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อ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ก

คานา
ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยน นโยบายสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพมีความแตกต่างจากเดิม ทาให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้อง
มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลัก (core competency) 7 ข้อ ดังนี้
1) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2) ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
3) ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การบริบาลผู้ป่วย
5) ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
6) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7) ภาวะผู้นา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่มีการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ทาการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ฉบับใหม่ปี 2561 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายให้กุมารแพทย์ที่
ผ่ า นการฝึ ก อบรมจากสถาบั น มี ทั ก ษะความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม ใฝ่ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการหลักสูตรฯ

ข

สารบัญ
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อวุฒิบัตร
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
6. แผนการฝึกอบรม
- วิธีการฝึกอบรม
- เนื้อหาของการฝึกอบรม
- จานวนปีของการฝึกอบรม
- การบริหารการจัดฝึกอบรม
- สภาวะการปฏิบัติงาน
- การวัดและการประเมินผล
- แนวทางการดาเนินงานกรณีไม่ผ่านประเมิน
- การยุติการฝึกอบรม
7. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- คุณสมบัติผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน
- อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- หน้าที่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม
11. การทบทวนและการพัฒนา
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ภาคผนวกที่ 1 เนื้อหาวิชา
: หมวดที่ 1 ภาวะปกติและการดูแลทั่วไป
: หมวดที่ 2 จาแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกติ
ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ภาคผนวกที่ 3 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
ภาคผนวกที่ 5 งานวิจัยเพื่อการรับรองวุฒิบัตรสาขากุมารฯให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
ภาคผนวกที่ 6 การประเมินโดยการใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ภาคผนวกที่ 7 Entrustable Professional Activities (EPA)
ค
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หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
(แพทย์ ประจาบ้ าน)
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (แพทย์ประจาบ้ าน แผน ข)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training Programme in Pediatrics, Department of Pediatrics,
Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of Thai Board of Pediatrics
ชื่อย่ อ
(ภาษาไทย) ว.ว.สาขากุมารเวชศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Pediatric
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
กุมารแพทย์เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการให้ บริการสุขภาพแก่เด็กในบริบทของครอบครัว สังคม
และสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเด็ก นอกจากนี ้จะต้ องเป็ นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองให้ ทนั สมัยเสมอสาหรับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ พัฒนาการ สิทธิของเด็ก และต่อ
การปฏิบตั ิวิชาชีพของตน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ มีการปรับปรุงการเรี ยน
การสอน การบริการวิชาการ การตรวจรักษา พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้ านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพแพทย์
เพื่อมุง่ เน้ นผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
แบบองค์รวมโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง มีความเอื ้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อการแก้ ไข
ปั ญหาและการส่งเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ รู้จกั คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
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ปฏิบตั ิงานได้ ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกากับดูแล ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพหรื อ
เป็ นทีมได้ และมีความสมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ มีสติปัญญา มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ให้ ก้าวทันวิทยาการของโลก
สอดคล้ องกับความต้ องการชุมชนและสังคมหลักการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยตามแนวทางของ
หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2561
5. ผลลัพธ์ ของหลักสูตร
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม หลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ ของแพทยสภาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ได้ รับวุฒิบตั รฯ จะต้ องมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพหรื อผลของการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ตาม 7 สมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู้ทกั ษะและเจตคติสอดคล้ องกับ
พันธกิจของหลักสูตรดังนี ้
5.1 พฤตินิสัยเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral
and ethics)
5.1.1 มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
5.1.4 เคารพและให้ เกียรติตอ่ ผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยด้ วยความเอาใจใส่ โดยไม่คานึงถึง
บริบทของเชื ้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ ความจริงแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษา
ความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผู้ป่วย
5.1.5 ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพเป็ นที่ไว้ วางใจของผู้ป่วยผู้ปกครองผู้ป่วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทังในวิ
้ ชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.2 การติดต่ อสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยบิดามารดาผู้ปกครองหรื อผู้เลี ้ยงดูโดยตระหนักถึงปั จจัยของคูส่ อื่ สารที่อาจ
ส่งผลต่อการสือ่ สารได้ แก่ภมู ิหลังของผู้ป่วย (ระดับการศึกษาภาษาวัฒนธรรมความเชื่อเรื่ องสุขภาพ) พฤติกรรมและ
สภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี ้ยงดู รวมถึงบรรยากาศที่เอื ้อต่อการสือ่ สาร
5.2.2 มีทกั ษะในการรับฟั งปัญหาเข้ าใจความรู้สกึ และความวิตกกังวลของผู้ป่วยบิดามารดาผู้ปกครองหรื อ
ผู้เลี ้ยงดู
5.2.3 สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานและสหวิชาชีพสร้ างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดแู ลรักษา
ผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
5.2.4 มีทกั ษะในการให้ คาปรึกษาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
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5.2.5 สามารถสื่อสารด้ วยภาษาพูดภาษาเขียนและอวัจนภาษา (nonverbal communication) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์สื่ออิเลคทรอนิกส์และสื่อประเภทอื่น ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
5.2.7 ชี ้แจงให้ ข้อมูลเพื่อให้ ได้ รับความยินยอมจากบิดามารดาหรื อผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษาและการ
ยินยอมจากตัวผู้ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)
5.2.8 ให้ คาแนะนาและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ และศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Scientific knowledge of pediatrics
and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1)
5.3.1 มีความรู้ความเข้ าใจด้ านวิชากุมารเวชศาสตร์
5.3.2 มีความรู้ความเข้ าใจด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์
คลินิก วิทยาศาสตร์ สงั คมและพฤติกรรม เวชศาสตร์ ปอ้ งกัน จริยธรรมทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข กฎหมาย
ทางการแพทย์ นิตเิ วชวิทยา และการแพทย์ทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์
5.3.3 คิดวิเคราะห์ ค้ นคว้ าความรู้ เพื่อนาไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และบาบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจน
วางแผนการสร้ างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่ วยได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู้ความสามารถในการให้ การบริบาลผู้ป่วย โดยใช้ ทกั ษะความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4.1การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment and management)
5.4.1.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
5.4.1.2 ตรวจร่างกายเด็กด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
5.4.1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัดและคุ้มค่า
5.4.1.4 รวบรวมข้ อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และการ
ตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตังสมมติ
้
ฐานวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผู้ป่วย
5.4.1.5 นาความรู้ทางทฤษฎีและใช้ หลักการของเวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณา และใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การให้ การวินิจฉัย
การใช้ ยา ตลอดจนการให้ การบาบัดรักษาผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
5.4.1.6 เลือกใช้ มาตรการในการป้องกันรักษาการรักษาแบบประคับประคองการดูแลผู้ป่วยเด็กใน
ระยะสุดท้ ายให้ สอดคล้ องกับระยะของการดาเนินโรค (natural history) ความต้ องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวตลอดจนทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้ อย่างเหมาะสม
5.4.1.7 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้ องและต่อเนื่องโดยใช้ แนวทางมาตรฐานสากล
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5.4.1.8 รู้ข้อจากัดของตนเองปรึกษาผู้มีความรู้ความชานาญกว่าหรื อส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา
อย่างเหมาะสม
5.4.1.9 ให้ การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมโดยยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.4.1.10 ให้ การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กได้ อย่างเหมาะสม
5.4.1.11 ในกรณีฉกุ เฉินสามารถจัดลาดับความสาคัญและให้ การรักษาเบื ้องต้ นได้ อย่างทันท่วงที
5.4.2 การตรวจโดยใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิ การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and
procedural skills) และใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยสามารถอธิบายข้ อบ่งชี ้
ข้ อห้ าม ภาวะแทรกซ้ อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขันตอนการตรวจ
้
ทังสามารถกระท
้
าได้
ด้ วยตนเอง แปลผลได้ ถกู ต้ อง และเตรี ยมผู้ป่วยเด็กเพื่อการวินิจฉัยนัน้ ๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 2)
5.5 ระบบสุขภาพและการสร้ างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) สามารถกากับ
ดูแลสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity care) ตังแต่
้ แรกเกิดถึงวัยรุ่น ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ เู ลี ้ยงดูได้ ทงใน
ั้
คลินิกสุขภาพ หอผู้ป่วยนอก หรื อหอผู้ป่วยใน โดยคานึกถึงระบบสุขภาพและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.1 กากับดูแลสุขภาพเด็กโดยมีครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.2 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษาและพัฒนาการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กในวัยต่าง ๆ ตังแต่
้
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
5.5.3 ให้ การบริบาลสุขภาพเด็กโดยคานึงถึงความปลอดภัยและพิทกั ษ์ ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กเป็ นสาคัญ
5.5.4 ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่มีอทิ ธิพลต่อสุขภาพเด็กและ
สามารถโน้ มน้ าวให้ ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.5.5 ให้ การดูแลรักษา คาปรึกษา ตลอดจนดาเนินการส่งต่อ บนพื ้นฐานความรู้เรื่ องระบบสุขภาพและ
การส่งต่อ
5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous professional
development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้ านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ให้ มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้ องการ ของผู้ป่วย สังคม
และความเปลีย่ นแปลงโดย
5.6.1 กาหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตนเองได้ อย่างครอบคลุมทุกด้ านที่จาเป็ น วางแผนและ
แสวงหาวิธีการสร้ างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหา
แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึ กทักษะ รวมทังพั
้ ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.2 ค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้ อมูลบนพื ้นฐานของหลักการด้ านวิทยาการระบาดคลินิกและ
เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์
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5.6.4 ประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะใหม่ได้ อย่างเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วย
5.6.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงานรวมทังสามารถปฏิ
้
บตั ิได้ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องสร้ างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบตั ิงานประจาวันและการจัดการความรู้ได้ (knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership) มีความสามารถในการเป็ นผู้นา ทังในระดั
้
บทีมงานที่ดแู ลรักษาผู้ป่วยและ
การบริการสุขภาพในชุมชน การทางานร่วมกันเป็ นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วยดังนี ้
5.7.1 เป็ นผู้นาในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ ในหลายบทบาททังในฐานะหั
้
วหน้ าผู้ประสานงานและสมาชิกกลุม่
5.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ รู ่วมงานทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มความสามารถ
5.7.4 แสดงถึงความเป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ มีวิสยั ทัศน์
6. แผนการฝึ กอบรม

