าเนา
ข้อมูลเฉพาะส่วนของตน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

----------------------------------------- 
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13. ระเบียบการท าวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนตอ้งส่งงานวิจัย ฯ เพื่อให้ไดส้ิทธ์ิในการสอบวุฒิบัตร การด าเนินการงานวิจัยให้ด าเนินการ
ตามตาราง ปรึกษากับอาจารยไ์ดทุ้กท่าน และงานวิจัย ฯ ทุกช้ินของแผนกเป็นผลงานร่วมกันของอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านตอ่
ยอดผู้รบัผิดชอบเป็น first Author ในการน าเสนอและตีพิมพ์ 
1) ก าหนดปัญหาที่จะท าวิจัย น าเสนอแนวคิดวิจัย และปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษา 
2) เขียนโครงร่างวิจัย ส่วน literature review, objective, methodology (design and statistical part) ปรึกษากับ พ.อ. 

อ านาจ  ชัยประเสริฐ และคณุดลพรรษ พันธ์พานิช นักสถิติ หน่วยวิจัย กองอายุรกรรม 
3) ก าหนดรายละเอียดงบประมาณพร้อมส่งโครงร่างงานวิจัยท้ังฉบับ (ส าเนา 1 ฉบับ) ขอ ค ารับรองจาก หัวหน้าแผนกไต  แล้ว

น าส่งคณะกรรมการวิจยั กองอายุรกรรม 
4) ด าเนินการวิจยั เก็บข้อมูล วิเคราะห์    
5) เตรียมเขียนบทคดัย่อ น าเสนอผลงานในการประชุมประจ าปสีมาคมโรคไต 
6) เตรียมเขียนบทคดัย่อ น าเสนอผลงานในการประชุมประจ าปี รพ.รร.6  
7) เตรียมเขียนต้นฉบับเตรียมตีพิมพ ์    
8) ส่งบทคัดย่อน าเสนอผลงานในการประชุมประจ าปีราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย  
9) ปรับปรุงต้นฉบับ พร้อมส่งสอบ     
10) น าเสนอผลงานในการประชุมประจ าปีราชวิทยาลยัอายุรแพทย์ และส่งต้นฉบับขอตีพิมพ์    

  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 

1. เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจท าวิจัย ติดต่ออาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เปน็อาจารย์ที่ปรึกษา (advisor) ซึ่งต้องเป็นผู้
ช านาญคนละสาขาวิชา 

2. ต้องน าเสนอ research proposal ในที่ประชุมของ คณะกรรมการวิจัย สมาคมโรคไต ในปลายปีแรกของ
การศึกษา ก าหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 
1. ต้องน าเสนอ interim analysis ประมาณเดือน ธันวาคม-มกราคม ให้ท่ีประชุมของแผนกโรคไต เพื่อดู

ความก้าวหน้าของงานวิจัย 
2. ต้องน าเสนอผลงาน final analysis ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมต่อกรรมการวิจัย สมาคมโรคไต  
3. ให้น าเสนอผลงานในการประชุมฟืน้ฟูวิชาการของสมาคมโรคไต และรพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ซึ่งจัดประมาณปลาย

เดือนสิงหาคม และ พฤศจิกายน 
4. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว ต้องส่ง 2 ชุดไปท่ีกรรมการวิจัยกองอายุรกรรม และสมคมโรคไต ภายในสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์ เพื่อตรวจแกไ้ข และจะไดร้ับใบรับรองเพื่อส่งสมาคมโรคไตภายในสิ้นเดือนมีนาคม 
5. งานวิจัยท่ีดีเข้าเกณฑ์มาตรฐาน จะไดร้ับการสนับสนุนให้น าเสนอในงานประชุมราชวิทยาลัยเช่นกันในนามบุคคล 
6. full paper ของงานวิจัยทุกช้ินจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคไต  

   
หมายเหตุ หลังจากการน าเสนอผลงานในแต่ละขั้นตอนต่อกรรมการวิจัย สมาคมโรคไต แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรศึกษา

รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะให้ด าเนินการแก้ไขได้ทันที หากมีความเห็นขัดแย้งปรีกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในแผนกโรคไต 
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14. แบบโครงการร่างการวิจัย  
---------------------------------------------------------------------- 

กรุณาเขยีนโครงการวิจัยตามหัวข้อท่ีก าหนดกรณีที่ช่องว่างไม่พอใหเ้ขียนในใบแยกโดยใช้หัวข้อตามแบบฟอร์มนี้ 
1. ช่ือโครงการ 
ภาษาไทย................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ……........................................................................................................................................................ 
สาขาท่ีท าการวิจัย 
.............................................................................................................................................................. 
2. ผู้ด าเนินการวิจัย 
ช่ือ   ..........................................................................................................................................................................  
ต าแหน่ง   .................................................................................................................................................................  
ที่ท างาน    ............................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์   ................................................................................................................................................................. 
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา   ...............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ทุนการวิจัยที่เคยไดร้ับ   ...........................................................................................................................................  
ประสบการณ์งานวิจัย    ...........................................................................................................................................  
3. ระยะเวลาที่ท าการวิจยั 
เริ่ม..............................................................สิ้นสดุ..................................................................................................... 
4. สถานท่ีท าการวิจัย 
...........................................................................................................................................................  
5.ความส าคญัของปัญหาที่จะท าการวิจัย 
...........................................................................................................................................................  
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
...........................................................................................................................................................  

      7. ประโยชน์ท่ีจะได้จากการวจิัย 
.........................................................................................................................................................  
8. การรวบรวมรายงานที่ส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่จะกระท าครั้งนี้อย่างครบถ้วน 
9.  แบบแผนของการวิจัย       
10. ลักษณะตัวอย่างหรือประชากรที่ท าการศึกษา 

ก.   ประชากรเปูาหมาย  
ข.   การเลือกตัวอย่าง     
ค.   ขนาดตัวอย่าง 

1. วิธีด าเนินการวิจยั 
ก.   การแบ่งกลุม่เพื่อท าการศึกษา...................................................................................................................... 
ข.   กรรมวิธีการรักษาหรือการด าเนินการวิจัย.................................................................................................... 
ค.   การวัดผลของการวิจัย   

- ค่าจ ากัดความตัววัด 
- เครื่องมือท่ีใช้วัด ความเช่ือถือไดข้องเครื่องมือ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมลู......................................................................................................................................... 
3. การวิเคราะหผ์ลการวิจัย...................................................................................................................................... 
4. ปัญหาด้านจริยธรรม................................................................................ ........................................................... 
5. ระยะเวลาที่จะการวิจยัและการบริหารจดัการ..................................................................................................... 

ก.   การจัดเวลาในการวิจัย 

- การเตรียมข้อมลูเบื้องต้น....................................................................................................... 

- เวลาด าเนินการวิจยั............................................................................................................... 

- เวลาการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล.................................................................................... 

- การน าเสนอผลงานการวิจัยและเขยีนรายงาน....................................................................... 
ข. บุคลากรที่จะใช้ในการวิจัย............................................................................................................. 

6. งบประมาณในการวิจัย 
ก.   ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ในการวิจัย   
ข.   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ค.   ค่าเดินทาง 

   ง.   ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 
   จ.   ค่าครภุัณฑ ์
             ฉ.   อื่นๆ 

7. เอกสารอ้างอิง 
8. ภาคผนวก 

-   เอกสารทีเ่กี่ยวข้องซึ่งต้องการเสนอ 
-   แบบฟอร์มเก็บข้อมลู แบบสอบถาม ฯลฯ  
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แบบฟอร์มการประเมินที่ 1 
การประเมินผลงานวิจัยวารสาร (topic review) ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต 

อายุรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
   ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………..…………………………………..……………………………………………… 

  ชื่อผลงานวิจัย ………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

หัวข้อพิจารณา มีข้อบกพร่อง พอใช้ ดี 

1. วัตถุประสงค ์
   (ความชัดเจนว่าผลงานนั้นต้องการค าตอบ
อะไร) 

   

2. หลักการและเหตุผล 
   ท าไมจึงต้อง review เรื่องนี้  เหตุผล
น่าเชื่อถือเพียงใด 

   

3. ความส าคัญ หรือประโยชน ์
   สามารถแก้ปัญหา,พัฒนาริเริ่มทางวิชาการ
ระดับใด 

   

4. วิธีวิจัยวารสาร 
   วิธีการที่ผู้วิจัยสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่าข้อมลูใด
มี 
   น้ าหนักในความเชื่อถือไดม้ากกว่าข้อมูลอื่น ๆ 

   

5. การรายงานผล 
   ก. บทคัดย่อ 
   ข. การแสดงข้อมูล 
   ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   

6. การวิจารณ์ผล  
   ใช้เหตุผลดี  เน้นประเด็นส าคญั ข้อเสนอแนะ
ดีเพียงใด 

   

7. เอกสารอ้างองิ  
   เหมาะสมถูกต้อง 

   

8. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  
   (ในภาพรวม) 

   

 
ลงชื่อ ……………………………………… 
(……….……………………………………..) 

       ผู้ประเมิน 



 

 

38 

 
 
แบบฟอร์มการประเมินที่ 2 

การประเมินผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
อายุรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชื่อผลงานวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หัวข้อพิจารณา มีข้อบกพร่อง พอใช้ ดี 

1. วัตถุประสงค ์
   (ความชัดเจนว่าผลงานนั้นต้องการค าตอบอะไร) 

   

2. Literature review 
   (สอดคล้องกับค าถาม หรือวัตถปุระสงค ์
   เพียงใด  รอบรูส้ภาพปัญหาดีเพียงใด) 

   

3. หลักการและเหตุผล 
   ท าไมจึงวิจัยเรื่องนี้ เหตผุลน่าเชือ่ถือเพียงใด 

   

4. ความส าคัญหรือประโยชน ์
   แก้ปัญหา, พัฒนา, ความริเริ่มทางวิชาการในระดับใด 

   

5. วิธีวิจัย  
   ขั้นตอน, รายละเอยีดวิธีวิจัย  เช่น  ประชากร,  
   การเก็บข้อมลู, วิธีวิเคราะห์ข้อมูล, จริยธรรม 

   

6. การรายงานผล 
   ก. บทคัดย่อ 
   ข. การแสดงข้อมูล 
   ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   

7. การวิจารณ์ผล 
   ใช้เหตุผลดี  เน้นประเด็นส าคญั ข้อเสนอแนะดี
เพียงใด 

   

8. เอกสารอ้างองิ  
   เหมาะสมถูกต้อง 

   

 
     ลงชื่อ ………………………………………………… 

     (…………………………………………………………..) 
ผู้ประเมิน 
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แบบฟอร์มที่ 3 

จดหมายรับรองจากหัวหน้าภาควิชา 
 
ช่ือบทความวิจัย หรือวิจัยวารสาร ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………..………….…………………… 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน …………………………………………………………………....……………………………. 
สถาบัน …………………………………………………………………………………………………..…………. 
ข้าพเจ้าไดต้รวจคณุสมบัติของบทความวิจัย หรือวิจัยวารสารนี้แล้ว พบว่ามีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามหลกัสูตรดังนี้ 

1. มีจุดประสงค์ของการวิจัย หรือวิจัยวารสาร 
2. วิธีการวิจัย หรือวิจัยวารสาร 
3. ผลการวิจยั และการวิจารณผ์ลการวิจัย 

 
ลงช่ือ ………………………………………… 
        (……………………………………..) 

    หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร ์
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15. การประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต 
ประกอบด้วยการประเมินความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลความรู้ทาง

วิชาการโดยการสอบ 
1. แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.รร.6 จะประเมินความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ า

บ้านต่อยอด 2 ช้ันปี โดยรวบรวมความเห็นจากอาจารย์ พยาบาล นพท. และแพทย์ประจ าบ้านด้วยกันเอง การประเมินผลจะเน้น
ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นส าคัญ ถ้ามีข้อบกพร่องที่สมควรแก้ไข จะท าการตักเตือนเป็น  3  ขั้นตอนคือ 

   1.1 ตักเตือนด้วยวาจา 
   1.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และภาคทณัฑ์ 
   1.3 ให้ออกจากการฝึกอบรม 

2. ในกรณีที่มีความผดิบกพร่อง และขาดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรง หรือมีเจตคติที่เสื่อมเสยีต่อวิชาชีพและสถาบัน จะ
ตักเตือนด้วยวาจาร่วมกับการภาคทัณฑ์พร้อมกันไปในครั้งเดยีวกัน ถ้ายังมีความบกพร่องร้ายแรงซ้ าอีก จะให้หยุดการฝึกอบรมทันที  
  3. ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไมเ่อาใจใส่ในในการฝึกอบรม ขาดความรับผดิชอบแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง      แต่ท า
ซ้ าซากโดยสม่ าเสมอแม้จะไดร้ับการตักเตือนด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือมีความรูอ้่อนมากๆและไมม่ีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นเลยในระหว่างการฝึกอบรมทางกองอายุรกรรมอาจพิจารณาให้ตกซ้ าช้ัน หรือไมส่่งช่ือเข้าสอบเพื่อขอวุฒิบัตร 
  4. การประเมินผลโดยการสอบ  ทางแผนกโรคไตจะท าการสอบข้อเขียนแพทย์ประจ าบ้าน   โดยสอบ Multiple choice 
question (MCQ) ปีละ 1 ครั้ง  
 

 การประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 

 การประเมินระหว่างปฏิบัติงาน: ประเมินทักษะ เจตคติ และความรู้ โดยอาจารย์แผนกโรคไต  
o อัตราส่วนคะแนน     70% 

 การประเมินความรู้โดยการสอบ    20% 

 การประเมินการเขียนเวชระเบียน    10% 
  
 การประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 

 การประเมินระหว่างปฏิบัติงาน: ประเมินทักษะ เจตคติ และความรู้ โดยอาจารย์แผนกโรคไต  
o อัตราส่วนคะแนน     70% 

 การประเมินความรู้โดยการสอบ    20% 

 การประเมินการเขียนเวชระเบียน    10% 
 
 เกณฑ์พิจารณาเพ่ือเลื่อนระดับชั้นหรืจบการศึกษามีข้อก าหนดดังนี้ 

 คะแนนรวมปลายปี ไม่น้อยกว่า 60% และผลการประเมินระหว่างปฏิบัติงานมากกว่า  70% 
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16. การเขียนเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านกองอายุรกรรม รพ.รร.6 

 
เวชระเบียนส าหรับผู้ปุวยในกองอายุรกรรม จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ ที่แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรับผิดชอบในการกรอก

ใหส้มบูรณ์ดังนี ้
1. แบบฟอร์มรายงานรับผู้ปุวย (Admission form, เอกสารหมายเลข 1) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับผู้ปุวยผู้ใหญ ่ซึ่งใช้

เป็นแบบเดียวกันท้ังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องลงข้อมลูในทุก
ช่องว่างใดไม่สามารถลงได้หรือไมท่ราบให้ใช้เครื่องหมาย (-) ก าหนดให้ท าการเขียนใหเ้สร็จทันทีในวันที่ได้เข้าท าการดูแลผู้ปุวย ที่
ส าคัญทีสุ่ดคือต้องเขียนช่ือผูบ้ันทึกให้อ่านออก ถ้าเป็นลายเซ็นต้องมีชื่อก ากับไว้เสมอ 

2. บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผู้ปุวย (Progress note) ไม่ได้ก าหนดแบบฟอร์มตายตัว แต่จะบันทึกลงใน
กระดาษเปล่า ท่ีจัดใหไ้ว้ให้ในแต่ละหอผู้ปุวย การเขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยท่ีสุดก าหนดให้บันทึก 

2.1 ครั้งท่ี 1 ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรับผู้ปุวยไว้ในโรงพยาบาล 
2.2 หลังจากนั้นให้บันทึกทุกวัน ในผู้ปุวยท่ีอยู่ในหออภิบาลผู้ปุวยหนักไม่เกินทุก 3 วัน     

ในหอผู้ปุวยธรรมดาทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยและ/หรือการรักษาก่อนและหลังการท าหัตถการต่อผู้ปุวยและเมื่อมีการ
ปฏิบัติการฟื้นชีพหรือเมื่อผู้ปุวยเสยีชีวิต การ on และ off service ของแพทย์ประจ าบ้าน 

3. แบบสรุปประวัติการรักษาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิต (General summary sheet and medical certificate 
of cause of death; ใบสีเขียว เอกสารหมายเลข 2) ในปัจจุบันการใช้การสรุปโดยคอมพิวเตอร์ ท าให้แพทย์ประจ าบ้าน ไม่ต้อง
สรุปส่วนน้ีในเวชระเบยีน 

4. แบบสรุปประวัติการรักษาผู้ปุวยใน  (Summary  of  patient  admission  record; แบบสั้น  เอกสารหมายเลข
3)  ใช้เกณฑ์การสรุปเหมือนเอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มนี้จะถูกเย็บติดไว้ท่ีด้านหลังสดุของ OPD card ของผู้ปุวย 
5. แบบสรุปประวัติการปุวยเจ็บและรักษาพยาบาล พ.33 เอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารเฉพาะกรณีทหารประจ าการ

เท่านั้น เพื่อส่งหน่วยต้นสังกัดภายหลังการจ าหนา่ยหรือเสียชีวิตของผู้ปุวย เอกสารนี้จะมีส าเนาอยู่จ านวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ 
6. แบบรายงานการขอตรวจศพของแพทย์ประจ าบ้านกองอายุรกรรม เอกสารหมายเลข 5 เป็นเอกสารที่ใช้เฉพาะใน

กองอายุรกรรม  มีจดุประสงค์เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพในการขอตรวจศพของแพทย์ประจ าบ้านกองอายุรกรรม   เอกสารดังกล่าวจะ
เย็บติดมากับเอกสารรับรองการเสยีชีวิต (ใบมรณบัตร)  โดยแพทย์ประจ าบา้นจะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มนี้   ในผู้ปุวยทุกรายที่
เสียชีวิต   ให้แล้วเสร็จทันทีส าหรับการลงบันทึกในส่วนต่าง ๆ ขา้งต้น แพทย์ประจ าบ้านต้องเขียนช่ือผู้บันทึกให้อ่านออก ถ้าเป็น
ลายเซ็นต้องก ากับไว้ด้วยเสมอส าหรับเกณฑ์การตรวจสอบคณุภาพเวชระเบียนผู้ปุวยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 
การกรอกหนังสือรับรองการตาย  
โดยทั่วไปเอกสารที่เกี่ยวกับการบนัทึกสาเหตุการเสียชีวิตหรือหนังสอืรับรองการตายจะประกอบด้วยสว่นส าคัญ 2 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 เหตุตายโดยตรง (Immediate cause) 
  สาเหตุน าและสาเหตุน าร่วม (Antecedent causes) 
 ส่วนที่ 2 โรคหรือภาวะอื่น ๆ   

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และก่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาล จึงได้มี
ค าแนะน าเกี่ยวกับการกรอกหนังสอืรับรองการตายไว้ดังต่อไปนี ้
1. ห้ามใช้ค าแสดงรูปแบบการตาย (Mode of death) แทนสาเหตุการตาย (Underlying cause of death)  รูปแบบการ
ตายเช่น heart failure, respiratory failure, shock, severe brain injury เป็นต้น 
2. กรอกโรคต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุการตาย โดยเรียงล าดับเหตุการณ์ยอ้นจากปัจจุบันไปหาอดีต 
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3. กรอกสาเหตุการตายต้นก าเนิดในบรรทัดลา่งสุด (ที่จะลงใน ICD-10)  
ตัวอย่าง 

ผู้ปุวยติดเช้ือ HIV 10 ปี ต่อมาเป็น AIDS แล้วเกิดภาวะปอดบวมจาก Pneumocystis carinii ติดตามด้วยภาวะ 
pulmonary edema แล้วเสียชีวิต 
ล าดับเหตุการณ์ : HIV >> AIDS >> PCP >> pulmonary edema >> death 

  การบันทึก :  Pulmonary edema 
    PCP 
    AIDS 
    HIV infection (สาเหตุการตาย) 
 

ตัวอย่าง  
  ผู้ตายเดินข้ามถนนถูกรถชน มีตับแตก เกิด hemoperitoneum เกิดภาวะ shock ตามมา แล้วเสียชีวิต 

ล าดับเหตุการณ์ :  ถูกรถชนขณะเดินข้ามถนน >> rupture live >> hemoperitoneum >> shock >> death 
การบันทึก : Hemoperitoneum 

   Rupture liver 
   ถูกรถชนขณะเดินข้ามถนน (สาเหตุการตาย) 

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการกรอกหนังสือรับรองการตาย : ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2542 
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17. ข้อแนะน ากรณีเมื่อถกูฟูองกบัการเบิกความในชั้นศาล 

1. ตั้งสติให้มั่นอยา่งท้อแท้ 
2. ปรึกษาทนายที่มีประสาบการณ์ หรือเข้าใจด ี
3. แพทย์ต้องเป็นทนายให้ตัวเอง เพราะแพทย์ผู้รักษาจะรูเ้รื่องการรักษาดีที่สุด จึงต้องเตรียมคดีให้ทนาย 
4. ไปศาลทุกครั้ง ไม่ควรให้ทนายไปผู้เดยีว เพราะเวลาแพทย์ท่ีเป็นพยานโจทก์ให้ความเห็นศาล แพทย์ท่ีถูกฟูองก็สามารถ

เขียนค าคัดคา้นให้ทนายความซักค้านได ้
5. ปรึกษาแพทย์ทางนิติเวช และแพทย์สมาคมโดยเร็ว แพทย์ท่ีรู้กฎหมาย นักกฎหมายราชวิทยาลัยแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. เวชระเบียนประวัตคินไข้เป็นของโรงพยาบาล แต่ข้อมลูการรักษาเปน็ของคนไข้คนไข้มีสิทธ์ิขอได้ โดยต้องตรวจประวัติให้ดี

ก่อน อย่าให้มีข้อความพาดพิงถึงความลัดของบุคคลที่สาม ซึ่งท าได้โดยตัดข้อความนั้นออก หรือสรุปประวัติให้ 
7. กรณีคนไข้ตาย การขอประวตัิผูต้ายต้องผ่านพนักงานสอบสวน หรือศาล 
8. อ่านศึกษาข้อมูลคนไข้ใหล้ะเอยีดทุกขั้นตอน 
9. เตรียมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอในการสู้คดี 
10. ต้องยื่นบัญชีระบุพยานอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันนัดพิจารณาคดี 
11. เขียนค าซักถาม หรือค าถามค้านผา่นทนายความ 
12. ถ้าแพทย์ถูกซักถาม ในการพิจารณาคด ี

ก.    ต้องใจเย็นฟังค าถามให้เข้าใจ 
ข. ตอบสั้น ๆ และได้ใจความ 
ค. ไม่ต้องอธิบายมาก ถ้าต้องการอธิบายต้องขออนุญาตศาลก่อน 
ง. ถ้าไม่เข้าใจค าถามให้ถามใหม ่
จ. กรณีศาลพูดอัดเทป ถ้ามีข้อความส าคัญ ขอให้ศาลบันทึกไว้ด้วย 
ฉ. ต้องตั้งใจฟังเมื่อศาลอ่านข้อความให้แพทย์ฟัง เมื่อมีการสืบพยาน ถ้าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ขออนุญาตศาล

ให้เติมข้อความได้เพราะถ้าผ่านไปแล้วเพราะถ้าผ่านไปแล้วจะเพิ่มเตมิไมไ่ด้ 
ช. อย่ารีบร้อนในการสืบพยานฝุายแพทย์ เพราะถ้ามีพยานหลายท่านมายืนยันว่าแพทย์รักษาถูกต้อง หรือ

