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Pediatric Infectious Diseases Fellowship Training Program 

การปฏิบัติงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ ของแพทยเฟลโลว 
 

1. Rotation 
1.1 ชวงเวลาท่ีจัดใหมีการศึกษาอบรมหรือดูงาน นอกภาควิชาฯ ซึ่งจะเปนชวงที่เฟลโลวท้ัง 2 คน

ไปพรอมๆกัน โดยไมตองปฏิบัติหนาที่ประจํา ยกเวน ward round อน 2 ซึ่งจะตองมีเฟลโลว 
1 คนรับผิดชอบตลอดเวลา และการอบรมในหองปฏิบัติการ 1.1.1-1.1.4  ซึ่งเฟลโลวจะมีเวลา
ในวันพุธเพ่ือรวมกิจกรรมของหนวย  การฝกอบรม ดูงาน นอกภาควิชาฯท่ีตองทํามีดังนี้ 

1.1.1 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1 เดือน  
1.1.2 หองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน 2 สัปดาห   
1.1.3 หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค 2 วัน 
1.1.4 หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา  2 สัปดาห 
1.1.5 ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 1 เดือน ในชวงมิถุนายน 
1.1.6  คณะเวชศาสตรเขตรอน  1 เดือน 
1.1.7 กรมวิทยาศาสตรฯ   1 เดือน 

 1.2 ชวงเวลาท่ีนอกเหนือจากขอ 1.1 เฟลโลวจะตองสลับกัน on service ซึ่งควรสลับกันทุก 1-
2 เดือน หรือนานกวานั้นแลวแตจะตกลงกัน เพ่ือจะไดมีชวง off service นานพอท่ีจะทําการวิจัย        
เฟลโลวจะตองจัดตารางการ on service แตละป สงใหสํานักงานภายในเดือน กรกฎาคม 
2. การทํางานในชวง on service มีงานประจําท่ีตองทําดังนี ้

2.1 Ward round ท่ีตึก อน. 2 ต้ังแต 7.30 น.ทุกวัน รวมท้ัง เสาร-อาทิตย พรอมๆกับแพทยประจํา
บาน และนักเรียนแพทย (ถามี) และ round เวลาเย็นเวลาประมาณ 16.00 น. ทุกวันจันทรถึง
ศุกร เพ่ือสรุปการดําเนินโรคของผูปวยทุกวันและเขียนบันทึกรายงาน 

2.2 เขารวมประชุม conference ของภาควิชาทุกเชา ไดแก 
Morning conference  วันจันทร, ศกร  เวลา 8.30-9.00 น. 
Grand round / Journal club วันอังคาร   เวลา 8.00-9.00 น. 
Problem case  วันพุธ   เวลา 8.30-9.00 น. 
Interesting case วันพฤหัสบดี  เวลา 8.30-9.00 น. 



2.3 รับปรึกษาผูปวยท่ีมีปญหาโรคติดเช้ือทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา และท้ังในและนอกเวลา
ราชการ หลังจากดูผูปวยท่ีรับปรึกษาแลวจึงมารายงานอาจารย attending การไปดูผูปวยทุก
คร้ังขอใหไปพรอมกับแพทยประจําบานของหนวย 

2.4 นัดแนะเวลากับอาจารย attending เพ่ือไปดูผูปวยท่ีตึก อน. 2 และผูปวยท่ีรับปรึกษา 
โดยเฉพาะรายท่ีมีปญหาทุกวัน โดยดูตามความเหมาะสมของเวลาท่ีม ี

2.5 นําอาจารยและแพทยประจําบานของหนวย grand round ของหนวย ทุกวันพุธต้ังแต 9.00-
12.00 น โดยดูผูปวยทุกรายท่ีอยูใน service. 