6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จัดเตรี ยมความพร้ อมให้
แพทย์ ประจาบ้ านที่ผ่านการฝึ กอบรมได้ รับประสบการณ์ ในการดูแลและรักษาสุขภาพทัง้ เด็กดีและเด็กป่ วยให้
ครอบคลุมโรคส่วนใหญ่ที่กมุ ารแพทย์จะต้ องเจอในฐานะกุมารแพทย์ทวั่ ไป และให้ ได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับระดับชันปี
้ ที่ฝึกอบรม กล่าวคือ ในระดับช่วงชันที
้ ่ 1 ให้ ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไป ระดับช่วง
ชันที
้ ่ 2 กาหนดให้ มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความสามารถในการกากับดูแล (supervision)
แพทย์ รุ่นน้ อง นิสิตแพทย์ และเรี ยนรู้ วิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาเพิ่มมากขึน้ ระดับช่วงชัน้ ปี สุดท้ าย
นอกจากเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นทางพื ้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปแล้ ว ยังกาหนดให้ เรี ยนรู้ทางอนุสาขาอย่างลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น
กากับดูแลแพทย์ใช้ ทุนรุ่ นน้ องและสอนนิสิตแพทย์ เป็ นหัวหน้ าที มในการดูแลรักษาผู้ป่วยและวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยกาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่สงู ขึ ้น มีโอกาสฝึ กฝนให้ เกิดทักษะทางด้ านการกากับดูแล ทัง้
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยใช้ ความรู้ และทักษะที่ได้ รับมาตลอดของการฝึ กอบรม โดยจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมที่
สอดคล้ องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยในแต่ละส่วนย่อยของหลักสูตร (rotation)
มีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินที่ชดั เจน และสอดแทรก
ความรู้ ทางด้ านจริ ยธรรมและเปิ ดโอกาสให้ มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตลอดหลักสูตร เพื่ อให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ รับ
ประสบการณ์ทางด้ านกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปอย่างพอเพียง
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จัดการฝึ กอบรมเพื่อให้ แพทย์
ประจาบ้ านมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลของการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่า
เกณฑ์หลักสูตรที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด 7 ประการ
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การฝึ กอบรมเน้ นลักษณะการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน (practice-based learning) เพื่อให้ แพทย์ประจา
บ้ านมีประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพทังเด็
้ กดีและเด็กป่ วยช่วงอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดจนถึง 18 ปี และ
ครอบคลุมโรคส่วนใหญ่ที่กมุ ารแพทย์จะต้ องประสบในชีวิตการทางานในฐานะกุมารแพทย์ทวั่ ไป
6.1.2 ระยะเวลาลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 3 ระดับโดยหนึ่งระดับเทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์
รวมระยะเวลาทัง้ 3 ระดับแล้ วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ ทังนี
้ ้อนุญาตให้ ลาพักร้ อน
รวมกับลาทุกประเภทได้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ตอ่ ระดับการฝึ กอบรมจึงจะมีสทิ ธิได้ รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
ในกรณีลาเกินกว่าที่กาหนดจะต้ องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้ มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นไม่ต่า กว่า 150
สัปดาห์ จึงจะมีสทิ ธิได้ รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เป็ นการฝึ กอบรมที่ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปโดยจัดให้ แพทย์ประจา
บ้ านมีประสบการณ์ ในการดูแลเด็กป่ วยในหอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลัน หอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต ฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านกุมารเวชศาสตร์ สงั คม เวชศาสตร์ วัยรุ่ นพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็กและวิชาเลือก
ระดับที่ 3 จัดให้ แพทย์ประจาบ้ านทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย กากับดูแลแพทย์ประจา
บ้ า นรุ่ น น้ อ งและนิ สิ ต นัก ศึก ษาแพทย์ 8 เดื อ น ส าหรั บ ช่ ว งเวลาที่ เ หลื อ เปิ ด โอกาสให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นและ
คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน และคณาจารย์ในภาควิชาร่วมกันจัดการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (ตารางที่ 1)
6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝึ กอบรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ทงั ้ 7 ประการ
โดยมีการกระตุ้นเตรี ยมความพร้ อมและสนับสนุนให้ แพทย์ประจาบ้ าน ได้ แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
เรี ยนรู้ของตนเองและได้ สะท้ อนการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็ นอิสระทางวิชาชีพ (professional
autonomy) สามารถปฏิบตั ติ อ่ ผู้ป่วยและชุมชนได้ อย่างดีที่สดุ มีความปลอดภัยและความอิสระของผู้ป่วย (patient
safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและมีการชี ้แนะแพทย์ประจา
บ้ านโดยอาศัยหลักการของการกากับดูแล (supervision) การประเมิน (appraisal) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ตามตารางที่ 2

6

ตารางที่ 1: แผนการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ านสาขากุมารเวชศาสตร์
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
หมวดรายวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
10 เดือน
พื ้นฐาน
- Normal newborn (1 mo)
(Basic medical sciences) - NICU
(3 mo)
(1 mo) 7 เดือน
หมวดวิชากุมารเวชศาสตร์ - PICU
- OPD/ER
(2 mo)
ทัว่ ไป
- IPD
(3 mo) - NICU (1 mo)
- PICU (1 mo)
- OPD/ER (2 mo)
- IPD
(3 mo)
หมวดวิชาบังคับพื ้นฐาน 3 เดือน
- Adolescent (1 mo)
- - Child development (1mo)

ชัน้ ปี ที่ 3
8 เดือน
(Leadership 6 mo)
- NICU (2mo)
- PICU (2mo)
- OPD/ER (2 mo)
- IPD
(2 mo)
-

- - Community/Social pediatrics/ School health (1 mo)
4 เดือน
4 เดือน
- Subspecialty (3 mo) - Subspecialty (3 mo)
- Free elective (1 mo) - Free elective (1 mo)

หมวดวิชาเลือก
วันลา
รวมระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
ในภาควิชากุมารฯ
(ไม่ น้อยกว่ า......สัปดาห์ )

10 วันปฏิทิน

10 วันปฏิทิน

10 วันปฏิทิน

50

100

150

*แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั ิงานที่ OPD รับปรึกษาผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์ประจาบ้ านอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการที่แผนกฉุกเฉินเดือนละ 1 ครัง้
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ตารางที่ 2 วิธีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้

การวัดและการประเมินผล

1.พฤติกรรมเจตคติคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

• เป็ นแบบอย่าง (role model)

• การสังเกตโดยตรง

• อภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย

• การประเมิน 360 องศา

• การเรี ยนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐาน (patient

• แฟ้มสะสมงาน(portfolio)

based learning) หอผู้ป่วยในและนอก
• สอนข้ างเตียง (bedside teaching)
2.การติดต่อสื่อสารและการ
สร้ างสัมพันธภาพ

• เป็ นแบบอย่าง

• การสังเกตโดยตรง

• อภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย

• การประเมิน 360 องศา

• การเรี ยนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐานหอผู้ป่วยใน

• แฟ้มสะสมงาน (portfolio)

และนอก
• สอนข้ างเตียง
• อบรมเชิงปฏิบตั ิการ/การนาเสนอ/สัมมนา
• การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3.ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ และ • การบรรยาย
ศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• การประชุมอภิปรายหัวข้ อเรื่ อง/สัมมนา/การ
เรี ยนจากตัวอย่างผู้ป่วย (case- based
learning)

• การสังเกตโดยตรง
• การประเมิน 360 องศา
• การสอบประเมินความก้ าวหน้ า
(PIE)

• การเรี ยนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐานที่หอผู้ป่วย

• การสอบข้ อเขียนชนิด MCQ, CRQ

• การสอนข้ างเตียง
• การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4.การบริบาลผู้ป่วย

• การเรี ยนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐาน หอผู้ป่วยใน

• การสังเกตโดยตรง
• การประเมิน 360 องศา

และหอผู้ป่วยนอก
• อบรมเชิงปฏิบตั ิการ / หุน่ จาลอง /
• สถานการณ์จาลอง

• การสอบข้ อเขียนชนิด MCQ,
CRQ

• สอนข้ างเตียง

• การสอบทักษะทางคลินิก (OSCE)

• การประชุมอภิปรายหัวข้ อเรื่ อง/สัมมนา
• การเรี ยนจากตัวอย่างผู้ป่วย
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• การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

• การตรวจประเมินบันทึกรายงาน
ผู้ป่วย

5.ระบบสุขภาพและการสร้ างเสริม • การบรรยาย
สุขภาพ
• การดูงานการเรี ยนรู้ในชุมชนโรงเรี ยน
• การเรี ยนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐานหอผู้ป่วยใน

• การสังเกตโดยตรง
• การประเมิน 360 องศา
• แฟ้มสะสมงาน (portfolio)

และหอผู้ป่วยนอก
6.การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

• การทาวิจยั /วิทยานิพนธ์/การทาโครงการ
(project based learning)

• การสังเกตโดยตรง
• การประเมิน 360 องศา

• วารสารสโมสร (Journal club)

• แฟ้มสะสมงาน (portfolio)

• การประชุมอภิปรายหัวข้ อเรื่ อง/สัมมนา/

• ผลงานวิจยั

การเรี ยนจากตัวอย่างผู้ป่วย
• การบรรยาย

• การสอบข้ อเขียนชนิด MCQ,
• CRQ

• การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
7.ภาวะผู้นา

• การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน

• การสังเกตโดยตรง
• การประเมิน 360 องศา

และหอผู้ป่วยนอก
• การประชุมอภิปรายสัมมนา

• แฟ้มสะสมงาน (portfolio)

