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ค าน า 

 
 คู่มือนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ให้กับ
แพทย์ฝึกหัด โดยน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรวินิจฉัย กำรรักษำ และป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย ภำยใต้กำรดูแลของ
อำจำรย์ และแพทย์ใช้ทุนอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้แพทย์ฝึกหัดยังต้องท ำงำนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ผู้ป่วยและญำติอีกด้วย กำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์จะ
ครอบคลุมเนื้อหำควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกุมำรเวชศำสตร์ ทั้งด้ำนทฤษฎี ปฏิบัติ กำรประเมินผล และระเบียบข้อบังคับ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในทุกด้ำน คือ ประชำนพิสัย จลนพิสัย และเจตคติพิสัย เป็นไปตำมหลักสูตร
แพทยศำสตรศึกษำ และเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 

 ในกำรนี้แพทย์ฝึกหัด จึงต้องอ่ำนและปฏิบัติตำม หำกมีข้อสงสัยใดๆ ให้ซักถำมจำก ประธำนรำยวิชำหรือ
อำจำรย์สำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ทวีลำภ   ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงรมร   แย้มประทุม ประธำนสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
๓. นำยแพทย์ปรำกำร   ทัตติยกุล 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วรำวุฒ ิ เกรียงบูรพำ 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงกฤชฐำ จีระวงศ์พำนิช 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงปริชญำ งำมเชิดตระกูล 
๗. แพทย์หญิงเบญจำรัตน์   ทรรทรำนนท์ 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงนลินี  ภัทรำกรกุล 
๑๐. แพทย์หญิงศุภมำศ   ศุภบรรพต 
๑๑. แพทย์หญิงวิภำวี   สุวรรณบริบูรณ์ 
๑๒. แพทย์หญิงวิชชุวรรณ   อ่อนสร้อย 
๑๓. แพทย์หญิงเพ็ญวดี   ภำคพิบูลย์ 
๑๔. แพทย์หญิงกีรติ    ผู้วุฒิชัย 
๑๕. แพทย์หญิงกันติชำ    ฉัตรเพ่ิมพร 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 
 

จุดประสงค์ของกำรฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมและพึงมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ (Professional competencies) ดังต่อไปนี้ 

 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, Attitudes, Moral, and 
Ethics)  

1.1 พฤตินิสัยในกำรท ำงำน (work habits) และควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพ  
- ตรงต่อเวลำ และรับผิดชอบต่อกำรนัดหมำย  
- รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงำนที่ได้รับมอบหมำย  
- สำมำรถท ำงำนเป็นทีม  
- พยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งในกำรท ำงำนและหำข้อยุติโดยสันติวิธี  
- สำมำรถวำงแผน จัดระบบงำน และติดตำมประเมินผล  
- รู้ขีดจ ำกัดควำมสำมำรถของตนเอง  
- ยอมรับข้อผิดพลำดของตนเองและพยำยำมแก้ไข  
- ยอมรับข้อผิดพลำดของผู้อ่ืนและให้ควำมช่วยเหลือและแนะน ำตำมควำมเหมำะสม  

1.2 รับผิดชอบในกำรให้ควำมจริงแก่ผู้ป่วย รักษำควำมลับ และเคำรพในสิทธิของผู้ป่วย  
1.3 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย  
1.4 แสดงเจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรสุขภำพแบบองค์รวมแก่ประชำชนทุกระดับ  
1.5 ปฏิบัติตำมข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรรักษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม  
1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมำะสมต่อกำรประกอบวิชำชีพแพทย์  
1.7 ซื่อสัตย์สุจริตในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงควำมส ำคัญและมีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรและกำร

สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย ประชำชนทั่วไป ผู้ร่วมงำน และบุคลำกรทำงสำธำรณสุขอ่ืน ๆ  
2.1 ตระหนักถึงปัจจัยที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรติดต่อสื่อสำร เช่น ภูมิหลังของผู้ป่วย (กำรศึกษำ ภำษำ 
วัฒนธรรม ควำมเชื่อเรื่องสุขภำพ) พฤติกรรม และสภำวะทำงอำรมณ์ของผู้ป่วย ฯลฯ  
2.2 สำมำรถใช้ภำษำท่ำทำง (non-verbal communication) เช่น กำรแสดงท่ำที กำรสบตำ กำรสัมผัส 
ฯลฯ ได้อย่ำงเหมำะสม  
2.3 มีทักษะในกำรฟัง รับฟังปัญหำของผู้ป่วย เข้ำใจควำมรู้สึกและควำมวิตกกังวลของผู้ป่วย  
2.4 ใช้ศัพท์ และภำษำพูดที่ผู้ป่วยเข้ำใจได้ แสดงควำมเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออำทร ให้ควำมมั่นใจ และให้
ก ำลังใจแก่ผู้ป่วย  
2.5 มีทักษะในกำรสัมภำษณ์และซักประวัติผู้ป่วย รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ป่วยไม่ต้องกำรเปิดเผย 
เช่น ประวัติเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  
2.6 สำมำรถอธิบำยกระบวนกำรรักษำ ผลกำรตรวจวินิจฉัย ผลกำรรักษำ กำรพยำกรณ์โรค ให้ผู้ป่วยและ
ญำติผู้ป่วยเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรแจ้งข่ำวร้ำย และกำรปฏิบัติ
ในกรณีผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตและกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว  