ตามมาตรฐาน แพทย์มโีอกาสชนะคดีได ้
หมายเหตุ     ศาลแพ่ง จะตัดสินคดโีดยการชั่งน้ าหนักพยาน ศาลอาญาจะตดัสินว่า จงใจ หรือประมาท และจะต้อง
พิสูจน์ไดโ้ดยชดัแจ้งจนศาลเชื่อว่าจงใจ หรือประมาท จึงจะถูกลงโทษ 
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18. แนวทางปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์ เมื่อเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีแพ่งและคดีอาญา 

- ต้องพิจารณาข้อพิสจูน์อันเป็นทางเลือก 

- ต้องเข้าถึงคุณค่าของพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนท้ังฝาุยโจทก์และจ าเลย 

- ไม่ใช่หน้าท่ี ท่ีจะตัดสินว่าใครถูก ผิด 

- ถ้าจ าเป็นต้องแสดงความเห็นอันอาจท าให้จ าเลยเป็นฝุายผดิ ต้องระมัดระวังค าพูดต้องสร้างความชัดเจน ไม่อคต ิ
และเป็นอสิระ 

- ต้องเบิกความในเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของตน ถ้าเป็นความเห็นท่ียังไม่มีการค้นควา้เพราะขาด
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต้องแจ้งให้ศาลทราบ 

การเบิกความต่อศาลในฐานะแพทย์เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ควรปฏิบัติดังนี้ 

- พูดให้ชัดเจน ช้า ๆ 

- ฟังด้วยความระมัดระวัง 

- กรณไีม่เข้าใจค าถาม ต้องขอให้ถามซ้ า 

- ตอบเพียงที่ถาม 

- ใช้ค าง่าย ๆ กระชับ และไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทาง 

- อะไรทีไ่ม่รู้ ก็บอกว่าไม่รู ้

- ตอบอย่างสงบ ไมโ่ต้เถียง 

- กรณไีม่เห็นด้วย ต้องแสดงความไม่เห็นด้วยอยา่งหนักแน่น 

- กล้าที่จะชี้ถึงสิ่งที่ผิดพลาด 
 

19. ข้อแนะน าในการเตรียมตัวไม่ให้ถูกฟูองร้องในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
1. ตระหนักเสมอว่า อาชีพแพทย์มีความเสี่ยงสูง แพทย์ต้องท าตามวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายบ้านเมือง 
2. ต้องเขียนประวัติการตรวจ การรักษาที่ส าคัญในรายงานของผู้ปุวย ร่วมกับดูบันทึกของพยาบาล  ด้วยว่าถูกต้องชัดเจน
หรือไม ่
3. ต้องติดตามวิชาการทางการแพทย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
4. ถ้าแพทยไ์ม่ไดเ้ป็นผูร้ักษาผู้ปุวย อย่าให้ความเห็นเพราะจะไมไ่ด้ขอ้มูลครบถ้วนและจะท าให้เพื่อนแพทย์ต้องเดือนร้อน 
5. ถ้าไม่มั่นใจในการรักษาผู้ปุวย ควรปรึกษาแพทย์ท่านอ่ืน หรือส่งคนไข้ไปยังท่ีรักษาไดด้ีกว่า 
6. การตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรอืตายที่ผิดธรรมชาติ ต้องขอท าการตรวจศพทุกรายเพราะมีกฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติ 
7. ถ้ามีการร้องเรยีนเรื่อการรักษา : 

- ต้องให้ความส าคัญกับการหาทางปรับความเข้าใจ ด้วยการอธิบายเหตุและผล 
- อย่าใช้วิธีโต้ตอบทางตัวหนังสือ เพราะอธิบายไดไ้ม่หมด และจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟอูงคดี ควรใช้วิธี
เจรจาใหเ้ข้าใจ 
- การประนีประนอมหรือไกลเ่กลีย่จนเป็นที่พอใจทั้งสองฝุายจะน าไปสู่การไม่ฟูองและเป็นคดี 

 
********************************************* 
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20.  ค าย่อท่ีใช้ในเวชระเบียนกองอายุรกรรม รพ.รร.6 

 
ABI  Ankle Brachial Index    โรคต่อมไร้ท่อ 
AC  Allergic Conjunctivitis    โรคภมูิแพ ้
ACD   Anemia of Chronic Disease   โลหิตวิทยา 
ACS   Acute Coronary Syndrome   โรคหัวใจ 
AGN  Acute Glomerulonephritis   โรคไต 
AIDS   Acquired Immunodeficiency Syndrome  โรคตดิเช้ือ 
AIHA   Autoimmune Hemolytic Anemia   โลหิตวิทยา 
AIN  Acute Interstitial Nephritis   โรคไต 
ALD   Alcoholic Liver Disease    ทางเดินอาหาร 
Aldo  Aldosterone     โรคต่อมไร้ท่อ 
ALF   Acute Liver Failure    ทางเดินอาหาร 
ALL  Acute Lymphoblastic Leukemia   โลหิตวิทยา 
AML  Acute Myeloid Leukemia    โลหิตวิทยา 
AMM   Agnogenic Myeloid Metaplasia   โลหิตวิทยา 
ANLL   Acute Non-Lymphoblastic Leukemia  โลหิตวิทยา 
AR  Allergic Rhinitis     โรคภมูิแพ ้
ARF  Acute Renal Failure    โรคไต 
ARR  Aldosterone / Renin Ratio   โรคต่อมไร้ท่อ 
ATN  Acute Tubular Necrosis    โรคไต 
BA  Bronchial Asthma    โรคภมูิแพ ้
BCC, BCE Basal Cell Carcinoma    โรคผิวหนัง 
BMT   Bone Marrow Transplantation   โลหิตวิทยา 
BOOP   Bronchiolitis Obliterans with Organizing Pneumonia  โรคปอด 
BP  Bullous Pemphigoid    โรคผิวหนัง 
CABG   Coronary Artery Bypass Graft   โรคหัวใจ 
CAD   Coronary Artery Disease    โรคหัวใจ  
CAP   Community Acquired Pneumonia   โรคปอด 
CHB   Chronic Hepatitis B    ทางเดินอาหาร 
CHC   Chronic Hepatitis C    ทางเดินอาหาร 
CHF   Congestive Heart Failure    โรคหัวใจ 
CLD   Chronic Liver Disease    ทางเดินอาหาร 
CLL  Chronic Lymphocytic Leukemia   โลหิตวิทยา 
CML  Chronic myeloid Leukemia   โลหิตวิทยา 
CMV   Cytomegalo Virus    โรคตดิเช้ือ 
CND  Chronic Kidney Disease    โรคไต 
COPD   Chronic Obstructive Pulmonary Disease  โรคปอด 
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CR   Complete Response or Complete Remission โรคมะเร็ง 
CRF  Chronic Renal Failure    โรคไต  
DGI   Disseminated Gonococcal Infection  โรคตดิเช้ือ 
DH  Dermatitis Herpetiformis    โรคผิวหนัง  
DLE  Discoid Lupus Erythematosus   โรคผิวหนัง 
DLP   Dyslipidemia     โรคหัวใจ, โรคต่อมไร้ท่อ 
DM  Diabetes Mellitus    โรคต่อมไร้ท่อ 
DN  Diabetic Nephropathy     โรคต่อมไร้ท่อ, โรคไต  
DPB   Diffuse Panbronchiolitis    โรคปอด 
DR  Diabetic Retinopathy     โรคต่อมไร้ท่อ 
DT   Delirium Tremens    ทางเดินอาหาร 
DU   Duodenal Ulcer     ทางเดินอาหาร 
EBV   Epstien Barre Virus    โรคตดิเช้ือ 
EED  Erythema Elevatum Diretinum    โรคผิวหนัง 
EGD   Esophagogastroduodenoscope (Gastroscope) ทางเดินอาหาร 
EI  Erythema Induratum    โรคผิวหนัง 
EN  Erythema Nodosum    โรคผิวหนัง 
ESRD   End Stage Renal Disease    โรคไต 
EVX   Esophageal Varice    ทางเดินอาหาร  
FAPS   Functional Abdominal Pain Syndrome  ทางเดินอาหาร 
FC   Function Class     โรคหัวใจ 
FD   Functional Dyspepsia    ทางเดินอาหาร 
FGIDS   Functional Gastrointestinal Disorders  ทางเดินอาหาร 
FH  Family History     อายุรกรรม  
FHF   Fulminant Hepatic Failure   ทางเดินอาหาร 
FOB   Fiberoptic Bronchoscope    โรคปอด 
GA  Granuloma Annulare     โรคผิวหนัง 
GIB   Gastrointestinal Bleeding    ทางเดินอาหาร 
GU   Gastric Ulcer     ทางเดินอาหาร 
GVX   Gastric Varice     ทางเดินอาหาร 
HAP   Hospital Acquired Pneumonia   โรคปอด 
HD  Hodgkin’s Disease    โลหิตวิทยา 
HE   Hepatic Encephalopathy    ทางเดินอาหาร 
HIV   Human Immunodeficiency Virus   โรคตดิเช้ือ 
HP   Hypersensitivity Pneumonitis   โรคปอด 
HRCT   High Resolution Computerized Tomography โรคปอด 
HT   Hypertension     โรคหัวใจ 
Hypogonad Hypogonadism      โรคต่อมไร้ท่อ 
Hypopit  Hypopituitarism     โรคต่อมไร้ท่อ  
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IBS   Irritable Bowel Syndrome    ทางเดินอาหาร 
IE   Infective Endocarditis    โรคตดิเช้ือ 
IFG  Impaired Fasting Glucose    โรคต่อมไร้ท่อ 
IHD   Ischemic Heart Disease    โรคหัวใจ 
IPF   Idiopathic Pulmonary Fibrosis   โรคปอด 
ITP  Immune Thrombocytopenic Purpura  โลหิตวิทยา 
JE   Japanese Encephalits    โรคตดิเช้ือ 
LCV  Leukocytoclastic Vasculitis   โรคผิวหนัง 
LGIB   Lower Gastrointestinal Bleeding   ทางเดินอาหาร     
MAC  Mycobacterium Avium Complex   โรคตดิเช้ือ 
MDS   Myelodysplastic Syndrome   โลหิตวิทยา 
MEN  Multiple Endocrine Neoplasia   โรคต่อมไร้ท่อ 
MI   Myocardial Infarction    โรคหัวใจ 
MM  Malignant Malanoma     โรคผิวหนัง 
MM  Multiple Myeloma    โลหิตวิทยา 
NAD   No Abnormal Detection    อายุรกรรม 
NED   No Evidence of Disease    โรคมะเร็ง 
NHL   Non Hodgkin’s Lymphoma   โลหิตวิทยา 
NLD  Necrobiosis Lipoidica Diabeticum   โรคผิวหนัง 
NS  Nephrotic Syndrome    โรคไต 
NSAIDS   Non Steroidal Antiinflammatory Drugs  ทางเดินอาหาร, โรคข้อ 
NSTEMI   Non ST Elevated Myocardial Infarction  โรคหัวใจ 
NUD   Non Ulcer Dyspepsia    ทางเดินอาหาร  
OGTT  Oral Glucose Tolerance Test   โรคต่อมไร้ท่อ 
PAN  Polyarteritis Nodosa    โรคผิวหนัง 
PCP   Pneumocystis Carinii Pneumonia   โรคตดิเช้ือ 
PFT   Pulmonary Function Test    โรคปอด 
PGA  Polyglandular Autoimmune   โรคต่อมไร้ท่อ 
PHG   Portal Hypertensive Gastropathy   ทางเดินอาหาร 
PLE, PMLE Polymorphous Light Eruption   โรคผิวหนัง 
PMC   Pseudomembranous Colitis   โรคตดิเช้ือ 
PPD  Purpuric Pigmentary Dermatosis   โรคผิวหนัง 
PPG  Postprandial Plasma Glucose   โรคต่อมไร้ท่อ  
PR   Partial Response     โรคมะเร็ง  
PRL  Prolactin     โรคต่อมไร้ท่อ 
PU / PUD  Peptic Ulcer / Peptic Ulcer Disease  ทางเดินอาหาร 
PV  Polycythemia Vera    โลหิตวิทยา 
RPC  Reactive Perferating Collagenosis   โรคผิวหนัง 
RPGN   Rapidly Progressive Glomerulonephritis  โรคไต 
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SBP   Spontaneous Bacterial Peritonitis   ทางเดินอาหาร 
SCC  Squamous Cell Carcinoma   โรคผิวหนัง  
SCLE  Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus โรคผิวหนัง  
SCT   Stem Cell Transplantation   โลหิตวิทยา 
SD   Stable Disease     โรคมะเร็ง 
PD   Progressive Disease    โรคมะเร็ง 
SJS  Stevens Johnsons Syndrome    โรคผิวหนัง 
STC   Slow Transit Constipation    ทางเดินอาหาร  
TB, Tbc  Tuberculosis     โรคตดิเช้ือ, โรคปอด 
TBBx   Transbronchial Biopsy    โรคปอด 
TBNA   Transbronchial Needle Aspiration   โรคปอด 
TEN  Toxic Epidermal Necrolysis   โรคผิวหนัง 
TTNA   Transthoracic Needle Aspiration   โรคปอด 
TVD   Triple Vessel Disease    โรคหัวใจ 
UGIB   Upper Gastrointestinal Bleeding   ทางเดินอาหาร 
UMA  Urine Microalbumin    โรคต่อมไร้ท่อ 
VAP   Ventilator Associated Pneumonia   โรคปอด 