• การทาโครงการ
• การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัตงิ าน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ าน มี
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยกุมารฯ โดยมีเนื ้อหาตามภาคผนวกที่ 1
ก.กุมารเวชศาสตร์ ท่ วั ไป
1) ผู้ป่วยใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์
ประจาบ้ านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในประเภทกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไป อย่างน้ อย 8 เดือน ตลอดระยะเวลา
ของการฝึ กอบรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่ องต่อไปนี ้
- ข้ อบ่งชี ้ในการรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาลทังทางด้
้
านร่างกายจิตใจและสังคม
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- การ approach การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยใน
- การทางานเป็ นทีมร่วมกับบุคลากรอื่น
- การขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การเลือกใช้ หตั ถการหรื อวิธีการตรวจค้ นที่เหมาะสมเพื่อวินิจฉัยและบริบาล
- การบันทึกเวชระเบียน ตามหลักทางการแพทย์และกฎหมาย
- การนาเสนอรายงานผู้ป่วยในในการดูแลผู้ป่วยข้ างเตียงและในห้ องประชุม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มีโอกาสคิดด้ วยตนเอง ในการวินิจฉัยแยกโรค
ในการวางแผนสัง่ ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ตัดสินใจในวางแผนการรักษาด้ วยตนเอง สัง่ การรักษาและการวางแผนใน
การจาหน่ายผู้ป่วยที่ตนเองดูแลอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์และแพทย์ประจาบ้ านอาวุโส
และทางาน
ร่วมกันเป็ นทีม จัดให้ มีการสอนข้ างโดยอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 5 วัน โดยมุง่ เน้ นที่ความรู้
พื ้นฐานและทักษะระดับกุมารแพทย์ทวั่ ไป นอกเหนือไปจาก service round ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฯ มอบหมาย
ให้ แพทย์ประจาบ้ านดูแลผู้ป่วยในจานวนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถ เพื่อให้ สามารถดูแลผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเวลาค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
2) ผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลันและผู้ป่วยนอกทั่วไป
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายให้ แพทย์ประจา
บ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่ องการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบ่อย สามารถประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย
และการดูแลรักษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กที่มีปัญหาเจ็บป่ วยเฉียบพลัน หรื อได้ รับอุบตั ิเหตุ ปฏิบตั ิการกู้ชีพแก่ผ้ ปู ่ วย
เด็ก ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการฝึ กอบรมเรื่ อง Pediatric advanced life support
และ neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจาบ้ านเป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม การทางาน
ร่วมกับบุคลากรสาขาอื่น เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ นักกายภาพบาบัด พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้ น
สามารถบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้ อง ทันเวลาตามหลักทางการแพทย์และกฎหมาย
3) การดูแลสุขภาพเด็กหรือผู้ป่วยอย่ างต่ อเนื่อง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ านมี
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเด็กและผู้ป่วยเด็กอย่างต่อเนื่อง ในด้ านการเจริ ญเติบโต พัฒนาการของเด็กปกติ
การส่งเสริ มสุขภาพ และการป้องกันโรค การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยทัง้ โรคเฉี ยบพลันและโรคเรื อ้ รัง โดยแพทย์
ประจาบ้ านแต่ละคนจะต้ องเลือกผู้ป่วยจากแผนกผู้ป่วยนอกหรื อเป็ นผู้ป่วยใน ที่เคยให้ การรักษา เน้ นการรักษาและ
การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีหลากหลายปั ญหา แล้ วให้ ติดตามการรักษาผู้ป่วยนัน้ ๆ ตลอดระยะเวลาฝึ กอบรม
ในภาควิชากุมารฯ โดยมีอาจารย์แพทย์เป็ นที่ปรึกษา
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4) การดูแลทารกแรกเกิด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มี
โอกาสดูแลทารกแรกเกิด เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 เดือน ในช่วงปี แรกของการฝึ กอบรม โดยได้ รับประสบการณ์ตา่ ง ๆ
เป็ นอย่างน้ อยต่อไปนี ้ การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด ประเมินอายุครรภ์ของทารก การจาแนกทารกผิดปกติจาก
ทารกปกติ การวินิจฉัยและรักษาทารกที่มีความเสีย่ งสูง และเปรี ยบเทียบความเหมาะสมระหว่างอายุครรภ์ของทารก
และน ้าหนักแรกเกิด การวินิจฉัยความพิการแต่กาเนิด และกลุม่ โรคพันธุกรรมที่พบบ่อยในทารก รวมทังให้
้ คาแนะนา
ปรึกษาแก่บดิ ามารดาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ทังการดู
้
แลทารกปกติ การวินิจฉัยทารกปกติที่มีลกั ษณะเบี่ยงเบน )normal
deviation (การวินิจฉัยและรักษาทารกที่มารดาติดสารเสพติด หรื อติดเชื ้อกามโรค และโรคติดเชื ้อต่าง ๆ
การตรวจคัดกรองความผิดปกติในทารกแรกเกิด และการติดตามดูแลทารกที่มีผลการตรวจผิดปกติ การให้
ภูมิค้ มุ กันโรค การแนะนามาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภัยของทารก เช่น ให้ คาแนะนาบิดามารดาในการดูแล
ทารกแรกเกิ ด ให้ คาแนะนาด้ า นโภชนาการของทารกการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ตลอดจนให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก การวางแผนจาหน่ายทารกแรกเกิดออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการฝึ กอบรมเรื่ อง neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจาบ้ านเป็ นประจาทุกปี ใน
ระหว่ า งเดื อ น กรกฎาคม-สิ ง หาคม และเข้ า ร่ ว มจัด โครงการ family center care เพื่ อ ให้ แ พทย์ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและครอบครัว ผู้ป่วย ลดช่องว่างระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กับผู้รับบริ การ รวมถึงได้ เห็นแบบแผนและฝึ กปฏิบตั ิในการให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่ญาติผ้ ูป่วยทังจาก
้
อาจารย์แพทย์ อาจารย์กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด แพทย์ประจาหอผู้ป่วย พยาบาลผู้ดแู ล และจิตแพทย์เด็ก โดย
จัดทากิจกรรมอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
5) กุมารเวชศาสตร์ ชุมชน/สังคม
โดยรับผิดชอบ 3 ชุมชน (ชุมพล บึงศาลและคลองใหญ่) เป็ นการติดตามผู้ป่วยเรื อ้ รัง ให้ ความรู้ และการ
สร้ างเสริ มสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว ได้ จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ ความเข้ าใจ
และตระหนักในบทบาทของกุมารแพทย์ในการสนับสนุนสุขภาพและพัฒนาการของเด็กในชุมชน การมีสว่ นร่วมของ
เด็กในสังคม การพิทกั ษ์ สิทธิเด็กและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานในชุมชน ในฐานะผู้ให้ บริ การสุขภาพหรื อเป็ นที่
ปรึกษาในฐานะเป็ นกุมารแพทย์ โดยครอบคลุมถึงความต้ องการด้ านสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่
ด้ อยโอกาส ภาวะสิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษที่มีผลต่อสุขภาพเด็กบทบาทของกุมารแพทย์ต่อสถานรับเลี ้ยงเด็ก โรงเรี ยน
อนุบาลและโรงเรี ยนประถมมัธยม บทบาทของกุมารแพทย์ต่อกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและการ
พิทกั ษ์ สิทธิเด็ก บทบาทของกุมารแพทย์ต่อเด็กที่ถกู ทารุ ณกรรม ถูกทอดทิ ้ง และเด็กที่มีความเสี่ยงสูง บทบาทของ
กุมารแพทย์ต่อเด็กที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง พิการ ทุพพลภาพ และเด็กที่ป่วยหนักในช่วงสุดท้ ายของชีวิตโดยจัดให้ มีการ
บรรยาย อภิปรายการดูงานปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้ แก่ หน่วย primary care unit (PCU) ของโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
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ได้ จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ และเกิดทักษะ ในการประเมินพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็ก สามารถวินิจฉัยพฤติกรรมที่ปกติ และผิดปกติของเด็กตังแต่
้ วยั ทารกจนถึงวัยรุ่ น และสามารถ
จาแนกได้ ว่าพฤติกรรมที่ผิดปกตินนควรจะได้
ั้
รับการดูแลรักษาโดยกุมารแพทย์ทวั่ ไป หรื อควรจะส่งปรึกษาและดูแล
รั กษาโดยผู้เชี่ ยวชาญการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เรื่ องพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ได้ จัดเป็ น block
rotation อย่างน้ อย 1 เดือน และสอดแทรกในการเรี ยนการสอน ทังในหอผู
้
้ ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกดูแลเด็ก
ต่อเนื่อง คลินิกสุขภาพเด็กดี กุมารเวชศาสตร์ ชมุ และสังคมตลอดจนคลินิกโรคเฉพาะทางเพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมี
ความรู้ และเกิดทักษะในเรื่ องการเติบโตของเด็กตังแต่
้ ในครรภ์ แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยรุ่ น ทัง้ ปกติและผิดปกติ
พัฒนาการและพฤติกรรมที่ปกติและผิดปกติในด้ านสติปัญญา (cognitive) การสื่อภาษา การเคลื่อนไหว อารมณ์
และสังคม โครงสร้ างของครอบครัว สภาพการเป็ นบุตรบุญธรรมหรื ออยู่ในบ้ านชัว่ คราวสาหรับเด็ก ปั จจัยภายใน
และภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโต พัฒ นาการและพฤติกรรมของเด็กผลกระทบของการเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง
ภาวะใกล้ ต าย และการสูญ เสี ย บิด ามารดาหรื อ บุค คลในครอบครั ว ต่อ พฤติ ก รรมของเด็ ก วิ ธี ก ารประเมิ น การ
เจริ ญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก วิธีการให้ คาปรึ กษาแนะนา (counseling) และการส่งต่อผู้ป่วย
วิธีการสัมภาษณ์บิดามารดาและเด็ก การดูแลเด็กที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติหรื อเด็กที่ต้องการ
ดูแลพิเศษการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยมีอาจารย์ภาควิชากุมารเป็ นผู้ดแู ลและมีการประสานงานร่วมกับภาควิชา
เวชศาสตร์ ครอบครัวเพื่อติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
6) งานด้ านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้
แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพียงพอในการประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก
สามารถวินิจฉัยพฤติกรรมที่ปกติ และผิดปกติของเด็กตังแต่
้ วยั ทารกจนถึงวัยรุ่น และสามารถแยกได้ ว่าพฤติกรรมที่
ผิดปกตินนควรจะได้
ั้
รับการดูแลรักษาโดยกุมารแพทย์ทวั่ ไป หรื อควรจะส่งปรึกษาและดูแลรักษาต่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยกาหนดให้ มีการจัดประสบการณ์การฝึ กอบรมไว้ อย่างน้ อย 1 เดือนในช่วง 2 ระดับแรกของการฝึ กอบรม รวมทัง้
ให้ สอดแทรกในการเรี ยนการสอน ทัง้ ในหอผู้ป่วยใน หน่วยผู้ป่วยนอกคลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง คลินิกสุขภาพเด็ก
กุมารเวชศาสตร์ ชมุ ชนและสังคม ตลอดจนคลินิกโรคเฉพาะทาง เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านเกิดความรู้ ความสามารถ
และทักษะในด้ านพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก
7) งานเวชศาสตร์ วัยรุ่ น (Adolescent medicine)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ รับความรู้และทักษะในการดูแลวัยรุ่น
สามารถให้ การวินิจฉัยการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ผดิ ปกติของวัยรุ่นได้ โดยกาหนดให้ มีการจัดประสบการณ์การฝึ กอบรมไว้ อย่างน้ อย 1 เดือน ในช่วง 2
ระดับแรกของการฝึ กอบรม
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8) การกากับดูแลสุขภาพ (Health supervision)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และเกิดทักษะในการกากับดูแลสุขภาพเด็กทุกอายุ
ตังแต่
้ ในวัยแรกเกิด
วัยเด็กระยะต้ น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรี ยน) และวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ทังทางการแพทย์
้
ในโรงพยาบาลและในชุมชน
ได้ แก่ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทงทางร่
ั้
างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมในระยะแรกเริ่ม และดาเนินการแก้ ไข
ตังแต่
้ แรก การส่งเสริมสุขภาพทังร่้ างกายและจิตใจ การเสริมสร้ างภูมิค้ มุ กันโรค การให้ คาปรึกษาและแนะนาแก่บดิ า
มารดาและผู้เลี ้ยงดูเด็กในด้ านการป้องกันอุบตั ิเหตุ การเลี ้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่
ทางภาควิชาฯ จัดให้ ได้ แก่ หอทารกแรกเกิดปกติ คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพ
เด็กดี และสามารถเข้ าร่วมโครงการมอบความรักแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กได้
ข. กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขา
จัดประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขา (เฉพาะทาง) มีความจาเป็ นสาหรับการ
ฝึ ก อบรมกุม ารแพทย์ ทั่ว ไป นอกจากภาควิ ช าฯ จะจัด ให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นได้ มี โ อกาสเลื อ กปฏิ บัติ ง านในอนุ
สาขาวิชาต่าง ๆ แล้ ว แพทย์ประจาบ้ านยังได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ทางด้ านอนุสาขาในขณะที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในหอผู้ป่วยใน
แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยวิกฤติด้วย นอกจากนี ้ยังได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรึกษาและส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา และการปฏิบตั ิงานในอนุสาขาเฉพาะทางที่จดั ให้ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยนอกของ
อนุสาขานัน้ ๆ ในฐานะผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ นด้ วย
1) การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (NICU และ PICU)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้
ด้ านผู้ป่วยวิกฤติ สาหรับแพทย์ประจาบ้ านมีระยะเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน โดยประกอบไปด้ วยการปฏิบตั ิงานในหอ
อภิบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) อย่างน้ อย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาของการฝึ กอบรม และปฏิบตั ิงานใน
หอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU) อย่างน้ อย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาของการฝึ กอบรม การดูแลผู้ป่วยวิกฤติมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ าน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหลาย ๆ ด้ านร่วมกัน เช่น การจัดการดูแล
ด้ านสารน ้าและอีเล็กโทรไลต์ เมตาบอลิซมึ โภชนาการ การรักษาโรคทางระบบหายใจ หัวใจ การควบคุมโรคติดเชื ้อ
การช่วยชีวิตผู้ป่วย (resuscitation) และส่งต่อไปยังหอผู้ป่วยวิกฤติ การดูแลผู้ป่วยพิการแต่กาเนิด ได้ ทาหัตถการ
เรี ยนรู้การใช้ อปุ กรณ์การแพทย์ตา่ ง ๆ กับผู้ป่วย เช่น การใช้ เครื่ องช่วยหายใจชนิดต่าง ๆ สามารถให้ การ
ประคับประคองการทางานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท และเมตาบอลิซมึ รวมถึง
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจรับผู้ป่วย ไว้ ในหอผู้ป่วยวิกฤติ จาหน่าย หรื อย้ ายผู้ป่วยเป็ นต้ น
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2) กุมารเวชศาสตร์ เฉพาะสาขาอื่น ๆ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จัดให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ มี
โอกาสเลือกปฏิบตั ิงานในเรื่องที่สนใจเป็ นกรณีพิเศษ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ เป็ นเวลาไม่เกิน 8
เดือนตลอดระยะเวลาของการฝึ กอบรม
โดยสรุ ปแพทย์ ประจาบ้ านควรเรียนรู้ในระหว่ างผ่ านฝึ กอบรมไม่ น้อยกว่ า 150 สัปดาห์ (3 ปี )
เมื่อผ่ านการฝึ กอบรมในระดับที่ 1 แพทย์ ประจาบ้ านสามารถ
1. ให้ การวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคที่พบบ่อยในเด็กในประเทศไทย
2. ตรวจสุขภาพเด็กปกติ และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการเลี ้ยงดู ตลอดจนการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กให้ สมบูรณ์ทงกายและใจ
ั้
3. นาเสนอผู้ป่วย ปั ญหา สาเหตุ และการแก้ ปัญหา ทังของผู
้
้ ป่วยและปั ญหาทัว่ ไปทางสังคมที่เกี่ยวกับ
การแพทย์และเด็ก
4. บันทึกข้ อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยลงในเวชระเบียนได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
5. แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์ และมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ
และผู้ร่วมงาน
6. ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยตนเอง
7. วางแผนจัดทาโครงร่างงานวิจยั เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์
เมื่อผ่ านการฝึ กอบรมในระดับที่ 2 แพทย์ ประจาบ้ านสามารถ
นอกเหนือจากความสามารถตามวัตถุประสงค์ของแพทย์ประจาบ้ านในระดับที่ 1 แล้ ว ในระดับที่ 2
สามารถ
1. ให้ การวินิจฉัย รักษา ป้องกันโรคที่พบบ่อย ตลอดจนทาการตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษที่ใช้
ประจาเฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ
2. ให้ คาปรึกษาและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับโรคในเฉพาะสาขาต่าง ๆ
3. ทาวิจยั ขันพื
้ ้นฐาน
เมื่อผ่ านการฝึ กอบรมในระดับที่ 3แพทย์ ประจาบ้ านสามารถ
นอกเหนือจากความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดของแพทย์ประจาบ้ านระดับ 1 และ 2 แล้ วแพทย์
ประจาบ้ าน ระดับ 3 สามารถ
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1. ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้ าทีมในการดูแลผู้ป่วย
2. เป็ นหัวหน้ าทีมในการนาเสนอรายงานผู้ป่วยและอภิปรายปั ญหา การแก้ ไข การป้องกันโรคในกิจกรรม
วิชาการต่าง ๆ ของภาควิชา
3. ปฏิบตั ิงานเป็ นผู้นาที่ดีขณะดารงตาแหน่งหัวหน้ าแพทย์ประจาบ้ าน
4.ดาเนินการทาวิจยั ให้ เสร็จสิ ้นภายในเดือนธันวาคมของการปฏิบตั ิงานระดับชันปี
้ ที่3
5. ถ่ายทอดความรู้วิชากุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปแก่นิสติ แพทย์ แพทย์ประจาบ้ านระดับ 1 และ ระดับ 2
6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้ องเรียน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั การเรี ยนการสอนให้
แพทย์ประจาบ้ านทังในห้
้ องเรี ยนควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอและเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ทงทางด้
ั้
านกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปและอนุสาขาเฉพาะทางดังต่อไปนี ้ (ตารางที่ 3)
1) การประชุมวิชาการหรื อปรึกษาผู้ป่วยภายในภาควิชา เช่น Afternoon report, Morbidity &
mortality conference, Journal club, Grand round, Quality care conference, Topic discussion เป็ นต้ น
2) การประชุมวิชาการหรื อปรึกษาผู้ป่วยระหว่างภาควิชา เช่น Obstetric-Pediatric conference,
Pediatric-Radiological conference
3) การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Inter-hospital pediatric conference) ระหว่าง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 3 ซึง่ จัดทุก 2 เดือน
4) การบรรยายด้ านกุมารเวชศาสตร์ เช่น Core clinical pediatrics, Pediatric basic science
5) การสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ ความรู้ทวั่ ไป ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ
การดูแลสุขภาพของตนเอง การสอนทางคลินิก (clinical teaching)
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Ward