 

2.7 สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้ป่วยและญำติให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำและดูแลตนเอง ให้สุขศึกษำ ให้ค ำ
ปรึกษำหำรือ และให้ค ำแนะนำผู้ป่วยได้  
2.8 บันทึกข้อมูลทำงกำรแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมควำม
เป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์  
2.9 น ำเสนอรำยงำนทำงกำรแพทย์ และอภิปรำยในที่ประชุมได้  
2.10 มีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ และ
ประชำชน 

3. ความรู้พื้นฐาน (Basic Medical Knowledge)  
3.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ พ.ศ. 2545 ใน
หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำน และระดับควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ
และทักษะทำงคลินิก และสำมำรถค้นหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประยุกต์ในกำร
ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำผู้ป่วย ตลอดจนวำงแผนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันกำรเจ็บป่วยได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม  
3.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องต่อไปนี้  

3.2.1 ระบบบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย  
3.2.2 งำนสำธำรณสุขมูลฐำน เวชศำสตร์ชุมชน และเวชศำสตร์ครอบครัว  
3.2.3 เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุขท่ีเกี่ยวข้องและเหมำะสมในกำรท ำเวชปฏิบัติ  
3.2.4 หลักกำรด้ำนระบำดวิทยำ ชีวสถิติ เวชสำรสนเทศ (medical informatics) ระบำดวิทยำ
คลินิก และ evidence-based medicine  
3.2.5 งำนบริหำรและสังคมศำสตร์ หลักกำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรบริหำรงำนด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข สังคมศำสตร์ มำนุษยวิทยำ และพฤติกรรมศำสตร์ที่จำเป็นสำหรับกำรเสริมสร้ำง
เจตคติ และ ควำมเข้ำใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม  
3.2.6 หลักกฎหมำยทั่วไป และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ตลอดจน
กฎ ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของแพทยสภำ และกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ พ.ศ. 2545 

4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills)  
มีควำมสำมำรถดังต่อไปนี้  
4.1 สังเกตอำกัปกิริยำของผู้ป่วย  
4.2 ซักประวัติ และตรวจร่ำงกำยผู้ป่วยอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องแม่นย ำ  
4.3 รวบรวมข้อมูลจำกประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และกำรตรวจพิเศษต่ำง 
ๆ เพ่ือน ำมำตั้งสมมุติฐำนวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำของผู้ป่วย  
4.4 เลือกใช้กำรตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐำน เครื่องมือพิเศษ และกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ โดย
ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและควำมเหมำะสม  
4.5 น ำควำมรู้ทำงทฤษฎี และหลักฐำนต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำในกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ
ผู้ป่วย  
4.6 ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และ
ทันท่วงที  



 

4.7 บันทึกเวชระเบียนอย่ำงถูกต้อง เป็นระบบ และต่อเนื่องโดยอำศัยแนวทำงมำตรฐำนสำกล 
(International Classification of Diseases, ICD)  
4.8 ให้บริกำรสุขภำพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) ได้แก่ กำรตรวจวินิจฉัย บ ำบัดรักษำ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันกำรเจ็บป่วยทั้งทำงร่ำงกำย จิตและสังคม ในสภำพที่เป็น
ปัจเจกบุคคล และในสภำพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม  
4.9 ปรึกษำหำรือผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับกำรรักษำต่อได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 

5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น 
(Technical and Procedural skills)  

มีควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรและใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยโดยรู้ข้อบ่งชี้
ในกำรตรวจ เข้ำใจวิธีกำรตรวจ สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง และแปลผลได้อย่ำงถูกต้อง และรู้จักกำรเตรียมผู้ป่วย
เพ่ือกำรตรวจวินิจฉัยนั้นๆ ตำมเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ พ.ศ. 
2545  