 
 



 

 

49 

 
 

 
 
            
  

 
ช่ือ.............................................................อาย.ุ...............ปี   HN......................AN..................พศ............    ชาย      หญิง 
วัน / เดือน / ปีเกิด................................................รับไว้ในโรงพยาบาลวันท่ี....................เวลา...............................ครั้งท่ี........................... 
ภูมิล าเนาของผู้ปุวย................................................................................................................................................................................. 
ซักถามประวตัิจาก           ผู้ปุวย                     ญาติ           เวชระเบียน          ใบส่งตัว              
อาการส าคญั........................................................................................................................................................................................... 
ประวัติปัจจุบัน.................................................................................................................................................................... ................... 
 .......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
ประวัติอดตี : ....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
ประวัตสิ่วนตัว :  ................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
       LMP ........../................./................      Menopause ..............................ปี         สูบบุหรี่................    ดื่มสรุา.............. 
ประวัติครอบครัว :  ............................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
ยาที่ไดร้ับเป็นประจ า : ..........................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
ประวัติแพ้ยา(อาการแพ้ยา) : .................................................................................................................................................................  
การทบทวนประวัตติามระบบ :  ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
.......................................................................................................................................................................................... .................. 
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      BT..............oC   PR............/min  RR…../min   BP นั่ง...........mmHg(นอน).......... mmHg (ยืน,นั่ง) 
 Weight.....................kg          Height………….cm.      
 General appearances : ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................................... ................... 
 HEENT : ........................................................................................................................................................ ................... 
................................................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Heart : ............................................................................................................................................................ ................... 
................................................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Lungs : ........................................................................................................................................................... ...................  
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Breasts : ......................................................................................................................................................... ................... 
 Abdomen : ..................................................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Liver & spleen : ............................................................................................................................................. ................... 
 Kidneys : ........................................................................................................................................................ ................... 
 Extremities : .................................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Genital organs : ............................................................................................................................................. ................... 
 Lymph nodes : ............................................................................................................................................... ................... 
 Neurological examination : .......................................................................................................................... ................... 
 Mental status : ............................................................................................................................................... ................... 
 Cranial nerves : ............................................................................................................................................. ................... 
 Motor : ........................................................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................................................ .................. 
 Sensory : ........................................................................................................................................................ ................... 
 DTR : ............................................................................................................................................................. ................... 
 Other examination : ...................................................................................................................................... ................... 
  
 
Problem list (เรียงตามความส าคัญ) :  ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

    การตรวจร่างกาย 
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....................................................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................................... 
การวินิจฉัยแยกโรคของปัญหาหลัก(เรียงตามความน่าจะเป็น พร้อมทั้งอภิปรายเหตุผล) 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แผนการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือการวินิจฉัยโรค :  ........................................................................................... ................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการตรวจที่ส าคัญ :  ...................................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
สรุปการวินิจฉัยโรค :  .............................................................................................................................. ................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
แผนการรักษาเบ้ืองต้นส าหรับปัญหาหลัก  
Specific treatment :  ......................................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
Supportive/symptomatic treatment :   
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....................................................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................................... 
 
Monitoring :  ....................................................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แผนกการรักษาเบ้ืองต้นส าหรับปัญหาอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ................... 
ลงช่ือ............................................เลขท่ี  ว...............    ลงช่ือ.................................................... เลขท่ี ว..................     
(...................................................)                             (...................................................) 
           แพทย์ประจ าบ้าน                                                  อาจารย์ผู้ดแูล 
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            ทบ.466-612( พ.33 ) 
PRAMONGKUTKLAO  HOSPITAL 

DEPT. OF MEDICINE 
Summary of Patient admission Record 
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แบบรายงานการขอตรวจศพ  ของแพทย์ประจ าบ้าน  กองอายุรกรรม รพ.รร.6 
 
ช่ือผู้ปุวย........................................................นามสกุล............................................................. 
H/N.......................................A/N.......................................หอผู้ปุวย...................................... 
เสียชีวิตเมื่อ..........................................................เวลา............................................................. 
 
ได้ขอท าการตรวจศพหรือไม่                               ขอ                    ไม่ได้ขอ 
ถ้าไม่ได้ขอเพราะเหตุใด 

1. ญาติไม่อนญุาต 
2. ทราบโรคพื้นฐานและสาเหตุการเสยีชีวิตและอย่างชัดเจนแล้ว 
3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

   
 ถ้าขอได้ท าการตรวจศพหรือไม่                              ได้                      ไม่ได้ท า 
 ถ้าไม่ได้ท าโปรดระบุสาเหตุ................................................................................................ 
 
    ลงช่ือ....................................................แพทย์ประจ าบ้านเวร 
           (...................................................) 
    
    .......................................................................พยาบาลเวร 
           (..............................................................) 
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RENAL BIOPSY DATA COLLECTION FORM 
DIVISION OF NEPHROLOGY, DEPARTMENT OF MEDICINE 
PHRAMONGKUTKLOA HOSPITAL BANGKOK THAILAND 10400 
 
 
 
PATIENT INFORMATION:  
 
PATIENT NAME: ………………………………………………………  
 
SEX:            MALE             FEMALE   AGE:  
 

DATE OF BIRTH:                                            (DD/MM/YR) 
                                                                 
OCCUPATION…………………………………                                    HN 
 
ADDRESS: ………หมู…่….…………ถนน ……………………………………………ต ำบล………………………………………   

อ ำเภอ………………………………จงัหวดั……………………..……รหสัไปรษณีย ์
 
TEL:  
 
 
TEL:  
 
 
CLINICAL DATA:   EDEMA     RASH 
    HYPERTENSION    BACK PAIN 
    FOAMY URINE   POLYURIA 
    HEMATURIA    OLIGURIA 
   
DURATION OF SYMPTOM:                DAY                MO                  YRS 

 
HISTORY………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMORBID DISEASE 
   DIABETES     CEREBROVASCULAR DISEASE 
   HYPERTENSION    GOUT 
   DYSLIPIDEMIA   CONNECTIVE TISSUE DISEASE…………….. 
   HEART DISEASE   OTHER…………………………………………… 
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FAMILY HISTORY……………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PHYSICAL EXAM:  BP……/……mmHg PREVIOUS BW……….KG   BW………..KG    

 
HEIGHT………CM 

 
HEENT:  PALE     JAUNDICE   LYMPHADENOPATHY 
 
HEART: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
LUNGS: ……………………………………………………………………………………………….................. 
 
ABDOMEN: ………………………………………………………………………………………………………. 
   

 HEPATOMEGAY    SPLENOMEGALY   EDEMA GRADE ……….. 
 
SKIN LESIONS…………………………………………………………………………………………………… 
 
EYE GROUND……………………………………………………………………………………………………. 
 
OTHERS……..………………………………………………………………………………………………….… 
 
….……………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
SPECIAL INVESTIGATION: 
 

FBS…………… HA1C…………. CHOL……….. LDL………… HDL………. VLDL………….
 TG…………….. ESR…………… C3…………… C4……. ……. CH50……...  

ANA   POSITIVE……………………….. NEGATIVE   
ANTI DNA  POSITIVE……………………….. NEGATIVE 

 ANTI HCV  POSITIVE……………………….. NEGATIVE   
HBSAG   POSITIVE……………………….. NEGATIVE 
ANTI HIV  POSITIVE……………………….. NEGATIVE 
VDRL   POSITIVE……………………….. NEGATIVE 

 OTHERS………………………………………………………………………………………………… 
 
DIAGNOSIS ……………………………………………………………………………………………………… 
 
PREVIOUS IMMUNOSUPPRESSIVE AGENT 
 
 PREDNISOLONE..… ……MG/DAY DURATION                 DAY                  MO                 YR 
 
 CYCLOSPORIN……. ……MG/DAY  DURATION                 DAY                  MO                 YR 
 
 MMF…………………. ……MG/DAY  DURATION                 DAY                  MO                 YR 
 
 CYCLOPHOSPAMIDE  ORAL…………… MG/DAY   IV…………… mg/M

2
  

        
DURATION                 DAY                  MO                 YR 

 
……..………………………..MG/DAY DURATION                 DAY                  MO                 YR 
 
 
SIGNATURE OF THE TREATING PHYSICIAN………………………………………………………………  
 

   (………………………………………….) 

 

DATE OF COLLECTION:                                        (DD/MM/YR) 
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ADDIMSSION FORM   

DATE OF COLLECTION:                                      (DD/MM/YR) 
 
 
HISTORY………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PHYSICAL EXAM:  BP……/……mmHg BW………..KG  HEIGHT………CM 
 
HEENT:  PALE     JAUNDICE   LYMPHADENOPATHY 
 
HEART: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
LUNGS: ……………………………………………………………………………………………….................. 
 
ABDOMEN: ………………………………………………………………………………………………………. 
   

 HEPATOMEGAY    SPLENOMEGALY   EDEMA GRADE ……….. 
 
SKIN LESIONS…………………………………………………………………………………………………… 
 
EYE GROUND……………………………………………………………………………………………………. 
 
OTHERS……..………………………………………………………………………………………………….… 
….……………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
DIAGNOSIS ……………………………………………………………………………………………………… 
 
IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS 
 
 PREDNISOLONE..… ……MG/DAY  
 CYCLOSPORIN……. ……MG/DAY   
 MMF…………………. ……MG/DAY   
 CYCLOPHOSPAMIDE  ORAL…………… MG/DAY   IV…………… mg/M

2
 DOSE 

……..………………………..MG/DAY  
ANTI HYPERTENSIVE AGENTS…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
LIPID LOWERING AGENTS………………………………………………………………………………………….. 
OTHERS………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SIGNATURE OF THE TREATING PHYSICIAN………………………………………………………………  
 

   (………………………………………….) 