Service round

Ward

Round with staff

Ward

16.00-17.00

15.00-16.00

Service round

OPD
Mortality conference
Basic Science

Service round

Round with staff

Ward work

Bedside teaching

OPD

Service round

Well baby clinic/ Continuity clinic
Topic discussion/
Journal/ lecture

Academic activity
Service round

Round with staff

Ward work

Ward work

OPD

OPD

Service round

Well baby clinic/ Continuity clinic
Obstetrics-Pediatric
conference/ PediatricRadiological
conference

Academic activity
Ward

Ward work

OPD

OPD

Ward

14.00-15.00

13.00-14.00

12.00-13.00

11.00-12.00

OPD
Grand round/
MM conference /
PediatricsRadiologgy
conference

Academic activity

ศ

Service round

Afternoon report

OPD

พฤ

Ward work

Academic activity

Service round

พ

Ward work

OPD

OPD

อ

10.00-11.00

9.00-10.00

Round with staff

เวรนอกเวลาราชการ

จ

8.00-9.00

7.00-8.00

ตารางที่ 3: การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในโครงการฝึ กอบรม

Service round

Round with staff

Ward work

Ward work

OPD

OPD

Service round
OPD

Afternoon report/ Interhospital
conference

Academic activity
ส
อา

เวรนอกเวลาราชการ

*กิจกรรมวิชาการในวันพุธ และพฤหัสบดี จะมีการหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ โดย discussion, topic journal และ lecture เดือนละ ครัง้ ส่วน 1

Obstetrics-Pediatric conference และ Pediatric-Radiological conference 2 เดือนครัง้ /
6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอื่น ๆ
จรรยาบรรณทางการแพทย์
แพทย์ ประจาบ้ านจะได้ รับการอบรมให้ เห็นความสาคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย การ
รักษาความลับของผู้ป่วย การอนุญาตหรื อยินยอมรับ การตรวจรักษา การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของชีวิต การ
ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ได้ แก่ การรายงานแพทย์ที่บกพร่องต่อหน้ าที่ การประชุมทบทวน
16

ผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุ งวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้ อขัดแย้ งในเรื่ องผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมการใช้ ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า และข้ อพิจารณาด้ านจริ ยธรรมในการทางาน
ทางการแพทย์โดยภาควิชาฯ จัดให้ มีการจัดการเรี ยนการสอน ethics และ communication skill ตลอดจนมีการ
สอดแทรกความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในระหว่างการสอนที่หอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก
Clinical Teaching Skills
ภาควิชากุมารฯได้ มอบหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านมีสว่ นร่วมในการสอนกากับดูแลนิสิตแพทย์และนิสิตเวช
ปฏิบตั ิในขณะปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยใน (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) หอผู้ป่วยนอกและห้ อง
ฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) เพื่อให้ แพทย์ใช้ ทนุ มีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
Communication Skills (ภาคผนวก3)
การสื่อสารเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการติดต่อและสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย บิดามารดาผู้ป่วยผู้ร่วมงาน
บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทังกั
้ บประชาชนทัว่ ไป ภาควิชาฯ ได้ จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้สาหรับแพทย์
ประจาบ้ านในรูปแบบของการฝึ กปฏิบตั ิจริงกับผู้ป่วยและญาติในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นขณะปฏิบตั ิงานที่หอ
ผู้ป่วย โดยมีอาจารย์เป็ นผู้กากับดูแลและให้ คาแนะนา นอกจากนี ้ยังได้ เข้ าร่วมปฏิบตั ิจริงในกิจกรรมโครงการ
family center care ของภาควิชากุมารฯ
การฝึ กฝนหัตถการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จัดการเรี ยนการสอนและฝึ ก
แพทย์ประจาบ้ าน ให้ เกิดทักษะในการทาหัตถการที่จาเป็ นมีการประเมินทักษะดังกล่าวและสังเกตติดตามดูแลอย่าง
สม่าเสมอ (ภาคผนวกที่ 2)
การประเมินคุณภาพ การปรับปรุ งคุณภาพ การป้ องกันความเสี่ยง และความคุ้มค่ าของการ
รักษาพยาบาล
ภาควิชากุมารฯ จัดให้ แพทย์ ประจาบ้ านประเมินการเรี ยนการสอนทุกกิจกรรมเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
ต่อไป และเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล การบริ หารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน และโรงพยาบาล โดยให้ เป็ นส่วนหนึ่งของทีมคุณภาพการบริ หารความเสี่ยงและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (patient safety) ในคณะกรรมการทีมนาทางคลินิกกุมารเวชกรรมชันปี
้ ละ 1 คน
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเอง
ทักษะและวิธีการในการค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature) การใช้ Internet การวิจยั การ
ออกแบบการวิจยั และการใช้ วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจยั ต่าง ๆ การตัดสินใจในข้ อมูลต่าง ๆ ทาง
การแพทย์ และการนามาปฏิบัติในงานดูแลผู้ป่วยโดยภาควิชาฯ และคณะฯ จัดให้ มีอุปกรณ์ สารสนเทศ เช่น
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คอมพิวเตอร์ Internet ที่แพทย์ประจาบ้ านสามารถใช้ ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทังจั
้ ดให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลทาง
วิชาการ (International Medical Database) เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ทางวิชาการที่ทนั สมัย
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย์ และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
ทางภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ จดั ให้ มีการสอนความรู้ ทางด้ านทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจยั ขันพื
้ ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในช่วงก่อนเริ่มการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเป็ นประจาทุกปี โดยคณะแพทย์จะดาเนินการ
จัด อบรมให้ นอกจากนี ท้ างภาควิ ช าฯยัง ก าหนดให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า น ต้ อ งท าวิ จั ย และต้ อ งมี ผ ลงานวิ จัยทาง
การแพทย์ ใ นรู ป แบบของวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่า งน้ อ ยหนึ่ง เรื่ อ ง ตลอดระยะเวลาของการฝึ ก อบรม และต้ อ งเสนอ
ผลงานวิจยั ให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาร
เวชศาสตร์ (อฝส.กุมารฯ) ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ประเมินก่อนสอบวุฒิบตั รฯ (ภาคผนวก4) สาหรับการ
ทางานวิจยั เพื่อการรับรองวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิสาขากุมารเวชศาสตร์ ให้ มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน้
ให้ เป็ นไปตามระเบียบการปฏิบตั ิในภาคผนวกที่ 5
6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องหรื อมีประสบการณ์ด้านต่อไปนี ้
1. พื ้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์ คลินิก วิทยาศาสตร์ สงั คมและพฤติกรรม
รวมทังเวชศาสตร์
้
ปอ้ งกันทางกุมารเวชศาสตร์
2. การตัดสินใจทางคลินิก การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร
4. จริยธรรมทางการแพทย์
5. ระบบสาธารณสุขและบริ การสุขภาพ
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิตเิ วชศาสตร์
7. หลักการบริหารจัดการ
8. ความปลอดภัยของผู้ป่วย
9. การดูแลตนเองของแพทย์
10. การแพทย์ทางเลือก
11. พื ้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ทงวิ
ั ้ จยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
12. เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์
13. การสอนทางคลินิก (clinical teaching)

18

6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 3 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทัง้ 3 ระดับเปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 มิถนุ ายนของ
ทุกปี การศึกษา
6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
6.4.1 บริหารการจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค
6.4.2 มีการแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ รับผิดชอบด้ านหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน ซึง่ มีหน้ าที่ดังนี ้
1. พิจารณาร่างหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน รวมทังด
้ าเนินการให้ การฝึ กอบรมเป็ นไปตาม
หลักสูตรที่กาหนด
2. ประเมินความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และเจตคติของแพทย์ประจาบ้ าน อย่างสม่าเสมอ พร้ อมทัง้
แก้ ไขในส่วนที่ยงั บกพร่ อง
3. ให้ คาแนะนา ดูแลแพทย์ประจาบ้ าน ทังในเรื
้ ่องวิชาการและความเป็ นอยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรม
4. ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
5. ดาเนินการเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และของคณะฯ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์และดาเนินการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน
6.4.3 มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพื่อให้ มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ ศกึ ษามาใช้ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรมการดาเนินการฝึ กอบรมและการประเมินการฝึ กอบรม
6.4.4 ดาเนินการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เหมาะสมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม โดยมีตวั แทน
แพทย์ประจาบ้ าน ตัวแทนพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และ ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตน์
ฯ เป็ นกรรมการการฝึ กอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
รศ.นพ.ไพโรจน์
จงบัญญัติเจริญ
ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.สรวุฒิ
พงศ์โรจน์เผ่า
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.โอฬาร
พรหมาลิขิต
ที่ปรึกษา
ผศ.พญ.สุธิดา
ศิริพรพาณิชย์
ประธานหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มศว
นพ.ฉัตรชัย
ธารงอาจริยกุล
รองประธานหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มศว
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.นพ.อรุชา
ตรี ศิริโชติ
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บรู ณะ
นพ.ปฐมคม
เปรื่ องประเสริฐ
นพ.พนิต
ทักขิญเสถียร
พญ.นัฎกานต์
วงศ์จิตรัตน์
หัวหน้ าแพทย์ประจาบ้ านภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์ ศกพ.สมเด็จพระเทพฯ
พว.สุธาทิพย์
สิทธิสจั จธรรม
นางไพเราะ
บุตรลพ
นางสาวปรี ยาภรณ์ ศิริมหา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.5 สภาวะการปฏิบัตงิ าน
6.5.1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ครินทรวิโรฒ กาหนดให้ การฝึ ก
ปฏิบตั ิงานเป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านมีการระบุหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ไว้ ในคูม่ ือแพทย์ประจาบ้ าน และมีการแจ้ งให้ ทราบในช่วงการปฐมนิเทศ
6.5.2 กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านทุกคน ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กาหนดไว้ ในตารางกิจกรรม
ประจาเดือนไม่น้อยกว่า 70% ของกิจกรรมทังหมด
้
6.5.3 การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กาหนดให้ ในแต่ละวันมีแพทย์ประจาบ้ านอยูเ่ วร โดยกาหนดจานวนเวร
ในแต่ละชันปี
้ ดังนี ้
ชันปี
้ ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 10 เวรต่อเดือน
ชันปี
้ ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 8 เวรต่อเดือน
ชันปี
้ ที่ 3 ไม่น้อยกว่า 6 เวรต่อเดือน
6.5.4 การลาของแพทย์ประจาบ้ าน
6.5.4.1 การลาพักผ่อน แพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มศว. สามารถลาพักผ่อนได้ ปีละ 10
วันปฏิทิน(รวมวันหยุดราชการ ไม่เกิน 2 สัปดาห์) ในช่วงเวลาที่กาหนด โดยต้ องส่งใบลาที่ ภาควิชากุมารฯ ล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 1 เดือน
6.5.4.2 การลาป่ วย
การลาป่ วยเกิน 3 วัน ต้ องมีใบรับรองแพทย์ ส่งที่ภาควิชากุมารฯ
6.5.4.3 การลากิจ และการลาอื่น ๆ
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ให้ แจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน โดยส่งใบลาที่ภาควิชากุมารฯ ในกรณีมีความจาเป็ นฉุกเฉิน สามารถโทร
แจ้ ง อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย และ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
6.5.4.4 ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ านมีการลาพัก เช่น ลาคลอดบุตร เจ็บป่ วย ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบ
พิธีทางศาสนา ถูกเรี ยกเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
จะต้ องมีการฝึ กอบรมทดแทน เท่ากับจานวนวันลา หรื อเมื่อรวมระยะเวลาการฝึ กอบรมแล้ วไม่น้อยกว่า 150
สัปดาห์ตอ่ ระยะเวลารวม 3 ระดับ (หรื อ 3 ปี )
ตารางที่ 4 วิธีการประเมินความรู้ความสารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้ วิธีการประเมิน
Research portfolio
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ MCQ CRQ OSCE Chart 360
audit