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)  
6.1 มีนิสัยใฝ่รู้ และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
6.2 แสวงหำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพเพ่ิมเติมอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้ทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  
6.3 มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(information technology) ในกำรหำข้อมูลใหม่ๆ  
6.4 ติดตำมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ท ำให้สำมำรถก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรของโลก  
6.5 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชีวเวชศำสตร์ (biomedical sciences) ระบำดวิทยำคลินิก (evidence-
based medicine) และกำรวิจัยเกี่ยวกับสุขภำพ ที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ  
6.6 มีเจตคติในกำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กระบวนการจัดการเรียน (Methods) 
 

ภาคทฤษฎี 

• กำรบรรยำย / กำรอภิปรำย / กำรเรียนจำกกรณีตัวอย่ำง 

• กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ( self directed learning: SDL) 

 

วัน เวลา  กิจกรรม ผู้ท า 
พุธ 12.00 – 13.30 น. Week 1 Topic conference แพทย์ใช้ทุน (Intern) 
  Week 2 Case study conference แพทย์ฝึกหัด 

Week 3 Interesting case or MM 
conference/ Journal 

แพทย์ใช้ทุน (Intern) 

Week 4 Topic / Journal conference แพทย์ฝึกหัด 
ศุกร์ 8.00 – 9.00 น.  Admission conference แพทย์ใช้ทุน (Intern) 

แพทย์ฝึกหัด 
 

• กำรท ำกิจกรรมทำงวิชำกำร 
- ศึกษำค ำแนะน ำในกำรท ำล่วงหน้ำ  
- ก ำหนดกำรท ำกิจกรรม อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมกำรพิจำรณำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ/สำขำ 
- ก่อนขึ้น rotation ให้แพทย์ฝึกหัด ที่ต้องท ำ Conference ติดต่ออำจำรย์ที่คุม เพื่อเตรียมตัวท ำ

ล่วงหน้ำ 
- หลังท ำกิจกรรมเสร็จ ให้ส่งไฟล์ power point ให้อำจำรย์ที่ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคปฏิบัติ 

แพทย์ฝึกหัด จะต้องหมุนเวียนปฏิบัติงำน ตำมหอผู้ป่วยต่ำงๆดังนี้ หอผู้ป่วยกุมำรเวชกรรม หอผู้ป่วย
ทำรกแรกเกิด  ผู้ป่วยนอก OPD เด็ก ศูนย์กุมำรเวชชั้น 3 และ OPD Well baby จ ำนวน 8 สัปดำห์ 

โดยมีกระบวนจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 
 

วัน/เวลา 7.00 – 8.00  8.00 - 9.00 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 16.00 – 16.30 
จันทร์ Round ward Bedside round 

 
Ward work 

อังคาร Round ward Bedside round OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 1) 

Ward work 

พุธ Round ward Bedside round OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 2) 

Ward work 

พฤหัส Round ward Bedside round OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 3) 

OPD Well baby 
(สลับแพทย์ฝึกหัด 

1,2,3) 

Ward work 

ศุกร์ Round ward Admission 
conference 

OPD เด็ก 
(สลับแพทย์
ฝึกหัด 1,2,3) 

Lecture Ward work 

*ตำรำงออก OPD เด็กวันอังคำร พุธ พฤหัส 9-12 น สำมำรถสลับแพทย์ฝึกหัด 1,2,3 ได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือ
เรียนรู้กับอำจำรย์หลำกหลำยสำขำ 

การปฏิบัติหน้าที่บน ward 
• แพทย์ฝึกหัดต้องตำมดูแลผู้ป่วยร่วมไปกับแพทย์ใช้ทุน และอำจำรย์แพทย์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสห

สำขำซึ่งต้องให้บริกำรร่วมกับบุคลำกรสำขำอ่ืนๆ ได้แก่ พยำบำล เภสัชกร นักเทคนิคกำรแพทย์ นักเวช
ศำสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ โดยต้องร่วมดูแลผู้ป่วยทุกรำย  

• แบ่งผู้รับผิดชอบหลัก  
o แพทย์ฝึกหัดแบ่งผู้ป่วยรับผิดชอบเป็นเด็กเล็ก (Sick newborn, ทำรกหลังคลอด)  และเด็กโต 

