
 
รายงานการประชุมประเมินหลักสูตรแพทยประจําบาน คร้ังที่ 1/2563 

วันที่  9 กันยายน 2563   เวลา  10.00 - 12.00  น.  
ณ หองประชมุฝายบริหาร สถาบันพยาธิวิทยา 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นพ.ทรงคุณ วิญูวรรธน ที่ปรึกษา 
2. พญ.จิติมา ติยายน ที่ปรึกษา 
3. พญ.เฟรน ชาญดวยวิทย ประธาน 
4. พญ.สมฤทัย ชวงโชติ กรรมการ 
5.  นพ.กฤษฎ สุวรรณภูมิ กรรมการ 
6. พญ.สิริไพลิน ศิริวสุนธรา กรรมการ 
7. พญ.มิ่งขวัญ เตชะวณชิ กรรมการ 
8. นพ.พงษฎา ประสงคอุปถัมภ กรรมการ 
9. นพ.สิฐพงษ สุนทรสิต กรรมการ 
10. นพ.ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย แพทยประจําบานปที ่2 
11. นพ.ภาดล ชํานินาวากุล แพทยประจําบานปที่ 2 
12. นพ.กุลเชษฐ วิวัฒนวรายศ กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
1. พญ.ภานินี ถาวรังกูร กรรมการ 
2. พญ.อัญชลีรัตน เลิศสถิตย กรรมการ 
3. พญ.จุไรอร อุณหสูต กรรมการ 
4. พญ.พิริยา สุทธิเรืองวงศ กรรมการ 
5. นพ.สิทธิพงษ วังสะวิบูลย กรรมการ 
6. พญ.ชลดา สกาวจิต กรรมการ 

  
 
         

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 
 
วาระที่ 1  สรุปผลการประเมินจากแบบประเมินหลักสูตร โดย พ.กุลเชษฐ 
 
การประเมินโดยอาจารยแพทย ขอที่ไดคะแนน < 4 คะแนน และการปรับปรุงแกไข หากสามารถทําได 
- Interdepartmental Conference: อาจารยหลายทานไมทราบวามีการใหแพทยประจําบานเขารวม Interdepartmental 
conference อยูบางแลว เชน Pediatric pathology โดย พ.อัญชลีรัตน กับโรงพยาบาลเด็กฯ (ใหแพทยประจําบานเปนผู
เตรียมเคสอยูแลว) และ GI and Hepatobiliary pathology โดย พ.เฟรน กับโรงพยาบาลเด็กและราชวิถี  

การปรับปรุงแกไข: Conference โดย พ.เฟรน จะใหแพทยประจําบานมีสวนรวมมากขึ้นโดยใหโรงพยาบาลสงเค
สมากอนและใหแพทยประจําบานเปนผูเตรียม 
- Intraoperative consultations (Frozen sections): มีจํานวนเคสนอย ไมหลากหลาย 
- การจัดการแกปญหา pre-analytical phase 



การปรับปรุงแกไข: พ.ทรงคุณจะจัดบรรยาย/workshop เรื่องการจัดการและแกปญหา pre-analytical phase of 
testing วันและเวลาจะแจงภายหลัง 
- Autopsy: มีจํานวนเคสนอย 
- การทบทวนและใหคําปรึกษาการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 
- การเลือกใชการตรวจพิเศษ เชน Immunohistochemistry: แพทยประจําบานไมคอยมีสวนรวมในการสั่งตรวจ IHC 
- การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมสรางเสริมจริยธรรม 
- วารสารออนไลน คอมพิวเตอรและระบบสืบคนขอมูล: เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาระบบวารสารออนไลนและ
ฐานขอมูลของ รพ.ราชวิถี ไดมีแคเครื่องเดียว (ไมสามารถแกไขไดเนื่องจากใชของ รพ.ราชวิถี หากตองการใชหลายเครื่อง 
สถาบันฯ ตอง subscribe เองซึ่งใชงบประมาณจํานวนมาก) 
 
ขอเสนอแนะโดยอาจารยแพทย 
- ผูเขารวม conference มีจํานวนนอย ทําใหไมไดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
 
การประเมินโดยแพทยประจําบาน ขอที่ไดคะแนน < 4 คะแนน และการปรับปรุงแกไข หากสามารถทําได 
- หองสมุด: อยากใหมีหนังสือ WHO classification of tumours 

การปรับปรุงแกไข: Subscribe WHO classification of tumours online โดยใชเงินขององคกรแพทย 
- กิจกรรมสรางเสริมจริยธรรม 
- หองทํางานแพทยประจําบาน (จะแกไขเมื่อสรางตึกใหม) 
 