degree

1.พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

0

0

0

++

+++

++

+++

2.การติดต่อสื่อสารสร้ างสัมพันธภาพ

0

0

++

+

+++

+

+++

3.ความรู้พื ้นฐาน
4.การบริบาลผู้ป่วย
5.ระบบสุขภาพและการสร้ างเสริม
สุขภาพ
6.การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ภาวะผู้นา
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6.6 การวัดและประเมินผล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีกาหนดมาตรการและ
ดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competence) ให้ ครบ 7 สมรรถนะหลัก (ตารางที่ 2
และ 4) โดยจัดให้ มีการสอบข้ อเขียน สอบทักษะ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และประเมินแฟ้มบันทึกประสบการณ์
และผลงาน (portfolio) มีการบันทึกความก้ าวหน้ าของแพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การ
ประเมินผลกระทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยแจ้ งผลการประเมินแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาและแพทย์ประจาบ้ าน
อย่างเป็ นทางการ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ รับทราบและปรับปรุงแก้ ไขอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และเก็บหลักฐาน
การประเมินไว้ เพื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯและแจ้ งแพทยสภาฯทุกปี
จากนันส่
้ งสอบขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อวุฒิบตั รฯ
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6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี

6.6.1.1 วิธีการประเมิน
จัดให้ มีการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิของแพทย์ประจาบ้ านเมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมในแต่ละระดับหรื อ
แต่ชนปี
ั ้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรี ยนรู้ของแพทย์ประจาบ้ านหรื อเพื่อการเลื่อนระดับดังนี ้
1. Pediatric in training Examination (PIE)
ซึง่ จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เป็ นประจาทุกปี เพื่อผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ ประเมินความก้ าวหน้ าด้ าน
ความรู้ของตนเอง การทดสอบความรู้โดยใช้ ข้อสอบชนิด Multiple Choices Questions (MCQ) 100 ข้ อ ซึง่ ทาง
ภาควิชากุมารฯได้ มีการจัดสอบข้ อเขียนภายในภาควิชาเพื่อประเมินความรู้ทางคลินิก โดยจะจัดปี ละ 1 ครัง้
2. การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit)
เวชระเบียนของผู้ป่วยเป็ นข้ อมูลที่แพทย์ทุกคนควรให้ ความสาคัญเนื่องจากเป็ นการบันทึกรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็ นประวัติ การตรวจร่ างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุ
ผลต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา การบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์ถกู ต้ องเป็ นสิง่ ที่ช่วยให้ แพทย์สามารถ
ดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการศึกษาวิจัยและเป็ นหลักฐานพยานอ้ างอิงทางกฎหมาย
ภาควิชากุมารฯจึง ตระหนักถึงความสาคัญของการบันทึกเวชระเบียนที่ครบถ้ วนสมบูรณ์และต้ องการให้ กมุ ารแพทย์
ได้ รับรู้ กระบวนการที่ถูกต้ องตังแต่
้ เริ่ มฝึ กอบรม เพื่อทาให้ เกิดความเคยชินในการปฏิบตั ิงานในภายหน้ า และให้
ข้ อมูลย้ อนกลับกับแพทย์ประจาบ้ านเพื่อให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุ งตนเอง การประเมินการบันทึกเวชระเบียน
โดยให้ มีการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทย์ ประจาบ้ านอย่างน้ อย 1 แฟ้มต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของการ
ฝึ กอบรม โดยอาจารย์ ผ้ ูควบคุมดูแลในช่วงเวลาที่หมุนเวียน (Rotation) แต่ละแห่งเป็ นผู้ประเมินและให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับกับแพทย์ประจาบ้ าน เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
3. การประเมินการปฏิบตั ิงานแบบ 360 องศา
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ านในด้ านความรับผิดชอบมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
และจรรยาบรรณตลอดจนความชานาญในการปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาที่หมุนเวียน (rotation) แบบ 360 องศา ทุก 6
เดือน ผู้ประเมินประกอบด้ วย อาจารย์ พยาบาล นิสติ แพทย์ แพทย์ผ้ รู ่วมงาน ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับแพทย์ประจา
บ้ านและมีการให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตนเองและการประเมินบันทึกประจาตัวการ
ปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้ าน (log book)
4. การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
เป็ นการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ของแพทย์
ประจาบ้ านในการให้ บริบาลเด็กทังเด็
้ กปกติและเด็กป่ วยโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯได้ กาหนดกรอบของ EPA
(Entrustable Professional Activities) โดยมีการประเมิน EPA ใน 7 หัวข้ อตามกรอบของราชวิทยาลัยกุมารฯ การ
ประเมิน EPA จะทาในรูปแบบของ การประเมินจากสถานที่ปฏิบตั ิงาน (workplace based assessment) ได้ แก่
การอภิปรายกรณีศกึ ษาผู้ป่วย (case based discussion) หรื อ การสังเกตโดยตรงในการทาหัตถการ (direct
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observation od procedural skills) ในระหว่างการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านจะต้ องได้ รับการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ตาม EPA1-7 และระดับความสามารถ (L1-L5) ที่กาหนดในแต่ละดับชันปี
้ รวมทังได้
้ รับข้ อมูล
ป้อนกลับจากอาจารย์ผ้ ปู ระเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทังนี
้ ้แพทย์ประจาบ้ านจะต้ องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
แสดงให้ เห็นว่าตนบรรลุผลการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ตามระดับของmilestonesที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 7) จึงจะได้ รับ
อนุญาตให้ เลือ่ นระดับชันปี
้ ของการฝึ กอบรม
5. การบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทย์ประจาบ้ านทาการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบตั ิรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้ าวหน้ าของ
การฝึ ก อบรมทัง้ ด้ า นความรู้ ทัก ษะและเจตคติ ต ามสมรรถนะที่ ก าหนดประเมิ น และการสะท้ อ นตนเอง (selfreflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนาเสนอแฟ้มสะสมผลงานนี ้ต่อ
คณะกรรมการฝึ กอบรมของสถาบันปี ละ 2 ครัง้ เพื่อรับการประเมินฟั งข้ อเสนอแนะข้ อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจา
บ้ านอย่างจาเพาะสร้ างสรรค์และเป็ นธรรม เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ รับทราบและปรับปรุงแก้ ไขอย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้ และเก็บหลักฐานการประเมินไว้ เพื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ของแพทยสภา เมื่อมีการตรวจสอบ
และประเมินสถาบัน
6.6.1.2 เกณฑ์ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิให้
ประกาศนียบัตรในการเลื่อนระดับชันเป็
้ นแพทย์ประจาบ้ านระดับชันที
้ ่ 2 และระดับชันปี
้ ที่ 3 ผู้ที่ได้ รับการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตลอดการฝึ กอบรมเป็ นที่พอใจจึงจะมีสทิ ธิเข้ าสอบและรับการประเมินชันสุ
้ ดท้ ายเพื่อวุฒิบตั รฯได้
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลระหว่ างชัน้ ปี พิจารณาดังนี ้
1. แพทย์ประจาบ้ านที่มีผลการปฏิบตั ิงานไม่ เป็ นที่พอใจ สถาบันฝึ กอบรมมีสทิ ธิที่จะให้ ปฏิบตั ิงานซ ้าใน
ชันปี
้ นนหรื
ั ้ อเสนอต่อแพทยสภาเพื่อเพิกถอนการฝึ กอบรมได้ แล้ วแต่กรณี
2. แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 1 หรื อระดับชันปี
้ ที่ 2 ที่มีผลการปฏิบตั ิงานคาบเส้ น จะต้ องได้ รับการดูแล
เป็ นพิเศษหรื อปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่พอใจจึงจะสามารถเลือ่ นระดับชันเป็
้ นปี ที่ 2 หรื อ 3 ได้
แต่ถ้าผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจสถาบันฝึ กอบรมควรจะต้ องให้ ปฏิบตั ิงานซ ้าในปี
ดังกล่าว
3. แพทย์ประจาบ้ านระดับชันปี
้ ที่ 3 ที่ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับคาบเส้ น จะต้ องอยูใ่ นดุลยพินิจของ
อนุกรรมการฝึ กอบรมฯว่าจะอนุมตั ิให้ ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมหรื อให้ เข้ าสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯได้
4. แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั ิงานทัง้ 3 ระดับเป็ นที่พอใจจึงจะมีสทิ ธิได้ รับอนุมตั ิเพื่อเข้ าสอบชันสุ
้ ดท้ าย
เพื่อวุฒิบตั รฯได้
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมหัวหน้ าภาควิชากุมารฯ จะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจาบ้ านแต่
ละคนเพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานโดยอิสระได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมาร
เวชศาสตร์ ของแพทยสภา
ภาควิชากุมารฯ มศว มีระบบการอุทธรณ์ ผลการประเมิน กรณีที่แพทย์ประจาบ้ านมีข้อสงสัยในผลการ
ประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลประเมินตามขันตอนได้
้
6.6.1.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ
จะมีการประเมินการผ่านชันปี
้ ในเดือน มีนาคมของทุกปี การศึกษา โดยมีองค์ประกอบการประเมินคือ การประเมิน
360 องศา การประเมิน EPA 7 ด้ าน และการประเมิน portfolio
2. หากผู้เข้ าฝึ กอบรมมีผลการประเมินไม่ผา่ น หรื อพบว่าแพทย์ประจาบ้ านมีสมรรถนะข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อ
หลายข้ อที่ควรได้ รับการพัฒนา คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ จะจัดให้ แพทย์ประจาบ้ านเข้ าสูแ่ ผนการ
แก้ ไขข้ อบกพร่อง (Remediation plan) เพื่อพัฒนาให้ ดีขึ ้น ประกอบด้ วยข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อทุกข้ อ
- การอ่านหนังสือกับอาจารย์ ตามที่ได้ รับมอบหมาย และฝึ กทาแบบฝึ กหัด
- การปฏิบตั ิงานเพิ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย ตามมติของคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านกุมารเวช
ศาสตร์ มศว
- การประเมินรายบุคคลและให้ ข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอ
ให้ ดาเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลา 2 เดือน และเข้ ารับการประเมินซ ้า ถ้ าผ่านการประเมินจึงสามารถ
เลื่อนชันปี
้ ได้
3. กรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ ครัง้ ที่ 2 ต้ องปฏิบตั ิงานในระยะชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี
4. หลังจากปฏิบตั ิงานซ ้าในชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี แล้ วยังไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ ให้ ยตุ ิการฝึ กอบรม
6.6.1.4 การดาเนินการสาหรับผู้ท่ไี ม่ ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการฝึ กอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ ดาเนินการ
ดังนี ้
1. แจ้ งผลการประเมินให้ แพทย์ประจาบ้ านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาลัย ฯ
พร้ อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ ้า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้ านลงชื่อรับทราบให้ สง่ สาเนาผลการประเมินชุดหนึง่ ให้ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ ของ
ราชวิทยาลัยฯ
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แนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือแพทย์ประจาบ้าน
การเจ็บป่วยทางกาย

- อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และขอใบรับรองแพทย์หากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
- หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านประจาชั้นปีนั้นจัดหาผู้ปฏิบัติงานแทน

รายงานผลมายังคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านเพื่อพิจารณาต่อไป
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การดาเนินการเพื่อยุตกิ ารฝึ กอบรม
1. การลาออก
แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาเรื่ องชี ้แจงความประสงค์และเหตุผลการพักการปฏิบตั ิงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาจะนาเรื่ องแจ้ งต่อคณะกรรมการฝึ กอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ ซึง่ จะรวบรวมข้ อมูลผู้ฝึกอบรมและปั ญหาที่เกิดขึ ้น และประชุมเพื่อวางแผน
ช่วยเหลือ
หลังดาเนินการช่วยเหลือ 2 สัปดาห์ จะมีการประชุมร่วมระหว่างผู้เข้ าฝึ กอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ
กรรมการฯ เพื่อประเมินการแก้ ไขปั ญหาและความประสงค์ของผู้ฝึกอบรม หากผู้เข้ าฝึ กอบรมมีความประสงค์ที่จะ
สิ ้นสุดการฝึ กอบรม ทางสถาบันฯ จะดาเนินการอนุมตั ิ คณะกรรมการเมื่อสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ใิ ห้ พกั การ
ปฏิบตั ิงานแล้ ว จึงแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อ เห็นชอบและแจ้ งต่อแพทยสภาพร้ อมความเห็น
ประกอบว่าสมควรให้ พกั สิทธิ์การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน เป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรื อไม่ โดย
พิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี ้แจงจาก สถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากแพทยสภา
2. การให้ ออก
2.1 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่อมเสียร้ ายแรงจนก่อให้ เกิดผลเสียต่อ ผู้ป่วยหรื อต่อ
ชื่อเสียงของสถาบันฝึ กอบรม
2.2 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม หลังการ
ตักเตือน และกระทาซ ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ ออกให้ ทาการแจ้ งแพทย์ประจาบ้ านรับทราบพร้ อมให้ พกั การ ปฏิบตั งิ าน
แล้ วทาเรื่ องแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อดาเนินการพิจารณาและแจ้ งต่อยัง แพทยสภา จนเมื่อ
ได้ รับการอนุมตั ิจึงถือว่าการให้ ออกสมบูรณ์
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ตั รฯสาขากุมารเวชศาสตร์
6.6.2.1 ผู้มีสทิ ธิเข้ าสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์
ได้ รับการฝึ กอบรมครบ 3 ปี หรื อไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รฯ
แพทยสภาได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการสอบวุฒิบตั รฯ และให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ สาขา
กุมารเวชศาสตร์ เป็ นผู้ดาเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบตั ร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์ โดยผู้เข้ าสอบจะต้ องผ่านการ
ประเมินผลตามขันตอนดั
้
งนี ้
1) การจัดสอบภาคปฏิบตั ิแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
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เพื่อประเมินความสามารถทางวิชาชีพด้ านทักษะทางคลินิกและหัตถการต่าง ๆ ทักษะการติดต่อสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การให้ คาแนะนาและปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วย การแก้ ปัญหาและเจตคติ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ จะทา
การจัดสอบแบบ OSCE ให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 2 ประมาณปลายชันปี
้ ที่ 2 (เดือนมีนาคม) ของการฝึ กอบรม
ทังนี
้ ้ผู้ที่สอบไม่ผา่ นในครัง้ แรก ภาควิชากุมารฯ มศว มีหน้ าที่สอนและให้ คาแนะนาและทาการจัดสอบให้ ใหม่จนกว่า
จะสอบผ่านให้ ได้ ภายในเวลา 6 เดือนนับจากการสอบครัง้ แรกในกรณีที่มีจานวนสถานีที่สอบไม่ผา่ นเกินร้ อยละ 50
ให้ ทาการสอบใหม่อีกครัง้ ในปี ถดั ไป (โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ) เมื่อสอบผ่านแล้ วผลการสอบมีอายุ 5 ปี
2) การประเมินผลงานวิจยั และ/หรื อบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ านผู้มีสทิ ธิสอบข้ อเขียนเพื่อวุฒิบตั รฯจะต้ องผ่านการประเมินผลงานวิจยั และ/หรื อบันทึก
รายงานการศึกษาผู้ป่วย ซึง่ ผู้เข้ าสอบวุฒิบตั รฯ เป็ นผู้เสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อ
พิจารณาโดยผ่านการรับรองของหัวหน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ในการพิจารณางานวิจยั และ/หรื อรายงานการศึกษาผู้ป่วยนี ้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะแต่งตังบุ
้ คคล
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการพิจารณาด้ วย
3) การประเมินโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทย์ประจาบ้ านผู้มีสทิ ธิสอบข้ อเขียนเพื่อวุฒิบตั รฯทุกประเภทจะต้ องผ่านการประเมิน Portfolio ตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯกาหนด
4) การสอบข้ อเขียนเพื่อประเมินด้ านความรู้การแก้ ปัญหาและการประยุกต์ได้ แก่
4.1) ข้ อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) ได้ แก่วิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน (Basic medical
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้พื ้นฐานทาง
คลินิกผู้มีสทิ ธิสอบข้ อเขียนแบบปรนัยได้ แก่ผ้ ทู ี่ผา่ นการฝึ กอบรมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 24 เดือนและสถาบันฝึ กอบรม
อนุมตั ิให้ เลื่อนจากระดับที่ 2 เป็ นระดับที่ 3 แล้ ว (เมื่อสอบผ่านแล้ วผลการสอบมีอายุ 3 ปี )
4.2) ข้ อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาและการตัดสินใจผู้มีสทิ ธิสอบข้ อเขียนแบบ CRQ ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผา่ นการประเมินการปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรม
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 36 เดือนผ่านการประเมินการทาวิทยานิพนธ์และการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตามกรอบ EPA และสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ิให้ เข้ าสอบได้ (เมื่อสอบผ่านแล้ วผลการสอบมีอายุ 3 ปี )
6.6.2.3 เกณฑ์การรับรองการสอบผ่านเพื่อวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์
1. ผ่านการประเมินการปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรมในสถาบันทุกระดับ (3ชันปี
้ )
2. ผ่านการประเมินการสอบภาคปฏิบตั ิโดยการจัดสอบ OSCE
3. ผ่านการประเมินการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4. ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA
5. ผ่านการประเมินงานวิจยั และ/หรื อบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
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6. สอบข้ อเขียนผ่านทัง้ MCQ และ CRQ
ทังนี
้ ้ผลการตัดสินขันสุ
้ ดท้ ายอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ

6.6.3 การศึกษาต่ อเนื่องของกุมารแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ เห็นชอบกับหลักการของโครงการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์
โดยจะเริ่มใช้ กบั แพทย์ประจาบ้ านที่เข้ าฝึ กอบรมในปี การศึกษา 2560 รวมทังกุ
้ มารแพทย์ที่ฝึกอบรมก่อนปี การ
ศึกษา 2560 โดยจะเริ่มสะสมหน่วยกิตในปี การศึกษา 2563 เป็ นต้ นไปกาหนดรอบประเมินทุก 5 ปี จานวนหน่วยกิต
100 หน่วยกิต ในเวลา 5 ปี สาหรับเกณฑ์การพิจารณาและการนับหน่วยกิตให้ ยดึ ตามเกณฑ์ของการศึกษาต่อเนื่อง
ของแพทยสภา
ทังนี
้ ้ยังได้ กาหนดเพิ่มเติมอีกว่าให้ มีการเข้ าร่วมประชุมวิชาการที่จดั ภายใต้ การดาเนินการของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ในเวลา 5 ปี
7. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ทบวงมหาวิทยาลัย
หรื อจากสถาบันในต่างประเทศที่ได้ รับการรับรอง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของแพทยสภา ด้ วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือเพื่อแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ได้ รับใบประกาศวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

นอกจากนี ้ยังต้ องมี

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคอาการของโรคหรื อความพิการ อันเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการภาควิชากุมารฯ ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาจาก
3.1 บุคลิกภาพและความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3.2 การเห็นแก่สว่ นรวม ความรับผิดชอบ การมีน ้าใจและมนุษยสัมพันธ์
3.3 ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้
3.4 ความใฝ่ ร้ ู (active learning)
3.5 ทัศนคติตอ่ วิชาชีพและเจตคติ
3.6 คะแนนประเมินในระหว่างการสัมภาษณ์
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3.7

จดหมายแนะนา

3.8

ผลการเรียนในรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ในระดับแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

3.9

เกรดเฉลี่ยในระดับแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

3.10

คะแนนสอบ ศรว.

3.11

กิจกรรม ความสามารถพิเศษ กิจกรรมจิตอาสา

4. ยื่นใบสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลารับสมัครที่ แพทยสภากาหนด

7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีกมุ ารแพทย์ที่มีความสามารถในการสอนทังภาคทฤษฎี
้
และ
ภาคปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ตามเป้าหมายของหลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์
ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด โดยอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานเต็ม
เวลาจานวน 19 คน เป็ นกุมารแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ และปฏิบตั ิงานด้ านการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์ มาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 5 ปี จานวน 15 คน (ร้ อยละ 78.9) มีจานวนเตียงผู้ป่วยในรวม 60 เตียง สามารถรับแพทย์ประจาบ้ านได้
ระดับชันปี
้ ละ 4 คน รวม 3 ระดับชันปี
้ จานวน 12 คน
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ ในสัดส่วนชันปี
้
ละ 1 คน ต่ออาจารย์ ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา 2 คน และต้ องมีงานบริการขันต
้ ่าสุด ตามที่กาหนด ตามตารางต่อไปนี ้
จานวนอาจารย์เต็มเวลา (คน)
จานวนเตียง
จานวนผู้ป่วยใน (คนต่อปี )
จานวนแพทย์ประจาบ้ าน (คน)

3

5

5

9

11

13

15

17

19

30

40

50

60

70

80

90

100

110

500

600

700

800

900

1

2

3

4

5

1,000 1,100 1,200 1,300
6

7

8

9

ตารางที่ 5: จานวนเตียงของฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (ภาพรวมและ
จาแนกตามหอผู้ป่วย)
หอผู้ป่วย
ผู้ป่วยสามัญ (9/2)
ผู้ป่วยพิเศษ (9/1)
NICU
Step down NICU

จานวนเตียงผู้ป่วย
ปั จจุบัน
(2560)

จานวนผู้ป่วยใน
พ.ศ.2558
(คนต่ อปี )

จานวนผู้ป่วยใน
พ.ศ.2559
(คนต่ อปี )

จานวนผู้ป่วยใน
พ.ศ.2560
(คนต่ อปี )

24
17
10
5

1,354
304
450
165

1,660
546
468
112

1,636
652
521
114

31

PICU
รวม

4
60

112
2,385

164
2,950

188
3,111

(ไม่ รวมทารกแรกเกิดปกติท่ ัวไป)

หอผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยทัว่ ไป
ผู้ป่วยคลินิกพิเศษได้ แก่
ทารกแรกเกิดและทารกเกิดก่อนกาหนด
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตาโบลิสม์
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ
โรคระบบทางเดินปั สสาวะ
โรคผิวหนัง
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
โรคภูมิแพ้
โรคติดเชื ้อ
โรคทุพโภชนาการ
โรคทางโลหิตวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
คลินิกต่อเนื่อง
รวม (ไม่รวมผู้ป่วยสุขภาพเด็กดี)
ผู้ป่วยสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic)
รวมทัง้ หมด

จานวนผู้ป่วย
พ.ศ. 2558
(คนต่ อปี )

จานวนผู้ป่วย
พ.ศ. 2559
(คนต่ อปี )

จานวนผู้ป่วย
พ.ศ. 2560
(คนต่ อปี )