สลับกันทุก 2 สัปดำห์ 
• เวลำดูแลผู้ป่วย 

o หำกไม่ติดกิจกรรมวิชำกำรตอนเช้ำของสำขำกุมำรฯ เริ่ม round ward ไม่เกิน 8.00 น. และดูแล
ผู้ป่วยให้เสร็จสิ้นก่อน 10.00 น. ในวันที่ต้องลงตรวจ OPD กุมำรฯ วันอังคำร – ศุกร์ เวลำ 
10.00 – 12.00 น. โดยให้แพทย์ฝึกหัดสลับวันกันออกตรวจผู้ป่วย 

o หำกติดกิจกรรมวิชำกำรหรืองำนนอกแผนกท่ีจ ำเป็นต้องไป ต้องขออนุญำตอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 
ward ก่อนเสมอ และดูแลผู้ป่วยให้เสร็จสิ้นก่อนไปร่วมกิจกรรมวิชำกำร  

o กำรเขียนสั่งแผนกำรรักษำผู้ป่วย ในเอกสำร Dortor order มีก ำหนดให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของแพทย์ใช้ทุน หรืออำจำรย์แพทย์ทุกครั้ง ดังนั้นค ำสั่งกำรรักษำที่ถูกต้อง สำมำรถให้



 

ผู้ปฏิบัติงำนรับค ำสั่งได้ จะต้องเป็นค ำสั่งกำรรักษำที่มีลำยมือชื่อของแพทย์ฝึกหัด ด้วยกำรเขียน
ชื่อที่ชัดเจน และมีกำรก ำกับคู่ด้วยลำยมือชื่อของแพทย์ใช้ทุน หรืออำจำรย์แพทย์ทุกครั้ง 

• กำรบันทึกเวชระเบียน 
o แพทย์ฝึกหัดมีหน้ำที่รับผู้ป่วยใหม่ ช่วยกันท ำ ward work และเขียน progress note เนน้กำร

เขียนเป็น POMR ประกอบด้วย problem lists และ subjective-objective-assessment-
planning (SOAP) โดยต้องเขียนทั้งตอนรับและเม่ือพ้นควำมรับผิดชอบ ลงบันทึกทุกครั้งที่ดู
อำกำรผู้ป่วย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรรักษำ 

• หำกมีปัญหำในกำรดูแลผู้ป่วย หรือรับทรำบควำมเสี่ยง ให้แจ้งอำจำรย์ประจ ำ ward ทรำบและพิจำรณำ
ในกำรแก้ปัญหำ 

 

 

ภาคเจตคติและจริยธรรม 

• ต้องน ำมำรยำท พฤติกรรม เจตคติ จริยธรรมวิชำชีพมำปฏิบัติทุกขั้นตอนของกำรเรียนรู้ 
• ประพฤติตำมอำจำรย์ที่เป็นแบบอย่ำง (role model) ที่ดีในด้ำนเจตคติและจริยธรรมวิชำชีพ 

 

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
แพทย์ฝึกหัดต้องหมุนเวียนกันอยู่เวรนอกเวลำตำมตำรำงที่ก ำหนด 
  จันทร์ – ศุกร์    เวลำ 16.30 – 22.00 น.  
  วันหยุดรำชกำรหรือนักขัตฤกษ์ เวลำ  07.00 – 22.00 น.  

  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00 – 13.00 น.  
  พักรับประทำนอำหำรเย็น  เวลำ 17.00 – 18.00 น.  
 

o แพทย์ฝึกหัดรับผิดชอบอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 8 เวร/เดือน โดยเป็นวันหยุด 2 วัน วันธรรมดำ 
6 วัน ให้ร่วมดูผู้ป่วยกับแพทย์เวรใน  

o แพทย์ฝึกหัดต้องรำยงำนแพทย์ใช้ทุนทุกกรณี เป็นล ำดับขั้น ไม่อนุญำตให้ดูแลผู้ป่วยเองผู้เดียว 
o ถ้ำมีควำมจ ำเป็นที่ต้องออกนอกโรงพยำบำล ต้องแจ้งแพทย์ใช้ทุนหรืออำจำรย์แพทย์ที่อยู่เวรใน

วันนั้นๆ ระหว่ำงกำรอยู่เวรควรติดตำมดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ใช้ทุน รับผู้ป่วยใหม่และมีหน้ำที่
ช่วยท ำ ward work ต่ำงๆ (admission ท ำ lab หัตถกำรต่ำงๆ) พึงลงบันทึกทุกครั้งที่ดูอำกำร
ผู้ป่วย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรรักษำพึงสั่งกำรรักษำร่วมกับแพทย์ใช้ทุนและอำจำรย์แพทย์ 
เมื่อได้ท ำหัตถกำรหรือตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรควรน ำสมุด log book ให้แพทย์ใช้ทุนหรือ
อำจำรย์แพทย์ลงชื่อก ำกับทุกครั้ง 