2.6 การดูแลผูปวยในตึก อน. 2 แพทยประจําบานจะทําหนาท่ีเขียนประวัติ ตรวจรางกายแรกรับ 
และเขียน progress note ทุกวัน แพทยเฟลโลวจะตองเขียนความเห็นและแผนการรักษาทุก
วัน รวมท้ังบันทึกความเห็นของอาจารยเม่ืออาจารยมาดูผูปวยทุกครั้งลงในแฟมผูปวย 

2.7 ในการดูแลผูปวยท่ีอยูนอกตึก อน. 2 แพทยเฟลโลวจะตองเขียนบันทึกคําปรึกษาที่ใหลงใน
แฟมผูปวยและบันทึกความเห็นของอาจารยเม่ืออาจารยมาดูผูปวยทุกครั้ง โดยอาจใหแพทย
ประจําบานชวยได การบันทึกทุกคร้ังใหหัวขอขึ้นตนวา “Pediatric Infectious Disease 
Consultation Note (หรืออาจอนุโลมใหใชตัวยอ Ped ID consult note) 

2.8 ทําบันทึกผูปวยทุกรายท่ีอยูใน service รวมทั้งท่ี อน. 2 เพ่ือใชประกอบในการ discuss 
ผูปวยตามแบบฟอรมท่ีมี เม่ือผูปวยออกจาก service ใหดึงแฟมผูปวยนั้นๆ เขาเก็บในแฟม
ประวัติของหนวย 

2.9 ตรวจรายงานและการบันทึกทกุอยางท่ีเขียนโดยแพทยประจําบานของหนวย 
2.10  สอนแพทยประจําบานประจําหนวย และนักเรียนแพทย (ถามี) ในขณะ ward round  
2.11  สอนในลักษณะติวความรูใหแพทยประจําบานสัปดาหละ 30 นาที ในเวลาท่ีนัดแนะกัน โดย 

หัวขอท่ีจะพูดใหตกลงกันเอง และใหเขียนตารางการติวทุกสัปดาหติดไวท่ีตึก อน. 2 เพ่ือท่ี
แพทยประจําบานอื่นๆ และพยาบาล อาจสนใจเขารวมฟงดวย 

2.12  ออกตรวจผูปวยนอกสัปดาหละ 1 คร้ัง ตามวันท่ีภาควิชากําหนด (วันจันทร หรือ ศุกร) 
2.13  ออกตรวจผูปวยใน HIV-clinic ทุกวันอังคาร และ ID-clinic ทุกวันศุกรเชา 
2.14  ออกตรวจ well-baby clinic ในวันอังคารบาย ตามวันที่ภาควิชากําหนด 
2.15  Review แฟมผูปวย HIV วันพุธ 13.00-14.30 น เพ่ือ discuss เกี่ยวกับผูปวยท่ีมาตรวจใน

สัปดาหนั้นๆ และ อาน Journal ในวันพุธบายหลังจาก review แฟมเสร็จ (ควรแจก paper ให
อาจารยลวงหนา) 



2.16  เขารวม laboratory round ทุกวันศุกรเวลา 13.00-14.30 น. ในหองปฏิบัติการตางๆ ตาม   
ตารางท่ีกําหนดลวงหนา 

2.17  สงมอบผูปวยอยางละเอียดใหแกเฟลโลว ท่ีจะมารับหนาท่ี on service แทน 
3. การทํางานในชวง off-service   

การทํางานในชวงนี้จะเนนการคนควาและตระเตรียมและทํางานวิจัย โดยเร่ิมต้ังแตการวางแผน
งานวิจัย ศึกษาความเปนไปได ออกแบบและคํานวณขนาดตัวอยาง  คนควาและอานบทความตางๆท่ี
เกี่ยวของ รวบรวมเขียนเปนบทความทบทวนทางวิชาการ เขียนเสนอเพ่ือหาทุนสนับสนุน ทํา case 
report form  และเขียนรางโครงงานวิจัยเสนอภายในเวลา 1 เดือนของการ off service  