25,765

28,474

32,791

234
553
320
330
273
172
273
520
1,145
120
62
108
20
164

322
551
351
212
296
183
197
532
1,130
198
39
175
19
258

532
941
425
337
238
253
338
721
1,920
219
94
453
31
431

4,294

4,463

6,933

8,175
38,234

8,798
41,735

11,184
50,908

7.3 ศักยภาพการฝึ กอบรม
ก. จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมเต็มเวลา (คน)
ข. จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมไม่เต็มเวลา (คน)
แพทย์ให้ การฝึ กอบรมเต็มเวลา (35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ = ภาระงาน 1 คน)
ค. รวมศักยภาพในด้ านอาจารย์แพทย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม (ก.+ข.)
ง. จานวนเตียงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
จ. จานวนเตียงหอผู้ป่วยในกุมาร (คน)
ฉ. จานวนแพทย์ประจาบ้ าน (คน)
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19 คน
3 คน
20 คน
367 เตียง
60 คน
4 คน

สรุปแล้ วในปี การศึกษา 2561 จานวนแพทย์ประจาบ้ านที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สามารถรับเข้ าฝึ กอบรมได้ ตามที่แพทยสภารับรอง มีจานวน 4 คน โดยมีศกั ยภาพ
สูงสุดในการฝึ กอบรมเท่ากับชันปี
้ ละ4 คน รวม 3 ระดับชันปี
้ จานวน 12 คน
8. อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่มี
ความสามารถในการสอนทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิในสาขาต่าง ๆ ตามเป้าหมายของโครงการฝึ กอบรมอย่าง
เพียงพอ
8.1 คุณสมบัตอิ าจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
เป็ นกุมารแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาต่าง ๆ และมีความสามารถในการสอนทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ ตาม
เป้าหมายหลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาการเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด
8.2 คุณสมบัตผิ ้ ูท่ จี ะเป็ นผู้รับผิดชอบอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
เป็ นกุมารแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาต่าง ๆ และเคยทาการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5
ปี และมีประสบการณ์ งานด้ านวิชาการ และเป็ นผู้ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ให้ ความเห็นชอบ
8.3 รายนามอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
- ประเภทอาจารย์ เต็มเวลา จานวน 19คน
ชื่อ
วุฒบิ ัตรหรือหนังสืออนุมัติ วุฒบิ ัตร หรือ อนุมัตบิ ัตร สาขาต่ อยอด
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ ศภุ ผล ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โภชนวิทยา)
Cert. in Pediatric Gastroenterology and
Clinical Nutrition
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์ พฒ
ั นาการ
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว) และพฤติกรรม
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บรู ณะ
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริ
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว) กาเนิด)
รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ พฒ
ั นาการและ
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว) พฤติกรรม)
Cert. in Developmental-Behavioral
Pediatrics
33

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ)
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว)
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ)
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว) Cert. in Pediatric Immunology and
Infectious Diseases
รศ.นพ.อรุชา ตรี ศิริโชติ
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว)
ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว)
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์ สกุลพร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
วิทยา)
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
วิทยา)
อ.พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ตอ่ มไร้ ท่อฯ)
ผศ.พญ.สุธิดา ศิริพรพาณิชย์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา)
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริ
กาเนิด)
ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา)
อ.พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ)
อ.นพ.ปฐมคม เปรื่ องประเสริฐ * ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ โรคไต)
อ.นพ. พนิต สิมะเสถียร*
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ)
อ.พญ.ปั ญจรัตน์ โสวิทยสกุล * แพทยศาสตร์ บนั ฑิต
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด)
อ.นพ.ฉัตรชัย ธารงอาจริยกุล* ว .ว.(กุมารเวชศาสตร์ )
ว .ว.(กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา)
พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์
ว .ว.(กุมารเวชศาสตร์ )
ศึกษาต่อกุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด
พญ.กิรณา วีณิน
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
ศึกษาต่อกุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร
นพ. ศิวตั ศรี เมือง
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ศึกษาต่อกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
* อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์ น้อยกว่า 5 ปี
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- ประเภทอาจารย์ ไม่ เต็มเวลา และ อาจารย์ พเิ ศษจานวน 3คน
รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ )
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร
อ .ว.(เวชศาสตร์ ครอบครัว) และตับ) Cert. in Pediatrics
Gastroenterology
นพ.ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์
ว .ว.(กุมารเวชศาสตร์ )
วว.กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
พญ. ศรัยอร ธงอินทเนตร
ว .ว.(กุมารเวชศาสตร์ )
วว.กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
* อาจารย์ปฏิบตั ิงานท่านละประมาณ 5-10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทังนี
้ ้อาจารย์ให้ คาปรึกษาให้ การกากับดูแลแก่แพทย์ประจาบ้ านมีระบบสนับสนุนการพัฒนาของอาจารย์
อย่างต่อเนื่องทังทางด้
้
านการแพทย์และด้ านแพทยศาสตร์ ศกึ ษาและมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
8.4 หน้าที่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.4.1 หน้าทีส่ าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) ของแพทย์ประจาบ้าน
1. ให้คาปรึกษา แนะนาความรู้และทักษะในการดูแลคนไข้ รวมทั้งปัญหาด้านการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
แพทย์ประจาบ้านแต่ละคนที่อยู่ในความดูแล สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยให้
ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมิน 360 องศา เป็นรายบุคคล เป็นประจาทุก 6 เดือน
2. ให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไชปัญหาหากแพทย์ประจาบ้านมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เช่น ปัญหา
การเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ ปัญหาชีวิตส่วนตัว ความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือตามกลไกการ
พัฒนาและช่วยเหลือ แพทย์ประจาบ้าน
3. ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการบันทึก Portfolio ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละคนในความดูแล
4. ประเมินผล Portfolio อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (พฤศจิกาย และเมษายนของทุกปี) พร้อมทั้งกาากับให้แพทย์
ประจาบ้าน ส่งใบประเมินผลที่ภาควิชาฯ เพื่อรวบรวมนาส่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
5. ร่วมงานกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามโอกาส
6. ประสานงานระหว่าง แพทย์ประจาบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนิสติ แพทย์ ในกรณีมีปัญหา เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน
7. ประสานงานกับประธานหลักสูตรฝึกอบรมฯ ในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตรฝึกอบรมฯ
8.4.2 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
1. ช่วยกากับดูแลแพทย์ประจาบ้านในการทางานวิจัย ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
- การแนะนาในการเลือกหัวข้อวิจัย
- การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการขอจริยธรรม
- การดาเนินงานวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย
- การนาเสนองานวิจัย
- การเขียนผลงานวิจัย (ในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือ manuscript)
2. ให้คาปรึกษาและแนะนาแพทย์ประจาบ้านเพื่อให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วง
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3. ดูแลและติดตามเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านส่งรายงานวิจัยตรงตามกาหนดของราชวิทยาลัยกุมารฯ
4. ประสานงานในเรื่องการตรวจผลงานการวิจัยของแพทย์ประจาบ้านระหว่างผู้ประเมินในและนอกสถาบัน
8.4.3 หน้าที่ของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยต่อแพทย์ประจาบ้าน
1. Ward round ร่วมกับแพทย์ประจาบ้านและนิสิตแพทย์สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
2. เป็นที่ปรึกษา แนะนาและช่วยประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่สาขาต่างๆ ทั้งในและนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ ใน
การดูแลผู้ป่วย
3. เป็นที่ปรึกษาและแนะนาแพทย์ประจาบ้าน และนิสิตแพทย์ในการทาหัตถการและการตรวจทางห้องปฎิบัติการชั้น
พื้นฐาน
4. กากับดูแลแพทย์ประจาบ้านในการบริหารจัดการเตียงในแต่ละหอผู้ปว่ ยเพื่อให้เหมาะสมและเกิดสมดุล ระหว่างการ
เรียนรู้และการบริการ
5. เข้าร่วมกิจกรรม afternoon report ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
6. ประเมินแพทย์ประจาบ้านโดยใช้แบบฟอร์มประเมิน EPA (Mini-CEX, DOPs, case-based discussion) ตามที่
ได้รับมอบหมาย ในสัปดาห์สดุ ท้ายของแต่ละรอบปฎิบัติงาน
7. ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจาบ้านและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมี การพัฒนา
ทักษะในเรื่องการบันทึกเวชระเบียน
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิชากุมารฯ มศว. กาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ ครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี ้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ตังอยู
้ ท่ ี่โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชัน้ 9 เลขที่ 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-6441000 ต่อ 3003-5 หรื อ 037-395451-5 ต่อ 60717,
60718สานักงานภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ณ อาคารเรี ยนรวม ชัน้ 7
มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการเรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิ ในหอผู้ป่วยใน และนอก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
การสื่อสารชนิดมีสายและไร้ สายอย่างเพียงพอ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ดังแสดง
ห้ องเรี ยน/ห้ องบรรยาย จานวน 2 ห้ อง
ห้ องเรี ยนผู้ป่วยนอก จานวน 3 ห้ อง
ห้ องเรี ยน หออภิบาลทารกแรกเกิด จานวน 1 ห้ อง
ห้ องประชุมโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ5A และ 5B
ห้ องเรี ยนอาคารเรี ยนรวม คณะแพทย์ ณ อาคารเรี ยนรวม
- ห้ องประชุม Convention Hall
- ห้ องประชุมเธียร์ เตอร์
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ชัน9
้
ชัน้ 1
ชัน้ 3
ชัน้ 5
ชัน้ 3
ชัน้ 3

- ห้ องบรรยาย PBL (5-6 ห้ อง)
- ห้ องบรรยาย
ห้ องสมุด คณะแพทยศาสตร์ ฯ อาคารเรี ยนรวม
ห้ องสมุด ภาควิชากุมารฯ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
หอผู้ป่วยนอก ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก จานวน 8 ห้ อง
หอผู้ป่วยสามัญเด็กโต
- หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก (PICU)
- หอผู้ป่วยสามัญ 9/2
- หอผู้ป่วยพิเศษรวม 9/1
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
- หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ
- หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (step down NICU)
ห้ องพักแพทย์เวร อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
ห้ องพักอาจารย์เวร

ชัน้ 3
ชัน้ 4
ชัน้ 1-2
ชัน้ 9
ชัน้ 1
ชัน้ 6
ชัน้ 9
ชัน้ 9
ชัน้ 3
ชัน้ 9
ชัน้ 14
ชัน้ 9, ชัน้ 14