 

o ในกรณีที่ไม่สำมำรถอยู่เวรในวันนั้นได้ ให้แจ้งแพทย์ใช้ทุนหรืออำจำรย์แพทย์ ที่อยู่เวรในวันนั้นๆ
ล่วงหน้ำและจะต้องรับผิดชอบแลกเวรให้แพทย์ฝึกหัดคนอ่ืนมำอยู่แทนด้วย และถ้ำไม่ปฏิบัติ
ตำมท่ีก ำหนดไว้จะถือว่ำขำดกำรอยู่เวร 

   
  อนึ่ง ขอให้แพทย์ฝึกหัดทุกท่านพึงรักษาเกียรติแห่งตนและวิชาชีพไว้สูงสุด ควรแต่งกำยให้
เหมำะสมเรียบร้อยทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล พูดคุยและปฏิบัติกับผู้ป่วยและเพ่ือนร่วมงำนด้วยควำมเป็น
มิตร รวมทั้งควรรักษำไว้ซึ่งควำมสมำนฉันท์และสงบสุขขององค์กร 

การประเมินผล 

หัวข้อ เกณฑ์ 

 Clinical Performance Assessment ผ่ำนทุกหัวข้อกำรประเมิน 

   

 เจตคต ิ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

 Log book ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
 
หมายเหตุ 

๑. ต้องมีเวลำเรียนและเวลำปฏิบัติงำนไม่ต่ ำกว่ำ 80 % ของเวลำแต่ละหน่วยย่อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
๒. ถ้ำแพทย์ฝึกหัด ไม่ผ่ำนกำรประเมินด้ำนเจตคติ ให้ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรประเมินกำรฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดด้วย 
๓. ต้องส่ง log book ภำยในวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน ถ้ำส่งเกินก ำหนดจะถูกตัดคะแนน 10 % ของ

คะแนนทั้งหมดในหมวดกำรปฏิบัติงำน และต้องท ำตำม minimal requirement  
 

การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ให้แพทย์ฝึกหัดประเมินกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ โดย
เก็บรวบรวมส่งที่ฝ่ำยวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบประเมิน Clinical Performance  

(Clinical Performance Assessment From: Longitudinal Observation) 
ชื่อ-นำมสุกล (นำย/นำงสำว)................................................................................................................. ................................ 
สำขำวิชำ…..…กุมำรเวชศำสตร์…...… ปีกำรศึกษำ…………..……………อำจำรย์ผู้ประเมิน......................................................... 
ปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่..........................................................จนถึงวันที่................................................................................... 
รวม...................วัน / ลำกิจ.................วัน / ลำป่วย................วัน / ขำดงำนโดยไม่มีกำรลำ…...........…วัน  
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง…..............ครั้ง /  ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนจริงร้อยละ…........….......  

Domain 
ดีเด่น  

(4 คะแนน) 
ดี  

(3 คะแนน) 
ผ่าน 

(2 คะแนน) 
ไม่ผ่าน 

(1 คะแนน) 
๑. ความรู้ 
 
 

( ) มีควำมรอบรู้เป็นท่ีน่ำ
พอใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

( ) มีควำมรู้เป็นที่น่ำ
พอใจ 

( ) รู้ในสิ่งท่ีจ ำเป็นต้องรู ้ ( ) ไม่สำมำรถแสดง
ควำมรู้ให้ผู้อื่นรับทรำบได้
และไม่มีกำรปรับปรุง/  
พัฒนำ  

๒. ทักษะทางคลินิก              
 
 
 

( ) สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้ได้ แก้ปัญหำได้
ถูกต้องในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เช่น ปัญหำฉุกเฉิน 
ซับซ้อน กำรส่งต่อผู้ป่วย
เป็นที่น่ำพอใจอย่ำง
สม่ ำเสมอ  

( ) สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้ได้ แก้ปัญหำได้
ถูกต้องในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เช่น ปัญหำฉุกเฉิน 
ซับซ้อน กำรส่งต่อผู้ป่วย  
 

( ) สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้ได้ในผู้ป่วยโรค
สำมัญที่พบบ่อย 

( ) ไม่สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วยได้และไมม่ีกำร
พัฒนำ 

๓. การท าหัตถการ   
 
 
 

( ) สำมำรถท ำหัตถกำรได้
ทุกหัตถกำรตำมเกณฑ์ที่
แพทยสภำก ำหนดได้ด้วย
ตนเองโดยไม่มีปญัหำ
แทรกซ้อนจำกกำรท ำ
หัตถกำรนั้น เป็นท่ีน่ำ
พอใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