 

DATE OF COLLECTION:                                        (DD/MM/YR) 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการเก็บตัวอย่างช้ินเนื้อไต 

แผนกโรคไตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ค าอธิบาย การเก็บตัวอย่างช้ินเนือ้ไตเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค โดยการใช้เข็มขนาดประมาณ 0.3-0.8 เซนติเมตร เจาะ
ผ่านผิวหนังบริเวณหลัง หลังจากการฉีดยาชาเฉพาะที่ จ านวน 1-5 ซีซีหลังจากเจาะชิ้นเนื้อไตแล้ว ผู้ปุวยต้องนอนราบทับแผลเป็น
เวลาอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง จะต้องปิดบาดแผลบริเวณที่ถูกเข็มเจาะเป็นเวลา 3-5 วัน และผู้ปุวยไมค่วรไดร้ับการกระทบกระเทือนใน
บริเวณทีเ่จาะหรือออกก าลังอย่างหนักในช่วงเวลา 5-7 วัน ส่วนช้ินเนื้อไตจะถูกน าไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป  

  
การตรวจวินจิฉัยนี้มีที่ใช้ในผู้ปุวยโรคไตอักเสบ โรคไตวายเฉยีบพลัน หรือโรคไตตามที่แพทย์ผูร้ักษาเหน็สมควร 

 
 

ความเสี่ยง 
ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการตรวจวินจิฉัย โดยการเจาะชิ้นเนื้อไต อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าในล าดับต่อไปนี ้
1. การเจาะชิ้นเนื้อไต อาจท าให้เกดิความรูส้ึกเจ็บหรือบวมช้ าในบริเวณที่เจาะ และอาจกลายตัวเป็นก้อนเลือดขนาดเล็กหรือใหญไ่ด้ 
2. การเจาะชิ้นเนื้อไต อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
3. มีโอกาสเกดิความดันโลหิตต่ า 
4. มีโอกาสเกดิการติดเชื้อ อันเนื่องมาจากการเจาะชิ้นเนื้อไต 
5. มีโอกาสเกดิปัสสาวะเป็นเลือด และเลือดออกไม่หยดุ จ าเป็นต้องเติมเลือด หรือเข้าห้องผ่าตดัเพื่อตดัไตทิ้ง 
6. มีโอกาสเกดิการเสียชีวิตหรือเกดิภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันอ่ืนๆ ซึ่งอาจพบได้ในการการเจาะชิ้นเนื้อไต 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

ข้าพเจ้าไดร้ับค าอธิบายจากแพทยผ์ู้รักษาถึงขั้นตอนและความจ าเปน็ในการเจาะชิ้นเนื้อไตแล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ซักถาม
และได้รับค าตอบเป็นที่พอใจ ข้าพเจ้าไดล้งนามยินยอมที่จะรับการรักษา โดยตระหนักดีว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได ้
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะถอนตัวจากการรักษาเมื่อใดกไ็ด้โดยไม่มผีลต่อการดูแลรักษาข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์
ผู้รักษายตุิการรักษาด้วยเหตผุลดา้นการแพทย์ 

ข้าพเจ้าไดร้ับการยืนยันว่าข้อมลูสว่นบุคคลของข้าพเจ้าในการรบัการรักษาโดยการเจาะช้ินเนื้อไต จะถูกเก็บเป็นความลับ 
จะไมม่ีการเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้าเว้นแต่เปน็การเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนดหรือมีข้อช้ีบ่งและความจ าเป็น
ทางการแพทย์เท่าน้ัน 

 
ข้าพเจ้า (   ) มีความประสงค์ที่จะรับการรกัษาโดยการเจาะช้ินเนื้อไต 

 (   ) ไม่มีความประสงค์ที่จะรับการรักษาโดยการเจาะชิ้นเนื้อไต 
โดยการด าเนินการของแพทย์……………........................................................ และผูร้่วมงาน 

 
ลงนาม............................................................... 
(…………………………………………………) ผู้ปุวย 

ลงนาม................................................................ 
(…………………………………………) ญาตสิายตรง 

ลงนาม................................................................ 
(…………………………………………………) พยาน 

ลงนาม............................................................... 
(………..………………………………) แพทย์ผู้รักษา 
วันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ................... 

 
ในกรณีที่ผู้ปุวยยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 18 ปี) / ไมส่ามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง (โรคจิต-หมดสต)ิ และไม่

สามารถลงลายมือช่ือด้วยตนเอง  
ข้าพเจ้า…………………………………………ในฐานะเป็น………………………(ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง/บิดา–มารดา/สาม–ี

ภรรยา) ของ………………………………………….อนุญาตให้ ……………………………………. รับการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม/การใสส่าย
สวนในหลอดเลือดใหญ/่การเก็บตวัอย่างช้ินเนื้อไตในครั้งนี้  

 

ลงช่ือ……….…………………………..ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง/บิดา-มารดา/สาม-ีภรรยา 
                    (…………………………………………)    
             ลงช่ือ......................................................พยาน         
                    (..........................................................)  

ลงช่ือ......................................................พยาน        
           (..........................................................)  
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หนังสือแสดงความยินยอม 
เพื่อรับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/การใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ ่

แผนกโรคไต กออายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ค าอธิบาย การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวธิีการรักษาภาวะไตวายโดยการน าเลือดของผู้ปุวยผ่านตัว
กรองเลือด ของเสียหรือเกลือแรแ่ละน้ าส่วนท่ีเกินในเลือดจะซมึผ่านผนังหลอดเลือดมาอยู่ในน้ ายาทีอ่ยู่ในตัวกรอง วิธีการนี้ต้องใช้ตัว
กรองเลือด น้ ายาฟอกเลือดและเครื่องไตเทียม 

 
การรักษาวิธีนี้มีที่ใช้ในผู้ปุวยไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง ผู้ปุวยที่ได้รับสารพิษ หรือผู้ปุวยอ่ืนๆ ซึ่งได้ประโยชน์จากการ

รักษาโดยการฟอกเลือด ตามที่แพทย์ผู้รักษาเห็นสมควร 
 
การใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ ่ คือการน าสายสวนใส่เส้นเลือดใหญ่บริเวณคอ หรือขาหนีบ ส าหรับน าเลือดออกจากตัว

ผู้ปุวยมาท าการฟอกเลือด และน าเลือดที่ผา่นการฟอกเลือดแล้วกลบัคืนสู่ผู้ปุวย หรืออาจไวส้ าหรับใหย้าฉีด หรืออาหารทางน้ าเกลือ 
 

ความเสี่ยง 
  ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการรักษาโดยการฟอกเลือดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือมากกว่าในล าดับต่อไปนี ้

1. การเจาะหรือแทงหลอดเลือดอาจเกิดความรูส้ึกเจ็บหรือบวมช้ าบรเิวณที่เจาะ ซึ่งอาจกลายตัวเป็นก้อน เลือดขนาดเล็กหรือใหญ่ก็
ได ้

2. การสอดใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ่ที่คอ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
3. มีโอกาสเกดิความดันโลหิตต่ า หรอืภาวะหัวใจเต้นผิดปกต ิ
4. มีโอกาสเกดิภาวะหายใจล าบาก อันเนื่องมาจากการแพ้สารในตัวกรองเลือด, น้ ายาฟอกเลือด หรือเป็นผลของปฏิกิรยิา ระหว่าง

หลอดเลือด ตัวกรองเลือด และน้ ายาฟอกเลือด 
5. มีโอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ อันเนื่องมาจากขบวนการรักษา 
6. มีโอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยากันเลือดแข็งที่จ าเป็นต้องใช้ในระหว่างการฟอกเลือด 
7. มีโอกาสเกดิตะคริวหรือการเกร็งตวัของกล้ามเนื้อ 
8. มีโอกาสเกดิการเสียชีวิตหรือเกดิภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันอ่ืนๆ ซึ่งอาจพบได้ในการน าเลือดออกมานอกร่างกาย 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

ข้าพเจ้าไดร้ับค าอธิบายจากแพทยผ์ู้รักษาถึงขั้นตอนและความจ าเปน็ในการรับการฟอกเลือด/การใส่สายสวนในหลอดเลือด
ใหญ่แล้ว ข้าพเจ้ามโีอกาสได้ซักถามและไดร้ับค าตอบเป็นที่พอใจ ข้าพเจ้าไดล้งนามยินยอมที่จะรับการรักษา โดยตระหนักดีว่าอาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะถอนตัวจากการรักษาเมื่อใดก็ได้ โดยไมม่ีผลต่อการดูแลรักษาข้าพเจ้าใน
อนาคต และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ผู้รักษายตุิการรักษาด้วยเหตผุลด้านการแพทย ์

 
ข้าพเจ้าไดร้ับการยืนยันว่าข้อมลูสว่นบุคคลของข้าพเจ้าในการรบัการรักษาโดยการฟอกเลือด/การใส่สายสวนในหลอดเลือด

ใหญ่นี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้าเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือมีข้อช้ีบ่งและความจ าเป็นทางการแพทย์เท่าน้ัน 

 
ข้าพเจ้า (   ) มีความประสงค์ที่จะรับการรกัษาโดยการฟอกเลือด/การใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ ่

 (   ) ไม่มีความประสงค์ที่จะรับการรักษาโดยการฟอกเลือด/การใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ่ 
 

โดยการด าเนินการของแพทย์……………........................................................ และผูร้่วมงาน 
 

ลงนาม............................................................... 
(…………………………………………………) ผู้ปุวย 

 
ลงนาม................................................................ 
(…………………………………………) ญาตสิายตรง 

 
ลงนาม................................................................ 

(…………………………………………………) พยาน 
 

ลงนาม............................................................... 
(………..………………………………) แพทย์ผู้รักษา 

 
วันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ................... 
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NAME…………….……………….…………………HN…………………WARD……… PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 

ORDERS FOR ONE DAY ORDERS FOR CONTINUATION 
Date 

Orders 
Date 

 
Orders 

Date off 

  

Preparation for Kidney biopsy 

 NPO 4 hours 

 Record BP if systolic BP >160 mmHg, 

diastolic BP> 100 mmHg, please notify 

 CBC with platelet 

 PTT, PT, INR 

 Bleeding time if > 7 minutes, please notify 

 On Heparin lock (กรณีผูป่้วยไมไ่ด ้on IV fluid) 

 UA 

 Off anticoagulant, aspirin and NSAID at least 

5 days 

 Provide informed consent for kidney biopsy 

 ส่งผูป่้วยไปหอ้งไตเทยีมเวลา……...วนัที.่..........โดย

เปลนอน พรอ้มอุปกรณ ์คือ 

o Set dressing……………………….1 ชดุ 

o ขวด sterile……………………........3 ขวด 

o หมอนทราย………………………… 1 ถงุ 

  

 

Signature ……………………. 
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NAME…………….……………….…………………HN…………………WARD……… PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 

ORDERS FOR ONE DAY ORDERS FOR CONTINUATION 
Date 

Orders 
Date 

 
Orders 

Date off 

  

Post kidney biopsy order 

 Absolute bed rest with supine position 8 hours 

 Encourage oral fluid as tolerated 

 Record  blood pressure and pulse rate 

q 15 minutes x 4 , then 

q 30 minutes x 2, then 

q 1 hours x 4 

if BP<90/60 or > 180/110 mmHg or pulse rate 

>100/minutes, please notify 

 Blood for hematocrit at 6 hours(……….) and 24 

hours (………..) after kidney biopsy if decrease 

hematocrit >3% from baseline hematocrit, 

please notify 

 Record urine output if gross hematuria, please 

notify 

 

 

Signature …..……………. 
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ข้อบังคับของแพทยสภา 

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549  

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21(3) (ช) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภาด้วย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 อันเป็นพระราชบัญญตัิที่มีบทบัญญตัิ
บางประการที่เกีย่วกับการจ ากดัสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการแพทยสภาออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549” 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่สามสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ตั้งแต่วันใช้ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 สืบไป ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับต่อไปนี ้ 
(1) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2533  
(2) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2538  
(3) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2543  
(4) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2544  
(5) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 
(6) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2545  