หลังจากไดทําโครงรางสําเร็จ ใหใชเวลาที่เหลือท้ังหมดในการฝกเพ่ือสรางทักษะใน
หองปฏิบัติการตางๆเพ่ือท่ีจะทํางานวิจัย และทํางานวิจัย  

เม่ือไดผลงานบางสวนหรือสําเร็จ ใหเตรียมเสนอผลงาน และเขียนผลงานเพ่ือการตีพิมพ โดย
ภายใน 2 ป จะตองมีงานวิจัย ที่สําเร็จและเขียนเสร็จสิ้น 1 เร่ือง และจะตองเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการของศิริราช 1 ครั้ง งานประชุมของชมรมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย 1 คร้ัง และอาจ
เสนอผลงานในการประชุมอื่นๆ เทาท่ีทําได 

ในชวง off service นี้ จะไมมีงานประจําใดๆท่ีเปนภาระตองทํา ยกเวน  
3.1 ออกตรวจผูปวยนอกในวันท่ีภาควิชากําหนดทุกสัปดาห (จันทร หรือศุกร) 
3.2 ออกตรวจ well baby ในวันอังคารบายตามท่ีภาควิชากําหนด  
3.3 ภาระกิจท่ีภาควิชามอบหมายให เชนการตรวจแพทยเวร 

ภาระกิจในขอ 3.1 -3.3 หากมีภาระกิจในหองปฏิบัติการหรือเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเลี่ยงไมไดให
แลกวันตรวจกับเฟลโลวหรือแพทยประจําบานคนอื่นๆ หามงดการตรวจโดยไมมีผูไปทํางานแทนโดย
เด็ดขาด 

3.4  กิจกรรมของหนวยไดแก การออกตรวจ HIV clinic (อังคารเชา), grand round หนวย 
(พุธเชา), review แฟม HIV (พุธบาย), การอาน Journal (พุธบาย), ID-clinic (ศุกรเชา) , case 
conference ตางๆท้ังระหวางภาควิชา และสมาคมตางๆ ใหมารวมดวยทุกคร้ังยกเวนติดภาระกิจ
เกี่ยวกับการวิจัยท่ีเลี่ยงไมได ซึ่งจะตองรายงานอาจารย attending กอนทุกคร้ังท่ีจะขาด  

สวนกิจกรรมอื่นๆของภาควิชาหรือของหนวย เชน conference ในชวงเชา ใหเขารวมทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส 
4. การปฏิบัติงาน จะตองทําการประสานกับเฟลโลว และแพทยประจําบานในหนวยเดียวกันอยาง

ใกลชิด จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยตลอด หากเฟลโลวคนหนึ่งติดภาระกิจที่จําเปนใดๆ ถือ



เปนหนาท่ีของเฟลโลวอีกคนหนึ่งจะตองทํางานประจําท่ีสําคัญแทนทันที โดยเฉพาะงาน service 
ทุกอยาง 

5. การดูงานนอกสถานท่ี นอกเหนือจากขอ 1.1 รวมท้ังการไปดูงานในตางประเทศ ใหไปไดไมเกิน 2 
เดือนในชวงเวลา 2 ปของการฝกอบรม ใหจัดลงในชวง off service เสมอ สถานท่ีดูงานตางๆ ท่ีจะ
ไปใหเปนไปตามความตองการของเฟลโลว โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยในหนวยเปน
เอกฉันท  

6. การเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาโรคติดเช้ือในเด็ก จะตองไดรับ
อนุญาตจากอาจารยในหนวยเปนเอกฉันท ทั้งนี้ผูท่ีอยูในชวง off service และผูที่มีผลงานไป
นําเสนอ จะไดรับการพิจารณาใหไปกอน สําหรับผูที่อยูในชวง on service หากไดรับอนุญาตให
เขารวมประชุมจะตองหาเวลามาดูผูปวยและทํางานประจํา (โดยเฉพาะการออกตรวจผูปวยนอก, 
HIV-clinic, ID-clinic หรือ well baby) ใหเสร็จเรียบรอยเสมอ หรือแลกใหเฟลโลวอีกคนทํางาน
แทนในชวงนั้น ยกเวนจะไดรับอนุญาตจากอาจารย attending  