( ) สำมำรถท ำหัตถกำรได้
ทุกหัตถกำรตำมเกณฑ์ที่
แพทยสภำก ำหนดได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่มีปญัหำ
แทรกซ้อนจำกกำรท ำ
หัตถกำรนั้น 

( ) สำมำรถท ำหัตถกำรที่
แพทยสภำก ำหนดภำยใต้
ค ำแนะน ำของแพทย์พ่ี  
เลี้ยง  
 

( ) ไม่สำมำรถท ำหัตถกำร
ได้แม้จะอยู่ภำยใต้
ค ำแนะน ำของแพทย์พ่ี
เลี้ยง และไมม่ีกำรพัฒนำ  
 

๔. การบันทึกรายงาน 
 
 
 

( ) บันทึกข้อมูลกำร
เจ็บป่วยอย่ำงสมบูรณ์ใน
ทุกหัวข้อตำมมำตรฐำนที่  
แพทยสภำก ำหนด ของ
ผู้ป่วยทุกรำย เป็นท่ีน่ำ
พอใจอย่ำงสม่ ำเสมอ  

( ) บันทึกข้อมูลกำร
เจ็บป่วยอย่ำงสมบูรณ์ใน
ทุกหัวข้อตำมมำตรฐำนที่  
แพทยสภำก ำหนด ของ
ผู้ป่วยทุกรำย  
 

( ) มีกำรบันทึกอำกำร
ส ำคัญ และข้อมลูส ำคญัที่
เกี่ยวกับกำรเจบ็ป่วยใน
ครั้งนั้น  
 

( ) ไม่ท ำกำรบันทึก
รำยงำน และไมม่ีกำร
พัฒนำ 

๕. การสื่อสารด้วยวาจา  
 
 
 

( ) ไม่เคยถูกร้องเรยีน 
และได้รับค ำชมเชยจำก
ผู้ป่วยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

( ) ไม่เคยถูกร้องเรยีน 
และได้รับค ำชมเชยจำก
ผู้ป่วย 

( ) ไม่เคยถูกร้องเรยีน ( ) ถูกร้องเรียนมำกกว่ำ 
3 ครั้ง ในแต่ละกลุม่งำน
ที่ฝึกทักษะในเรื่อง
เดียวกัน 

 
 

 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของ

แพทย์ฝึกหัด 



 

ชื่อ-นำมสุกล (นำย/นำงสำว)................................................................................................................................ 

Domain 
ดีเด่น  

(4 คะแนน) 
ดี  

(3 คะแนน) 
ผ่าน 

(2 คะแนน) 
ไม่ผ่าน 

(1 คะแนน) 
๖. ความรับผิดชอบ 
 
 

( ) สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ี
ได้รับมอบหมำย และงำน
พิเศษอ่ืนนอกเหนือจำก  
ภำระทีไ่ดร้ับมอบหมำย และ
ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจอย่ำง
สม่ ำเสมอ  

( ) สำมำรถปฏิบตัิงำน
ที่ได้รับมอบหมำย 
และงำนพิเศษอื่น
นอกเหนือจำก  
ภำระทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย  

( ) ปฏิบัติงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยได้ครบถ้วน 

( ) ไม่ปฏิบัติตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ภำยหลังจำกท่ีไดร้ับค ำ
เตือน  
เป็นลำยลักษณ์อักษร  
 

๗. มนุษยสัมพันธ ์
 

( ) สำมำรถปฏิบตัิงำน
ร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่ำงดี และ
ได้รับค ำชมเชยจำกผู้  
ร่วมงำน  
 

( ) สำมำรถปฏิบตัิงำน
ร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่ำง
ด ี

( ) สำมำรถปฏิบตัิงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มี
ปัญหำ 

( ) มีปัญหำกับผู้ร่วมงำน
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้และไม่มี  
กำรพัฒนำเมื่อได้รับค ำ
เตือนเป็นลำยลักษณ์
อักษร  

๘. ความใฝ่รู้ 
 
 
 

( ) สำมำรถหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกสื่อต่ำงๆ และ
แสดงให้เห็นว่ำมคีวำมรู้
เพิ่มพูนข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เป็นท่ีน่ำพอใจ 

( ) สำมำรถหำควำมรู้
ด้วยตนเองจำกสื่อ
ต่ำงๆ และแสดงให้
เห็นว่ำมีควำมรู้เพิ่มพูน
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

( ) สำมำรถท ำ
กิจกรรมวิชำที่ได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงด ี