บทนิยาม  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้ 
“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา่ วิชาที่กระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรคการวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การปูองกันโรค การผดุง
ครรภ ์การปรับสายด้วยเลนสส์ัมผสัการแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบ าบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูส้ึกและหมายความรวมถึงการกระท า
ทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้เพื่อการคุมก าเนิด การเสรมิสวย หรือการ
บ ารุงร่างกายด้วย “โรค” หมายความว่า ความเจ็บปุวย การบาดเจบ็ ความผิดปกติของร่างกายหรือจติใจ และหมายความรวมถึงอาการ
ที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย  
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา่ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
“การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์” หมายความว่าการศึกษาวจิัย และการทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การศึกษา
ธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค ที่กระท าต่อมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวช
ระเบียนและสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์ด้วย  
“คณะกรรมการด้านจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กรหรือหน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่ทบทวนพิจารณา
ด้านจริยรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ เช่น ปฏิญญาเฮลซิงกิและแนวทางฯ ที่แต่ละสถาบันก าหนด เป็นต้น 
“จรรยาบรรณของนักวิจัย” หมายความว่า จรรยาบรรณนักวิจยัของสถาวิจัยแห่งชาต ิ 
ข้อ 46 ราชวิทยาลัย และวิทยาลยัในสังกัดแพทยสภาอาจวางระเบยีบก าหนดแนวปฏิบตัิตามข้อบังคับในหมวดนี้ ส าหรับผู้ประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรมที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยและวิทยาลัยนั้นๆ ไดเ้ท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
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หมวด 9  
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ์ 

ข้อ 47 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่
จะปูองกนัผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้น  
ข้อ 48 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัตติ่อผู้ถูกทดลองเช่นเดยีวกับการปฏิบตัิต่อผู้ปุวยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด 
4 โดยอนุโลม  
ข้อ 49 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผดิชอบต่ออันตรายหรือผลเสยีหาย เนื่องจากการทดลองทีบ่ังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่
ความผิดปกติของผู้ถูกทดลองเอง  
ข้อ 50 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจยัหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อ
โครงการศึกษาวิจยัหรือการทดลองดังกล่าว ได้รบัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่าน้ัน  
ข้อ 51 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจยัหรือการทดลองในมนุษย์จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของ
การศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจยั  

 

หมวด 10  
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกีย่วกับการปลูกถ่ายอวัยวะ  

            ข้อ 52 การปลูกถ่ายอวยัวะที่ผู้บรจิาค ประสงค์จะบริจาคอวัยวะขณะที่ยังมีชีวิต ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการปลูกถ่าย
อวัยวะ ต้องด าเนินการตามเกณฑต์่อไปนี ้ 
(1) ผู้บริจาคต้องเป็นญาติโดยสายเลือด หรือคู่สมรสที่จดทะเบยีนสมรสกับผู้รับอวัยวะมาแล้วอย่างน้อยสามปีเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็น
การปลูกถ่ายอวัยวะจากผูบ้ริจาคที่เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในเกณฑ์สมองตายตามประกาศแพทยสภา  

 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับป ีพ.ศ.2549 

ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจยัและการ
ทดลองในมนุษย์ต้องไดร้ับความยนิยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้อง
พร้อมท่ีจะปูองกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกดิขึ้นจากการทดลอง
นั้น 

ข้อ 47 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูก
ทดลอง และต้องพร้อมท่ีจะปูองกันผู้ถูกทดลองจาก
อันตรายที่เกดิขึ้นจากการทดลองนั้น 

ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลอง
เช่นเดียวกับการปฏิบัตติ่อผู้ปุวยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามหมวด 3 โดยอนุโลม 

ข้อ 48 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัตติ่อผู้ถูก
ทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบตัิต่อผู้ปุวยในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด 4 โดยอนุโลม 

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผล
เสียหาย เนื่องจากการทดลองที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่
ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง 

ข้อ 49 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผดิชอบต่อ
อันตรายหรือผลเสยีหายเนื่องจากการทดลองที่บังเกิดต่อ
ผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ความผิดของผูถู้กทดลองเอง 

ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัย
หรือการทดลองในมนุษย ์สามารถท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการ

ข้อ 50 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถท า
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ศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกีย่วข้องแล้วเท่าน้ัน 

การวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมทีเ่กี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัย
หรือการทดลองในมนุษย ์จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของ
การศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 

ข้อ 51 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์จะต้องปฏิบตัิ
ตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลอง
ในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2544 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21(3) (ช) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญตัิวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2525 อันเป็นพระราชบัญญตัิที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความใน หมวด 6 แห่งข้อบังคับแพทยสภา วา่ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 แล้วให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

"หมวด 6" 

การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ์ 

ข้อ 1 "การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์" หมายความว่าการศึกษาวิจัย และการทดลองเภสัชผลิตภัณฑ ์ เครื่องมือแพทย์ 
การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค ที่กระท าต่อมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาวิจยั
จากเวชระเบยีนและสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายของมนุษย์ด้วย"คณะกรรมการด้านจริยธรรม" หมายความว่า คณะกรรมการที่สถาบนั 
องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่ทบทวนพิจารณาดา้นจริยธรรมของการศึกษาวิจยัและการทดลองในมนุษย์เพื่อคุ้มครอง
สิทธิ ความปลอดภัยและความเปน็อยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์"แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจยั
และการทดลองในมนุษย์" หมายความว่า แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจรยิธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ เช่น 
ปฏิญญาเฮลซิงกิและแนวทางฯ ทีแ่ต่ละสถาบันก าหนด เป็นต้น"จรรยาบรรณของนักวิจัย" หมายความว่า จรรยาบรรณนักวิจัยของสภา
วิจัยแห่งชาติ 

ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่
จะปูองกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้น 

ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัตติ่อผู้ถูกทดลองเช่นเดยีวกับการปฏิบตัิต่อผู้ปุวยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด 
3 โดยอนุโลม 

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่
ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง 
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ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย ์ สามารถท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการ
ศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกีย่วข้องแล้วเท่าน้ัน 

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจยัหรือการทดลองในมนุาย์ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของ
การศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย" 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนท่ี 12 ง วันท่ี 8 กุมภาพันธ ์2544 
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เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินผล 

เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. 2554 
Thai Medical Council‘s Educational Criteria for National Licensing Examinaton  

 
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินผลเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ 

แพทยสภา พ.ศ. 2554 นี้ เป็นข้อก าหนดในการประเมินความรูค้วามสามารถส าหรับการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา 
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีคณุสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ทีไ่ด้บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 หมวด 2 มาตรา 11 และพึงมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) 
ดังต่อไปนี ้
 
1.พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral, and ethics) ได้แก ่

1.1 การรักษาเกียรติและธ ารงคณุค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 

 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์  

 ซื่อสัตยส์ุจรติต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ปุวย และสังคม 

 มีบุคลิกภาพอันเป็นท่ีน่าศรัทธา  

 ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 

 รับผิดชอบต่อผู้ปุวยและงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.2 การค านึงถึงผู้ปุวย (patient centered) 

 ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคญั 

 ให้ความจริงแก่ผู้ปุวย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ปุวย 

 ปกปูองและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ปุวย  
      1.3 การคุ้มครองและรับผดิชอบต่อสังคม 

 ด ารงตนเป็นแบบอย่างและเป็นพลเมืองดีของสังคม 

 แสดงเจตคติที่ดตี่อการให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 

 เข้าใจความต้องการและข้อจ ากดั โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ อายุ และเพศ  

 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ      
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักส าคัญของสื่อสาร 
2.1.1 ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ พฤติกรรม ภู มิหลัง 

อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสาร 
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2.1.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal communication) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

2.1.3 มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
2.1.4 สามารถให้ข้อมูล น าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.1.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประเภทอ่ืน ได้อย่างเหมาะสม 
2.1.6 พึงมีทักษะในการโน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง  

2.2 การสื่อสารกับผู้ปุวย 
2.2.1 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ปุวยอีกทั้ง สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
2.2.2 มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ปุวย ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ปุวยเข้าใจได้  
2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยมีส่วนรว่มในการตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความมั่นใจ และ

ให้ก าลังใจแก่ผู้ปุวย 
2.2.4 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ปุวย รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องการคงความลับของผู้ปุวย 
2.2.5 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่ อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การขอชันสูตรศพ 

หรือการขอรับบริจาคอวัยวะ เป็นต้น 
2.3 การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ร่วมงาน บุคลากรทางกฏหมาย สื่อมวลชน และสาธารณชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การรับค าสั่ง การบังคับบัญชา การเป็นพยานศาล การให้สัมภาษณ์  เป็นต้น โดยคงความสมดุล
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ปุวย  

2.3.2 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.3 สามารถจัดท าบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ปุวย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 
 
3. ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine) 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (ภาคผนวก ก) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก 
(ภาคผนวก ข) สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจวนิิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ปุวย ตลอดจน
วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวยได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตอ่ไปนี้ 
3.2.1 การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ (ภาคผนวก ค) 
3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวเวชศาสตร ์
3.2.3 หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตรเ์ชิงประจักษ์  
3.2.4 เวชจริยศาสตร์ (ภาคผนวก ง) และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
         (ภาคผนวก จ) 
3.2.5 ศาสตร์อื่นๆที่เกีย่วข้อง  

3.2.5.1 หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3.2.5.2 ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็น 
            ส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนษุย์และสังคม 
3.2.5.3 ระบบคณุภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ปุวย (patient safety) 
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3.2.5.4 เศรษฐศาสตร์คลินิกท่ีเกีย่วข้องและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัติ 
 
4. การบริบาลผู้ปุวย (Patient care) 
 มีความรู้ความสามารถ ในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยได้อย่าง
เหมาะสม ดังต่อไปนี ้
   4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ปุวยทั่วไป  ได้แก ่
  4.1.1 สังเกตอากัปกริิยา ท่าทีของผู้ปุวยและญาต ิ
  4.1.2 ซักประวตัิและตรวจร่างกายผู้ปุวยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 

4.1.3 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่งมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ 
                        ต่างๆ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม 

4.1.4 รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการฃ  
         ตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาผู้ปุวย 
4.1.5 น าหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ ์มาใช้เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้งการ พยากรณ์โรคของ 

     ผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
4.1.6 เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ปูองกัน การรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแล 
          ผู้ปุวยในระยะสดุท้าย ใหส้อดคล้องกับระยะของการด าเนินโรค และทรัพยากรที่มีได้อย่าง 
          เหมาะสม  
4.1.7 เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตผุล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ปุวยเป็นส าคัญ 
4.1.8 ช้ีแจง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผูปุ้วยในการดูแลรักษา  

                     4.1.9 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 
                     4.1.10 ปรึกษาผู้มคีวามรูค้วามช านาญกว่า หรือส่งต่อผู้ปุวยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม 
               4.1.11 ให้การบริบาลผู้ปุวยแบบองค์รวม  
                      4.1.12 ตระหนักถึงความส าคญัของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยค านึงถึงความ 

              เหมาะสมและข้อจ ากดัในการใช้ 
               4.1.13 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม  
                      4.1.14 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจดัล าดบัความส าคัญ และให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่าง  

             ทันท่วงที 
4.2 ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหตัถการทีจ่ าเป็น (Technical and procedural skills) 
มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ปุวย โดยสามารถอธิบายข้อบ่งช้ี ข้อห้าม 

ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม (condition to be fulfilled) ขั้นตอนการตรวจ กระท าไดด้้วยตนเอง แปลผลได้
อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ปุวยเพือ่การตรวจวินิจฉยันั้นๆ ตามเกณฑ์ในหมวดที่ 3 ที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ข  
 
5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health promotion and health care 
system: individual, community and population health) (ภาคผนวก ค) 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์คลินิก ดัชนีช้ีวัดสุขภาพ ระบาดวิทยา หลักกฏหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ  

5.2 ให้การดูแลสุขภาพรายบุคคล  และประพฤตตินเป็นตัวอยา่งที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
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5.3 ให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสรจ็ (comprehensive care) ได้แก ่การประเมินสุขภาพ การคดักรอง 

ปัจจัยเสี่ยง การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันความเจ็บปุวย การตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การบ าบดัปัญหาสุขภาพ และการฟื้นฟสูภาพ จาก
ระดับบุคคล ครอบครัว และเช่ือมโยงไปสูร่ะดับชุมชนและสังคม 