7. เฟลโลวอาจไดรับมอบหมายงานอื่นๆ ท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับหนวย 
8.  เฟลโลวควรปรึกษาอาจารยในหนวยเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีจะทําในชวง 2 ป โดยควรทํา 1-2 งานวิจัย 

งานวิจัยท่ีจะทําจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยเปนเอกฉันทเทานั้น เปนหนาท่ีของเฟลโลวท่ี
จะตองรับผิดชอบ ต้ังแตออกแบบ วางแผน ปฏิบัติ และเขียนรายงานเพ่ือขอทุนสนับสนุน โดยมี
อาจารยดูแลและควบคุมอยางใกลชิด งานวิจัยมีความเปนไปได  ซึ่งควรพิจารณาในขณะนี้มีดังนี้ 

9. เฟลโลวจะตองเขารวมประชุม case conference ท่ีเกี่ยวของกับโรคติดเชื้อเด็ก ระหวางหนวย 
ระหวางภาควิชาและระหวางโรงพยาบาล โดยเฉพาะท่ีจัดโดยหนวยโรคติดเช้ือเด็ก ชมรมโรคติด
เช้ือในเด็กฯ สมาคมโรคติดเช้ือ และราชวิทยาลัยกุมารฯ เสมอ ยกเวนติดภาระกิจท่ีจําเปน 

10. เฟลโลวจะตองนําเสนอผูปวยใน case conference ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยเฟลโลวผูท่ี
ดูแลผูปวยมากท่ีสุดควรเปนผูเสนอ ยกเวนติดภาระกิจอื่น  ๆ

11. เฟลโลวควรมีเพจเจอร หรือโทรศัพทมือถือเพ่ือใหติดตามตัวไดสะดวก โดยเฉพาะในชวง on 
service  

12. เฟลโลวอาจไดรับมอบหมายงานท้ังที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับโรคติดเช้ือจากภาควิชาฯ หรือ
จากหนวย ซึ่งเฟลโลวจะตองปฏิบัติจนสําเร็จลุลวง 

 
 
 



ตารางการปฏิบัติงานของแพทยเฟลโลว   
 
                         7.30 น. และ 16.00 น. ทุกวัน Ward Round อน.2 (หอผูปวย เฉพาะโรคติดเชื้อ) 
วันจันทร           8.30-9.00 น.        Morning Conference 

         9.00-12.00 น.      OPD 
                       13.00-16.00            ดูผูปวยปรึกษา / ศึกษาคนควา 
วันอังคารที่        8.00-9.00 น.         Grand Round 

        9.00-12.00 น.       HIV-clinic 
        13.00-16.00 น.     ดูผูปวยปรึกษา  / ศึกษาคนควา 

วันพุธ          8.30-9.00 น.         Problem case 
                          9.00-12.00น.          Grand Round หนวยโรคติดเช้ือ 
                         13.00-14.30 น.     Review แฟม HIV 
วันพฤหัสบด ี     8.30-9.00 น.         Interesting case 
            9.00-12.00 น.      ดูผูปวยปรึกษา / ศึกษาคนควา 
            12.00-13.30 น     อาน Journal / topic review 
                          13.30-16.00 น.     ดูผูปวยปรึกษา / ศึกษาคนควา 
   วันศุกร 8.30-9.00 น.          Morning conference 

          9.00-12.00 น.       Infectious Disease clinic  
           13.00-14.30 น.    Lab Round 
           14.30-16.00 น.    ดูผูปวยปรึกษา / ศึกษาคนควา 

 
อยูเวรรับปรึกษานอกเวลาราชการทุกวัน 