( ) ไม่มีกำรพัฒนำควำมรู้
เพิ่มเตมิจำกระดับควำมรู้
เดิมก่อนกำรเพิ่มพูน  
ทักษะในหน่วยนั้น  

๙. ความประพฤติ 
 

( ) มีควำมประพฤติที่เป็นไป
ตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงำมและ
จริยธรรมทำงกำรแพทย์ 
ตลอดจนไดร้ับค ำชมเชยจำก
ชุมชนที่อยู่ หรือ  
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  

( ) มีควำมประพฤติที่
เป็นไปตำม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงำมและ
จริยธรรมทำง
กำรแพทย์  
 

( ) ไม่มีควำมประพฤติ
ที่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงำมและ
จริยธรรมทำง
กำรแพทย์  
 

( ) มีควำมประพฤติที่ขัด
ต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงำมและ
จริยธรรมทำงกำรแพทย์
อย่ำงชัดเจน ไม่มีกำร
พัฒนำเมื่อไดร้ับค ำเตือน  
เป็นลำยลักษณ์อักษร  

รวมคะแนน     

รวมคะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4 คะแนน)  

ความคิดเห็นเพิ่มเติม:............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................................................ 
.............................................................................................................. ................................................................................... 
 

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

ประเมินเมื่อวันที่..................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 
 



 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ฝึกหัด  

วัตถุประสงค์ เพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ฝึกหัดในสำขำต่ำงๆ ที่แพทย์ผ่ำนกำรปฏิบัติงำน  
ค าอธิบาย  

1. แบบประเมินผลนี้ เป็นแบบวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ฝึกหัดที่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
สำขำวิชำ แต่ละกลุ่มงำนหรือแต่ละภำควิชำในสถำนที่ฝึกทักษะที่แพทยสภำรับรอง  

2. เกณฑ์กำรประเมิน ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกสำขำวิชำในสำขำหลักรวมทั้งช่วง 
Elective โดยรวมระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัติงำนแล้วจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 80 % ของแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งช่วง 
Elective และผลกำรประเมินได้ตั้งแต่ระดับ “ผ่ำน” ในทุกหัวข้อที่มีกำรประเมิน 

3. ผู้ที่ได้รับกำรประเมินว่ำ ไม่ผ่ำน เป็นได ้2 กรณี 
3.1 ปฏิบัติงำนไม่ครบ 80 %  
3.2 ปฏิบัติงำนครบ 80 % แต่ได้รับกำรประเมินว่ำ ไม่ผ่ำน ในข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละสำขำวิชำ รวมทั้งช่วง

วิชำเลือก ซึ่งในกรณีท่ีให้กำรประเมินว่ำ ไม่ผ่ำน กรุณำแนบรำยละเอียดมำด้วยทุกครั้งส ำหรับเป็นแนวทำงให้ผู้ถูก
ประเมินปรับปรุงแก้ไข  

ทั้ง 2 กรณี สถำบันยังไม่ควรออกประกำศนียบัตรฯ ให้แพทย์ผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ต้องปฏิบัติงำนชดเชย
เพ่ิมเติมในสำขำวิชำที่ยังปฏิบัติงำนไม่ครบ หรือ ไม่ผ่ำน ต่อทันทีหลังจำกสิ้นสุดช่วงระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน และ
เมื่อได้รับกำรประเมินว่ำผ่ำนแล้ว จึงจะได้รับประกำศนียบัตรฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยแพทย์ฝึกหัด 

ประจ าปีการศึกษา............................... 

หัวข้อประเมิน  ดีมาก 
   4 

   ด ี
   3 

 พอใช้ 
    2 

ไม่เหมาะสม 
      1 

1. ทรำบวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของกระบวนกำรวิชำนี้     
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียน     
3. กำรฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยนอก     
  3.1 ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนมีควำมเหมำะสม     
  3.2 จ ำนวนและควำมหลำกหลำยของผู้ป่วยที่ได้รับมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 

    

  3.3 ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับเพียงพอที่จะเป็นแพทย์เวช
ปฏิบัติในอนำคต 

    

  3.4 ควำมเอำใจใส่จำกอำจำรย์ผู้สอน     
4. กำรฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยใน     
  4.1 ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนมีควำมเหมำะสม     
  4.2 จ ำนวนและควำมหลำกหลำยของผู้ป่วยที่ได้รับมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 

    

  4.3 ได้รับควำมรู้และฝึกทักษะทำงคลินิกต่ำงๆอย่ำงเพียงพอที่จะ
เป็นแพทย์เวชปฏิบัติในอนำคต 