5.4 ประเมิน วเิคราะห์ และวางแผนพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  

5.5 ให้การบริบาลสุขภาพโดยค านึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิของผู้ปุวยเป็นส าคัญท างานเป็นส่วนหนึ่ง 

ของทีมสุขภาพ ในการสร้างเสริมสขุภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม  
5.6 ท างานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพของบคุคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

5.7 ท างานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

5.8 ตระหนักถึงความส าคญัของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสรมิสุขภาพ 

6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional  
development) เพื่อธ ารงและพฒันาความสามารถดา้นความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มมีาตรฐาน 
ทันสมัย และตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้ปุวย สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย 

6.1 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทกุด้านที่จ าเป็น 
6.2 วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
6.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลีย่นความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 

สม่ าเสมอ  
6.4 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมิน 

ข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตรเ์ชิงประจักษ์  
6.5 ประยุกตค์วามรู้ เทคโนโลยี และทกัษะใหม่ได้อยา่งเหมาะสม  
6.6 ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ 

และต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหมจ่ากการปฏิบตัิงานประจ าวัน และการจัดการความรู้ได้ (knowledge management) 
 

ภาคผนวก ก วทิยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ท้ังนี้หมวดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานแบ่ง
ออกเป็น 2 หมวดดังนี้คือ 

หมวดที่ 1. หลักการทั่วไป(General principle) 
หมวดที่ 2. การจ าแนกตามระบบอวัยวะ  

 ในหมวดนี้ไดร้ะบเุนื้อหาโดยจ าแนกตามระบบอวัยวะออกเป็น 10 ระบบ (B2-B11) ในแต่ละระบบประกอบด้วยเนื้อหา  
2.1 ความรู้เรื่องภาวะปกต ิ
2.2 ความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิก าเนดิ พยาธิสรรีวิทยา และพยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุ ของการ 

                   เกิดโรค ซึ่งแบ่งเปน็ กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู ้และควรรู้โดยอิงจากเกณฑ์ในภาคผนวก ข ความรู ้
                   ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะทางคลินิกดังนี้ 

- กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้ องิจากกลุ่มที่ 1 และ 2 รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆ  
- กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้ อิงจากกลุ่มที่ 3 รวมทั้งเนื้อหา อื่นๆ  

2.3 หลักการรักษาและหลักการใช้ยา โดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2.4 การตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ เพศ วัย เช้ือชาต ิอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ 
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                   สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ สร้างเสรมิสุขภาพและ 
                   ปูองกันโรค 
 
B9 Renal/Urinary System 

B9.1 มีความรู้เร่ืองภาวะปกติของไตและระบบปัสสาวะดังต่อไปนี้ 
B9.1.1 Embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes 
B9.1.2 Organ structure and function 
 B9.1.2.1 kidneys, ureters, bladder, urethra  
 B9.1.2.2 glomerular filtration and hemodynamics  
 B9.1.2.3 tubular reabsorption and secretion, including transport processes and                                             
         proteins  

B9.1.2.4 urinary concentration and dilution  
B9.1.2.5 renal mechanisms in acid-base balance  
B9.1.2.6 renal mechanisms in body fluid homeostasis  
B9.1.2.7 micturition 

B9.1.3 Cell/tissue structure and function including renal metabolism and oxygen consumption, hormones 
produced by or acting on the kidney 

B9.1.4 Repair, regeneration, and changes associated with stage of life 

B9.2 มีความรู้เร่ืองสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลกัการ 
วินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการและภาวะผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะดังต่อไปนี้  

B9.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders 

B9.2.1.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.1.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  
 (1) polycystic kidney 

          B9.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders 
B9.2.2.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.2.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  

(1) pyelonephritis  
(2) cystitis, urtethritis   
(3) acute  glomerulonephritis 
(4) nephrotic syndrome 

(1) chronic glomerulonephritis 
(2) interstitial nephritis 

        B9.2.3 Traumatic and mechanical disorders 
B9.2.3.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.3.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  

(1) acute urinary retention 
(2) urethral syndrome (e.g., urethral 

stricture) 

(1) obstructive & reflux uropathy 
(2) urolithiasis  
(3) genitourinary tract injury 
 

        B9.2.4 Neoplastic disorders and tumor-like condition 
B9.2.4.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.4.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  

 (1) benign and malignant neoplasm of  
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kidney and urinary bladder 
         B9.2.5 Metabolic and regulatory disorders 

B9.2.5.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.5.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  
(1) anuria/oliguria 
(2) hyperkalemia 

(1) renal tubular acidosis 
(2) renal failure 

         B9.2.6 Vascular disorders 
B9.2.6.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.6.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  

 (1) renal artery stenosis 
         B9.2.7 Systemic disorders affecting the Renal/Urinary system 

B9.2.7.1 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ต้องรู้  B9.2.7.2 กลุ่มโรคและกลุม่อาการที่ควรรู้  
 (1) diabetic nephropathy 

(2)  lupus nephritis 

B9.3 มีความรู้เร่ืองหลักการรักษาและหลักการใช้ยา โดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรค กลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อ 
B9.2 และรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้ 
B9.3.1 Diuretics 
B9.3.2 Drugs and fluids used to treat volume, electrolyte, and acid-base disorders 
B9.3.3    Drugs for benign prostatic hyperplasia 
B9.3.4 Drugs for urinary frequency, enuresis and incontinence 

B9.4 ตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ เพศ วัย เชื้อชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ปัจจัยอืน่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและปูองกนัโรค กลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อ 
B9.2 ซ่ึงรวมถึง 
B9.4.1 Emotional and behavioral factors (e.g., drug-induced interstitial nephritis, diet) 
B9.4.2    Influence on person, family, and society (e.g., hemodialysis, living related kidney donation, 
              transplants)  
B9.4.3    Occupational and other environmental risk factors (e.g., heavy metals)  

 B9.4.4    Gender and ethnic factors (e.g., disease progression, urinary tract infections) 
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม ปีที ่2 ปีการศึกษา 2555 
 

เดือน Endocrine GI Hemato Neuro Infectious  Chest Cardio Nephro Rheumato Skin 

มิ.ย. 55 สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร  

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ  

ก าปั่นทอง  
วศิน ชาเคน 

เชาวรินทร ์
 บูรณ ีณัฐพงษ ์

สุริยะ ธิปกร 
ธนวรรณ 

ธีรธิป   
ปนัดดา 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

วิมลิน   
อรอนงค ์ 

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 
ก.ค. 55 ก าปั่นทอง วศิน  

ชาเคน 
สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ 

ธีรธิป   
ปนัดดา 

เชาวรินทร ์บูรณ ี 
ณัฐพงษ์ 

สุริยะ ธิปกร 
ธนวรรณ 

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร- 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

วิมลิน   
อรอนงค ์

กิตติยา 
กมลวรรณ 
กันตพัฒน ์

ส.ค. 55 อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ 

ก าปั่นทอง วศิน  
ชาเคน 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

สุริยะ ธิปกร  
ธนวรรณ 

ธีรธิป   
ปนัดดา 

เชาวรินทร ์บูรณ ี 
ณัฐพงษ ์

วิมลิน   
อรอนงค ์

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

จารุบุตร ยุคุณ
ธร  

กุลวด ี

ก.ย. 55 เชาวรินทร ์บูรณ ี 
ณัฐพงษ ์ 

ธิปกร  
ธนวรรณ 

ธีรธิป  ปนัดดา  
สุริยะ 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ 

ก าปั่นทอง  
วศิน ชาเคน 

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

จารุบุตร ยุคุณธร  
กุลวด ี

กิตติยา 
กมลวรรณ กันต

พัฒน์ 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

ต.ค. 55 ธีรธิป  ปนัดดา 
สุริยะ 

เชาวรินทร ์บูรณ ี 
ณัฐพงษ ์

ธิปกร  
ธนวรรณ 

ก าปั่นทอง  
วศิน ชาเคน 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ 

กิตติยา 
กมลวรรณ กันต

พัฒน ์

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

จารุบุตร  
ยุคุณธร กุลวด ี

ศราวุธ  
วิทยา 

พ.ย. 55 ธิปกร  
ธนวรรณ 

ธีรธิป  ปนัดดา  
สุริยะ 

เชาวรินทร ์ 
บูรณ ีณัฐพงษ ์

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์อนุชาติ 

ก าปั่นทอง  
วศิน ชาเคน 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

จารุบุตร  
ยุคุณธร กุลวด ี

กมลวรรณ  
กิตติยา กันต

พัฒน ์

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

สุนทร วิมลิน   
อรอนงค ์

ธ.ค. 55 สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

วิมลิน   
อรอนงค์ จารุ

บุตร 

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

ประพิมพรรณ  
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

กันตพัฒน์  
ยุคุณธร  กุลวด ี

กิตติยา  
กมลวรรณ 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

อัญญารตัน ์ 
ชาเคน อรสาต ์

ก าปั่นทอง  
วศิน 

เชาวรินทร ์
บูรณ ี 

ณัฐพงษ ์

ม.ค. 56 ศราวุธ  สุรัตน ์ พามิลา วิมลิน   กิตติยา  ประพิมพรรณ กันตพัฒน์  ก าปั่นทอง สัณหค์ณา  อัญญารตัน ์ ธีรธิป  ปนัดดา  
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วิทยา สุนทร ศักรินทร ์ อรอนงค์ จารุ
บุตร 

กมลวรรณ ชาญวัฒน ์เชาว
ลิต 

ยุคุณธร  กุลวด ี วศิน  ธีระ วรฉัตร ชาเคน อรสาต ์ สุริยะ 

ก.พ. 56 วิมลิน   
อรอนงค์ จารุบุตร  

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

กันตพัฒน ์
ยุคุณธร กุลวด ี 

กิตติยา  
กมลวรรณ 

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

อัญญารตัน ์ 
ชาเคน อรสาต ์

ก าปั่นทอง  
วศิน 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

อนุชาติ ธิปกร 
ธนวรรณ 

มี.ค. 56 ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาวลิต  

ยุคุณธร  
กุลวด ี

กิตติยา 
กมลวรรณ กันต

พัฒน ์

สุรัตน ์ พามิลา  
ศักรินทร ์

วิมลิน   
อรอนงค์ จารุ

บุตร 

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

เชาวรินทร ์บูรณ ี 
ณัฐพงษ ์

ธิปกร  
ธนวรรณ 

ธีรธิป  ปนัดดา  
สุริยะ 

สัณหค์ณา  
ธีระ วรฉัตร 

เม.ย. 56 กิตติยา กมลวรรณ 
กันตพัฒน์  

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

ยุคุณธร  
กุลวด ี

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร- 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

วิมลิน   
อรอนงค์ จารุ

บุตร 

ธีรธิป  ปนัดดา  
สุริยะ 

เชาวรินทร ์ 
บูรณ ีณัฐพงษ ์

ธิปกร  
ธนวรรณ 

ก าปั่นทอง  
วศิน ชาเคน 

พ.ค. 56 ยุคุณธร  
กุลวด ี

กิตติยา กันต
พัฒน์กมลวรรณ  

ประพิมพรรณ 
ชาญวัฒน ์เชาว

ลิต 

วิมลิน   
อรอนงค์ จารุ

บุตร 

ศราวุธ วิทยา 
สุนทร 

สุรัตน ์ พามิลา 
ศักรินทร ์

อนุชาติ ธิปกร 
ธนวรรณ 

ธีรธิป  ปนัดดา  
สุริยะ 

เชาวรินทร ์บูรณ ี
 ณัฐพงษ ์

อัญญารตัน ์ 
อรสาต ์ 
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ตารางออก OPD ของอาจารย์แพทย์แผนกโรคไต 