ขอเสนอแนะโดยแพทยประจําบาน 
- อยากใหมีการแนะแนวทางการทํางานและสถานที่ทํางานหลังจบการฝกอบรม 
 
ขอปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับแบบประเมินหลักสูตร 
- เพ่ิมหัวขอประเมินใหตรบถวน สอดคลองกับ EPA ไดแก การรายงานความเสี่ยง, internal audit, และการนิเทศนงาน
ภายนอก 
 
 
วาระที่ 2  การประเมินหลักสูตรตามหัวขอท่ีกําหนดใน WFME โดย พ.ทรงคุณ 
 
1. พันธกิจ ผลการฝกอบรมที่พึงประสงค หลักสูตรการฝกอบรม การวัดและการประเมินผลสถาบันฝกอบรมและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

ไมมีการแกไข 
2. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 
 แกไข: เกณฑพิจารณาคัดเลือกแพทยประจําบาน หลักสูตรหัวขอ 7.2 ขอ 5 
 แกไขเปน “พิจารณาผูมีตนสังกัดกอน โดยจะพิจารณาแพทยท่ีมีตนสังกัด อันไดแก ผูมีตนสังกัด คือ กรมการแพทย 
รวมถึงแพทยที่รับทุนจากพ้ืนที่ที่ขาดแคลนพยาธิแพทยกอน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของกรมการแพทย และแพทยสภา” 
3. ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร ใหมีการกําหนด timeline ที่ครอบคลุมการบริหารการฝกอบรมของกรรมการฯ และ
แผนการฝกอบรม 
 กําหนดวันประชุมและกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

- ประชุมทบทวนหลักสูตร สัปดาหที่ 4 ของเดือน พฤษภาคม 
- ประชุม feedback ทุก 6 เดือน สัปดาหท่ี 2 ของเดือน พฤศจิกายน พฤษภาคม 
- Rap sessions ทุก สัปดาหท่ี 1 ของเดือน สิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ พฤษภาคม 



- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุก 6 เดือน สัปดาหที่ 2 ของเดือน ธันวาคม มิถุนายน 
- แพทยประจําบานพบอาจารยท่ีปรึกษา ติดตามเรื่อง Portfolio, EPA, Log book, งานวิจัย, Autopsy ทุก 3 

เดือน สัปดาหแรกของเดือน กันยายน ธันวาคม มีนาคม และสัปดาหท่ี 3 ของเดือน พฤษภาคม 
- ประชุมติดตามความคืบหนางานวิจัย วันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน สิงหาคม มกราคม  
- แพทยปนะจําบานสอบ เดือน พฤศจิกายน พฤษภาคม 
- Interhospital conference กับ รพ.พระมงกุฎ วันพฤหัสบดแีรก ของเดือน สิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ 

พฤษภาคม 
- Teleconference เดือน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม เมษายน 
- จัดทํา Google calendar สวนกลางสําหรับอาจารยแพทยและแพทยประจําบาน เพ่ือใชนัดหมายการประชุม

และกิจกรรมตางๆ โดย พ.เฟรน จะเปนผูจัดทําและผูดูแล 
 
4. วิธีการวัดและประเมินผล 

ไมมีการแกไข 
5. พัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม 

- กําหนดอาจารยที่ปรึกษา ดังนี ้
• ชนิทธิ – อ.สมฤทัย 
• ภาดล – อ.กฤษฎ 
• สรณตัิ์ – อ.เฟรน 
• นครินทร – อ.พงษฎา 

- พ.กฤษฎ และ พ.กุลเชษฐ จัดทําแบบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาของแพทยประจําบานเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลดานตางๆ ไดแก Portfolio, EPA, Log book, งานวิจัย และ Autopsy 

- หลักฐานการประเมินอ่ืนๆ ไดแก Self-reflection และผลสอบของแพทยประจําบาน 
6. คุณสมบัติของผูใหการฝกอบรม 

แกไข:  
- การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ประธานหลักสูตร (พ.เฟรน) จะเปนผู orientate  
- ลบขอ 4 ในหลักสูตรหัวขอ 8.3   

7. ขอควรปรับปรงุ 
 ตามวาระที่ 1 
8. ทบทวนนโยบายการรับเขาศกึษาแพทยประจําบาน 
 ไมมีการแกไข 
9. ทบทวนจํานวนผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

ไมมีการแกไข (ปละ 3 คน คงเดิม) 
 
วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 
นัดสอบโครงรางงานวิจัย แพทยประจําบานปที่ 2 วันศุดรที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  
 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.           
 
 
 
 



    (นายแพทยสิฐพงษ สุนทรสิต) 
                        ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
                 
                                                                            (แพทยหญิงเฟรน ชาญดวยวิทย) 
                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

          