    

  4.4 ควำมเอำใจใส่จำกอำจำรย์ประจ ำวอร์ด     
  4.5 ควำมเอำใจใส่จำกแพทย์ใช้ทุนประจ ำวอร์ด     
  4.6 ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในหอผู้ป่วย     
5. กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร     
  5.1 จ ำนวนครั้งในกำรอยู่เวรมีควำมเหมำะสม     
  5.2 ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับในขณะอยู่เวร ท ำให้มีควำม
มั่นใจต่อกำรเป็นแพทย์เวชปฏิบัติในอนำคต 

    

6. กิจกรรมวิชำกำร (Conference)     
  6.1 จ ำนวนครั้งและระยะเวลำมีควำมเหมำะสม     
  6.2 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง     
7. กำรวัดและประเมินผล     
 คิดว่ำกำรวัดและประเมินผลของสำขำฯ มีควำมโปร่งใส 
และยุติธรรม 

    

 

 

 



 

หัวข้อประเมิน  ดีมาก 
   4 

   ด ี
   3 

 พอใช้ 
    2 

ไม่เหมาะสม 
      1 

8. กำรสอบ     
  8.1 ข้อสอบ MCQ     
     8.1.1 จ ำนวนข้อสอบและระยะเวลำมีควำมเหมำะสม     
     8.1.2 เนื้อหำข้อสอบออกตรงกับวัตถุประสงค์     
     8.1.3 ควำมยำก-ง่ำยของข้อสอบ มีควำมเหมำะสม     
  8.2 ข้อสอบ OSCE     
     8.2.1 จ ำนวนข้อสอบและระยะเวลำมีควำมเหมำะสม     
     8.2.2 เนื้อหำข้อสอบออกตรงกับวัตถุประสงค์     
     8.2.3 ควำมยำก-ง่ำยของข้อสอบ มีควำมเหมำะสม     
9. ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ     
  9.1 ห้องเรียนมีบรรยำกำศท่ีเหมำะสมต่อกำรเรียน     
  9.2 โสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆมีควำม
เหมำะสม 

    

เสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................................................

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

.......................................…………………………………………………………………….……………………...........................................................

......................................……………………………………….......................................................................................................................… 

  

ก่อนผ่ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติงำนในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ ท่ำนมีควำมม่ันใจในระดับ
ใดที่จะน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ (ให้กำกบำททับตัวเลขที่ท่ำนเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่ม่ันใจ มั่นใจน้อย มั่นใจปำนกลำง มั่นใจมำก 

เมื่อได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติงำนในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ ท่ำนมีควำมมั่นใจใน
ระดับใดที่จะน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ (ให้กำกบำททับตัวเลขที่ท่ำนเลือก) 
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ไม่ม่ันใจ มั่นใจน้อย มั่นใจปำนกลำง มั่นใจมำก 

 

 

 

 



 

ระเบียบการลาป่วยและลากิจ 

กำรลำป่วย ต้องแจ้งแก่อำจำรย์แพทย์ผู้ดูแลให้ทรำบในวันนั้นๆ ถ้ำลำป่วยเกิน ๑ วัน จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์แนบมำด้วย 

กำรลำกิจ จะต้องมีเหตุผลอันสมควรและต้องลำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน โดยท ำหนังสือถึงหัวหน้ำฝ่ำย
กุมำรเวชกรรมก่อน เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้ว จึงจะสำมำรถลำได้ ต้องมีเวลำเรียนและปฏิบัติงำนมำกกว่ำร้อยละ 
๘๐ ของเวลำทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

สิทธิในกำรลำกิจและลำป่วย ตำมระเบียบรำชกำรในกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว และถ้ำปฏิบัติงำนเกิน 6 
เดือนขึ้นไป มีสิทธิลำพักร้อนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสืออ่านประกอบการเรียน 
 

รายช่ือหนังสือบังคับ 
๑. ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ผู้แต่ง. กำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำยในเด็ก. 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, ๒๕๔๘. 
๒. มหำวิทยำลัยมหิดล คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี, ผู้แต่ง. กุมำรเวชศำสตร์  ส ำหรับ

นักศึกษำแพทย์ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที ่, กรุงเทพฯ : คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล, 
๒๕๕๓. 

๓. มหำวิทยำลัยมหิดล คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี, ผู้แต่ง. กุมำรเวชศำสตร์  ส ำหรับ
นักศึกษำแพทย์ เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที ่, กรุงเทพฯ : คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล, 
๒๕๕๓. 
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