 
 OPD 

อายุรกรรม 
เวลา OPD 

ล้างช่องท้อง 
เวลา OPD 

เฉพาะทาง 
เวลา OPD 

ปลูกถ่ายไต 
เวลา 

พลตรีหญิง พรรณบุปผา  ชูวิเชียร ศุกร ์ 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พลโท ถนอม สุภาพร   อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พันเอก เลอสรรพ์   ลือสุทธิวิบูลย ์ พฤหัสบด ี 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พันเอก อินทรีย์   กาญจนกูล อังคาร 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พันเอก อุปถัมภ์  ศุภสินธุ ์ จันทร์ 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พันเอก อ านาจ  ชัยประเสริฐ จันทร์ 09.00 – 11.30 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

พันเอก ประเจษฎ์  เรืองกาญจนเศรษฐ์ จันทร์ 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

ร้อยเอก บัญชา  สถิระพจน ์ พฤหัส 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

ร้อยเอกหญิง เนาวนติย์  นาทา จันทร์ 08.00 - 10.00 อังคาร 08.00 – 12.00 พุธ 08.00 – 12.00 พฤหัสบด ี 13.00 – 16.00 

 



 

 

77 

 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม ปีการศึกษา 2555 

 

เดือน Section A Section B Section C 
มิ.ย. 55 ประเจษฎ ์ บัญชา ถนอม 

 ปกครอง เกษิณ ี ระวีวรรณ วิวัฒน์ 

 ปรมัต ิ วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์
  วิมลิน อรอนงค ์

ก.ค. อินทรีย์ อ านาจ เลอสรรพ ์
 ระวีวรรณ ปกครอง วิวัฒน์ เกษิณ ี
 นรวีร ์ ปรมัต ิ วีรภัทร คงศักดิ์ 
  สุรัตน ์ พามิลา ศักรินทร ์

ส.ค. ประเจษฎ ์ อุปถัมภ ์ บัญชา 

 วิวัฒน์ ระวีวรรณ เกษิณ ี ปกครอง 
 คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ วีรภัทร 
  ศราวุธ วิทยา สุนทร 

ก.ย. อินทรีย์ เลอสรรพ ์ อ านาจ 

 เกษิณ ี วิวัฒน์ ปกครอง ระวีวรรณ 
 วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ
  จารุบุตร ยุคณธร กุลวด ี

ต.ค. อุปถัมภ ์ ถนอม บัญชา 
 ปกครอง เกษิณ ี ระวีวรรณ วิวัฒน์ 
 ปรมัต ิ วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์
  ประพิมพรรณ ชาญวัฒน ์ เชาวลิต 

พ.ย. อ านาจ อินทรีย์ ประเจษฎ ์
 ระวีวรรณ ปกครอง วิวัฒน์ เกษิณ ี
 นรวีร ์ ปรมัต ิ วีรภัทร คงศักดิ์ 
  กันตพัฒน ์ กมลวรรณ กิตติยา 

ธ.ค. ถนอม อุปถัมภ ์ เนาวนิตย ์
 วิวัฒน์ ระวีวรรณ เกษิณ ี ปกครอง 

 คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ วีรภัทร 
  อัญญารตัน ์ ชาเคน อรสาต ์
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เดือน Section A Section B Section C 
ม.ค. 56 บัญชา เลอสรรพ ์ อินทรีย์ 

 เกษณิ ี วิวัฒน์ ปกครอง ระวีวรรณ 
 วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ
  สัณหค์ณา ธีระ วรฉัตร 

ก.พ. เลอสรรพ ์ เนาวนิตย ์ อ านาจ 
 ปกครอง เกษิณ ี ระวีวรรณ วิวัฒน์ 
 ปรมัต ิ วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์

  ก าปั่นทอง วศิน 

มี.ค. เนาวนิตย ์ ประเจษฎ ์ อินทรีย์ 
 ระวีวรรณ ปกครอง วิวัฒน์ เกษิณ ี

 นรวีร ์ วีรภัทร วีรภัทร คงศักดิ์ 
  ธนวรรณ ธิปกร 

เม.ย. อ านาจ บัญชา ถนอม 
 วิวัฒน์ ระวีวรรณ เกษิณ ี ปกครอง 

 คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ วีรภัทร ์
  เชาวรินทร ์ บูรณ ี ณัฐพงษ ์

พ.ค. เลอสรรพ ์ ประเจษฎ ์ อุปถัมภ ์
     
 วีรภัทร คงศักดิ์ นรวีร ์ ปรมัต ิ
  ธีรธิป ปนัดดา สุริยะ 

 
หมายเหตุ 

 A : HD, CAPD, Renal  Transplant 
 B : เฉลิมพระเกียรติ 1 – 16, สมเด็จย่า, อุบัติเหตุ 
 C : เฉลิมพระเกียรติ 17 – 20, ศักดิเดช, เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู, พัชรกิติยาภา, มวก. 

* Staff ที่รับ consult นอกเวลาราชการ คือ staff ที่คุม Section A ในเดือนนั้น 
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ตารางสอนแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 แผนกโรคไต ปี 2555 

(Renal Core Lecture) 
 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ วันนัดหมาย 
1. สอบ pretest 50 ข้อ Fellow 2 ประจ าห้อง HD   

2. Approach proteinuria 
3. Nephrotic  Syndrome 
4. Renal tubular acidosis 

พ. เนาวนิตย ์
 

087-262-7834  
 

5. Metabolic  alkalosis 
6. Wide AG Metabolic acidosis 
7. Chronic kidney disease 

พ. อ านาจ 081-447-9984  
 

8. Renal  physiology 
9. Diet prescription in CKD 
10.Urolithiasis 

พ. อุปถัมภ์ 089-034-0005  
 
 

11. Hyponatremia พ. เลอสรรพ ์ 081-813-5074  
12. Pregnancy and kidney พ.อินทรีย์ 081-7911656  

13. Toxicology and kidney พ. ฐิติศักดิ ์ 081-866-9838  
14. Approach to glomerular disease 
15. Diabetic kidney disease 
16. Lupus nephritis 
17. Rapidly progressive GN 
18. Renal replacement therapy 
19.Trick in electrolyte interpretation 

พ. บัญชา 086-3840934  
 
 

20.Tropical renal disease พ. วิภา 081-7215898  
21. Hypertension and renal disease พ. ถนอม 081-8343021  

22. Post Test พร้อมเฉลย Fellow 2 ประจ าห้อง HD   
 

หมายเหตุ          1. แพทย์ประจ าบ้าน ปี 2 ต้องนัดหมายเวลากับผูส้อนเอง 
     2. แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกที่จะเรยีนหรือไม่เรียนหัวข้อใดก็ไดต้ามเวลาที่เหมาะสม 
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รายชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ผ่านการฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคไต 
 

๑. น.พ. ถนอม สุภาพร   ปีพ.ศ. 2532-2533 
๒. น.พ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย ์ ปีพ.ศ. 2535-2536 
๓. น.พ. อินทรีย์ กาญจนกูล  ปีพ.ศ. 2536-2537 
๔. น.พ. เมธี ชีพพลังชัย  ปีพ.ศ. 2537-2538 
๕. น.พ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ ์  ปีพ.ศ. 2538-2539 

พญ. นุชภา รัตนจรัสโรจน ์  ปีพ.ศ. 2538-2539 
๖. นพ. ธัชชัย วุฒิจ านงค์  ปีพ.ศ. 2539-2540 

พญ. ส าราญ กลิ่นแพทย์กิจ  ปีพ.ศ. 2539-2540 
นพ. ทวีศักดิ์ โภไคยวณิชยกุล  ปีพ.ศ. 2539-2540 

๗. นพ. นาวี รักในศีล   ปีพ.ศ. 2540-2541 
นพ. สายชล สิงห์ทน  ปีพ.ศ. 2540-2541 
นพ. ชิตพงศ์ ขวัญประชา  ปีพ.ศ. 2540-2541 

๘. นพ. อ านาจ ชัยประเสริฐ  ปีพ.ศ. 2541-2542 
นพ. พรเลิศ ชุมภูนท์  ปีพ.ศ. 2541-2542 
นพ. พัฒน์พงศ์ พนมธนศักดิ ์  ปีพ.ศ. 2541-2542 

๙. นพ. ภิญโญ วสิุทธิมรรค  ปีพ.ศ. 2542-2543 
๑๐. นพ. ชญาน์วัต ทองดีแท้  ปีพ.ศ. 2543-2544 

นพ. ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน  ปีพ.ศ. 2543-2544 
พญ. สุชาดา โรจนเมนทร ์  ปีพ.ศ. 2543-2544 

๑๑. นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปีวงศ ์  ปีพ.ศ. 2544-2545 
พญ. วิภา ธนาชาติเวทย ์  ปีพ.ศ. 2544-2545 
นพ. ธนพล อุตตมานนท์  ปีพ.ศ. 2544-2545 

๑๒. นพ. ธนาณัฐ บางชวด  ปีพ.ศ. 2545-2546 
พญ. จินดารตัน์ เนตรจ านง  ปีพ.ศ. 2545-2546 
นพ. อากาศ สิริวรารมย ์  ปีพ.ศ. 2545-2546 

๑๓. นพ. กิตติภัท เจนเกยีรติฟ ู  ปีพ.ศ. 2546-2547 
นพ. บัญชา สถิระพจน์  ปีพ.ศ. 2546-2547 
พญ. สมศรี ยอดยิ่งวิทยา  ปีพ.ศ. 2546-2547 

๑๔. นพ. แดน ตันไพจิตร  ปีพ.ศ. 2547-2548 
นพ. สมชาย ยงศิร ิ   ปีพ.ศ. 2547-2548 
พญ. สุดารัตน์ สีน้ าเงิน  ปีพ.ศ. 2547-2548 

๑๕. พญ. วงสวัณณ์ วงศ์ประเสริฐ  ปีพ.ศ. 2548-2549 
พญ. พัชรี สุวรรณปิฏกกลุ  ปีพ.ศ. 2548-2549 
พญ. เนาวนิตย ์นาทา  ปีพ.ศ. 2548-2549 

๑๖. นพ. วีรศักดิ์ แพร่ชินวงศ์  ปีพ.ศ. 2549-2550 
๑๗. พญ. ลลิศา อังสิริกุล  ปีพ.ศ. 2550-2551 

พญ. อรรตพล พรอนันต์รตัน ์  ปีพ.ศ. 2550-2551 
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นพ. อภิชาต พนมเริงศักดิ ์  ปีพ.ศ. 2550-2551 
๑๘. นพ. เมธี จันทร์พิทักษ์กุล  ปีพ.ศ. 2551-2552 
๑๙. นพ. สิทธิพล ขันทอง  ปีพ.ศ. 2552-2553 

นพ. บุริน เลาหะวัฒนะ  ปีพ.ศ. 2552-2553 
พญ. อาจารี ชัยกิตตภิรณ ์  ปีพ.ศ. 2552-2553 
พญ. เนติรตัน์ กิตตญิาณปัญญา ปีพ.ศ. 2552-2553 

๒๐. นพ. นที เมธีดล   ปีพ.ศ. 2553-2554 
นพ. วิศิษฐ์ แก้วพุด   ปีพ.ศ. 2553-2554 
นพ. กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย  ปีพ.ศ. 2553-2554 
พญ. พัทธนันท์ ค าโยธา  ปีพ.ศ. 2553-2554 

๒๑. พญ. เกษณี ณมัคนิสรณ ์  ปีพ.ศ. 2554-2555 
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล  ปีพ.ศ. 2554-2555 
พญ. ระวีวรรณ วุฑรูย ์  ปีพ.ศ. 2554-2555 
นพ. ปกครอง ลิมป์วรรณธะ  ปีพ.ศ. 2554-2555 

๒๒. นพ. นรวีร์  พุ่มจันทร์             ปีพ.ศ. 2555-2556 
นพ. คงศักดิ์  ส่วยหวาน          ปีพ.ศ. 2555-2556 
นพ. ปรมัตถ์  ธิมาไชย            ปีพ.ศ. 2555-2556 
นพ. วีรภัทร  นิ่มเกียรติขจร     ปีพ.ศ. 2555-2556 

 