9.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและ
ชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่คาดหวังทังผู
้ ้ ป่วยนอกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเวลา
ราชการการเข้ าถึงสิง่ อานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตามเกณฑ์ทวั่ ไป (แบบบันทึกข้ อมูลฉบับ ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้ อมูลฉบับ ข) สาหรับการเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมทัว่ ไปของแพทยสภา
9.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ จดั งบประมาณสาหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการเรี ยนรู้ที่แพทย์ประจาบ้ านสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก
และ มีระบบกากับดูแล การใช้ งานให้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
9.4 มีทีมบุคลากรทางการแพทย์สหสาขา เครื่ องมือที่หลากหลาย พอเพียง ตามระบบมาตรฐาน
รพ.คุณภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วย ที่ได้ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มีระบบที่สง่ เสริมให้ แพทย์ประจาบ้ าน มีความรู้และสามารถ ประยุกต์ความรู้พื ้นฐาน และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และมีการบูรณาการระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั
อย่างเพียงพอและสมดุล
9.6 มีการฝึ กอบรมในสถาบันอื่นในประเทศ ผ่านการ elective ณ สถาบันฝึ กอบรมต่าง ๆ
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10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วางแผนการประเมินหลักสูตร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน ฯ ให้ เป็ นไปตามแผนฯ แพทย์ประจาบ้ านและคณาจารย์ในภาควิชาฯ จะประเมิน
โครงการฝึ กอบรม เพื่อนาปัญหาต่าง ๆ ไปปรับปรุงโครงการฯ คณาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จะได้ รับการ
ประเมินโดยแพทย์ประจาบ้ าน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในด้ านความรับผิดชอบความสามารถในการสอน และ
สมรรถภาพทางคลินิก โดยหัวหน้ าภาควิชาฯ จะรักษาไว้ เป็ นความลับและแจ้ งผลประเมินแก่อาจารย์เฉพาะคนได้
ทราบเพื่อปรับปรุงตนเองภาควิชาฯ ได้ ทาการประเมินโครงการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ ทุกปี ทังในด้
้ านการบริหาร
การศึกษาให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ และการประเมินผล เพื่อกากับดูแลโครงการฯ ให้
ดาเนินไปตามเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด การประเมินทาโดยการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการฝึ กอบรม และความพึงพอใจของผู้บงั คับบัญชาของโรงพยาบาลที่ผ้ สู าเร็จการฝึ กอบรมกลับไปทางาน
ภายหลังจากสาเร็จการฝึ กอบรมเพื่อนาผลที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องครอบคลุมด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- หลักสูตรฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้ านและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้ าน
- การวัดและการประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้ อควรปรับปรุง
กิจกรรมที่ดาเนิน
ระบบประเมินผลแพทย์ ประจาบ้ าน
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมมุง่ เน้ นให้ มีการประเมินอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานโดยดาเนิน
การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้ ครบ 7สมรรถนะหลักโดยใช้ เครื่ องมือดังต่อไปนี ้
10.1 การสอบภาควิชาฯ จะจัดให้ มีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competency)
โดยจัดให้ มีการสอบตลอดระยะเวลาฝึ กอบรม ดังนี ้
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- สอบประเมินความรู้ความสามารถระหว่างการฝึ กอบรม (Pediatric In-training Examination;
PIE) ซึง่ จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เป็ นประจาทุกปี โดยการสอบข้ อเขียนภายในภาควิชาฯ เพื่อประเมิน
ความรู้ทางคลินิก โดยจะจัดปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคมของปี ถดั ไป ด้ วยการจัดสอบ MCQ และ
มิถนุ ายนจัดสอบ OSCE
10.2 การประเมินการปฏิบตั ิงานระหว่างทางานที่หอผู้ป่วยในและนอก โดยการ
- บันทึกเวชระเบียน (Chart Audit)
- การประเมิน 360 องศาเป็ นรายปี จากผู้เกี่ยวข้ องทังหมด
้
- การประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ แบบประเมิน
- กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาบ้ านสามารถปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเองโดยไม่มีการกากับดูแล (Entrustable
Professional Activities; EPA)
การดาเนินงานประเมินผลการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
ประเมินการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วางแผนให้
มีการประเมินแพทย์ประจาบ้ านและรวบรวมผลงานที่จดั เก็บในแฟ้มสะสมงาน เพื่อนามาประมวลผลและมีการให้
ข้ อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้ าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 4-6 เดือนและนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
ภาควิชาฯ
การติดตามการปฏิบัตงิ านภายหลังการจบฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วางแผนติดตามผลปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน ภายหลังผู้ฝึกอบรมจบการศึกษาโดยการใช้ แบบสอบถาม
11. การทบทวนและการพัฒนา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฯ จะส่งตัวแทน เพื่อประสานงานและร่ วมทบทวนและประเมินหลักสูตรกุมาร
แพทย์ ร่ วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทุก 5 ปี โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฯ จะรวบรวมข้ อมูล
การฝึ กอบรมตลอดปี การศึกษา รวมถึงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานและการเรี ยนการสอน การประเมิน360 องศา
แล้ วนามาวิเคราะห์ในการประชุมสัม มนาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง และแจ้ งผลการทบทวนและพัฒนาให้
แพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว. บริหารจัดการหลักสูตรโดย
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• สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่าง ๆได้ แก่การรับสมัครแพทย์ประจาบ้ าน (เกณฑ์การคัดเลือก
และจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์
การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับหรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ที่
สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศและ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเป็ นระยะ ๆอย่างสม่าเสมอ
• มีคณะกรรมการหลักสูตร ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน แผน ข. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
และมีอานาจในการบริหารจัดการหลักสูตร งบประมาณ ทรัพยากรด้ านต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ น
ด้ านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชากุมารฯ และ มีบคุ ลากรที่ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดาเนินของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องมี
การบริหารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
• มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลายและเพียงพอ และมีหน่วยงานสนับสนุนด้ าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รับการตรวจประเมินสถาบัน
ฝึ กอบรม จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ฯ และแพทยสภา ตามข้ อบังคับแพทยสภา
คณาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจัดทา SWOT
analysis เพื่อวิเคราะห์ และมีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินว่าการฝึ กอบรม
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมและตอบสนองความต้ องการของผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรม โดยมีตวั แทนของแพทย์ประจาบ้ าน ร่ วมในการประชุมด้ วย การประเมินโครงการฝึ กอบรม
คานึงถึงความสมดุลระหว่างการให้ บริ การและการศึกษาอบรมของแพทย์ประจาบ้ าน ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ น
สาหรับการฝึ กอบรม และการสนับสนุนด้ านการเงินและการบริ หารจัดการ ตลอดจนปริ มาณและคุณภาพของการ
กากับดูแล (supervision) ที่แพทย์ประจาบ้ าน ควรจะได้ รับ
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้ อหาวิชา

หมวดที่ 1 ภาวะปกติและการดูแลทัวไป
่
หมวดที่ 2 จาแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกติ
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หมวดที่ 1 ภาวะปกติ และการดูแลทัวไป
่
1.1 การกากับดูแลสุขภาพเด็ก: หลักการทัวไป
่
(HEALTH SUPERVISION: GENERAL PRINCIPLES)
1.1.1 หลักการทัวไปในการดู
่
แลเด็ก
1.1.1.1 การประเมินสุขภาพการสัมภาษณ์พ่อแม่เด็กและวัยรุ่นการสังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างพ่อแม่และ
เด็กการเติบโตและพัฒนาการวิธกี ารเลีย้ งดูความก้าวหน้าทางการเรียน
1.1.1.2 การตรวจร่างกายทัวไปและการตรวจเพื
่
อ่ ค้นหาสิง่ ผิดปกติทพ่ี บบ่อยตามวัย
1.1.1.3 การติดตามเฝ้ าระวังการเจริญเติบโตพัฒนาการพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนและสภาวะโภชนาการ
1.1.1.4 วิธกี ารตรวจคัดกรอง (screening): neonatal screening, developmental screening, laboratory
screening
1.1.1.5 การดูแลสุขภาพช่องปากและการให้ฟลูออไรด์เสริม
1.1.1.6 การให้ภูมคิ มุ้ กันโรค (immunization)
1.1.1.7 การให้คาแนะแนวล่วงหน้า (anticipatory guidance) ในแต่ละช่วงอายุเช่น
- เรือ่ งการอบรมเลีย้ งดูและพัฒนาการ
- การรักษาสุขภาพและการลดปั จจัยเสีย่ งทัง้ ทางกายภาพและสังคม
- โภชนาการและความปลอดภัยการป้ องกันอุบตั เิ หตุและอันตรายจากสารพิษ
1.1.1.8 การวินิจฉัยการให้คาปรึกษาแนะนา (counseling) และการจัดการกับปั ญหาที่พบบ่อยในการ
ตรวจแต่ละครัง้ เช่นปั ญหาด้านร่างกายด้านพัฒนาการปั ญหาพฤติกรรมจิตสังคมปั ญหาการเลี้ยงดูเด็กการเข้า
โรงเรียนความต้องการพิเศษเป็ นต้น
1.1.1.9 การสร้างสัมพันธภาพการสือ่ สารและการนัดพบในครัง้ ต่อไป
1.1.1.10 การเรียกร้องและปกป้ องสิทธิของเด็ก (advocacy)
1.1.2 วิ ธีให้ บริ การดูแลสุขภาพเด็กแบบบูรณาการ (integrated approach to child health supervision)
การจัดสถานทีแ่ ละบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการกากับดูแลสุขภาพเด็กแบบบูรณาการ
1.1.2.1 สถานทีเ่ ช่นหอทารกแรกเกิดคลินิกเด็กดีคลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity clinic), สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนสถานเลีย้ งดูเด็กกลางวันโรงเรียนเป็ นต้น
1.1.2.2 วิธกี ารอุปกรณ์ทางการแพทย์วสั ดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อบริการ เช่นแบบ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก growth chart สมุดสุขภาพเอกสาร VDO ของเล่นเด็กเป็ นต้น
1.1.2.3 การส่งเด็กที่มคี วามผิดปกติ /ปั ญหาไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
1.1.3 การดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยได้แก่วยั ทารกแรกเกิดวัยทารกวัยเด็กตอนต้นวัยเรียนและวัยรุ่นในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1.1.3.1 การประเมินและการตรวจเพือ่ คัดกรองความเสีย่ ง
1.1.3.2 การส่งเสริมสุขภาพ/ป้ องกันโรคการให้คาปรึกษาแนะนาแก่พอ่ แม่การส่งเสริมนมแม่
1.1.3.3. การค้นหาปั ญหาทีพ่ บบ่อยการวินิจฉัยการแก้ไขปั ญหาและให้คาปรึกษา
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1.2 การเจริ ญเติ บโตพัฒนาการและพฤติ กรรมของเด็ก
(GROWTH, DEVELOPMENTAL BEHAVIORAL PEDIATRICS)
1.2.1 ความรู้พืน้ ฐาน
1.2.1.1 ขัน้ ตอนและกระบวนการพัฒนาการของเด็กอย่างเป็ นองค์รวม
1.2.1.2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องด้าน biological, psychological, social และ behavioral ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ปั จจัยทางพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม (interaction between genetics and environment) ที่มผี ลต่อพัฒนาการ
เด็กอย่างต่อเนื่อง
1.2.1.3 กระบวนการพัฒนาของเด็กตามวัยตัง้ แต่ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่นได้แก่ ระยะก่อนเกิดและระยะแรก
เกิดระยะทารกวัยเด็กตอนต้นวัยเรียนวัยรุน่
1.2.1.4 พัฒนาการปกติของเด็กในด้านต่าง ๆ ได้แก่พฒ
ั นาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านสมองและ
ระบบประสาทพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อพัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์และสังคมพัฒนาการด้านเพศพัฒนาการด้าน
จิตวิญญาณพัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสือ่ สารและภาษา
1.2.1.5 พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสมองพัฒนาการและพฤติกรรม
1.2.1.6 การเลือ กแบบคัด กรองพัฒ นาการแบบประเมิน พัฒนาการและแบบประเมิน ทางจิต วิทยาที่
เหมาะสม
1.2.2 ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงสามารถดูแลรักษาได้เอง
1.2.2.1 โรค/ภาวะทีค่ วรวินิจฉัยโดยเร็ว
- Delayed speech*
- Global delayed development*
- Stunted growth*
- Obesity*
- Failure to thrive
- Autistic spectrum disorder
1.2.2.2 ปั ญหาการเจริญเติบโตทีเ่ กิดจากการดูแลเด็กทีไ่ ม่เหมาะสมโดยไม่ใช่โรคทางต่อมไร้ทอ่ หรือเมตา
บอลิก
1.2.2.3 ปั ญหาพัฒนาการล่าช้าอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.2.1
1.2.2.4 ปั ญหาพฤติกรรมในกิจวัตรประจาวันเช่น colic, feeding and eating problems, nonorganic
failure to thrive, sleep problems, encopresis, enuresis, self-stimulating behaviors
1.2.2.5 ปั ญหาอารมณ์เช่น Breath-holding spell, Temper tantrums
1.2.2.6 ปั ญหาพฤติกรรมการปรับตัวเช่นการมีน้องการเข้าโรงเรียนการปรับตัวต่อการเจ็บป่ วยและการ
เข้าอยูโ่ รงพยาบาล
1.2.2.7 ปั ญหาพฤติกรรมก้าวร้าวเช่น aggression, bullying
1.2.2.8 ปั ญ หาการเรีย น* เช่ น learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, motor
coordination disorder
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1.2.2.9 ปั ญหาการเลีย้ งดูเด็กต่าง ๆ เช่นครอบครัวหย่าร้างมีปัญหาครอบครัวขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
วิธกี ารดูแลเด็กทีเ่ หมาะสมให้เด็กดูทวี ี internet ในวัยทีไ่ ม่เหมาะสม
หมายเหตุ* โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อยเป็ นปั ญหาสุขภาพของคนไทย
1.2.3 ทักษะที่จาเป็ น
1.2.3.1 Growth and development surveillances
1.2.3.2 การประเมินพัฒนาการและการเลือกใช้แบบคัดกรองพัฒนาการในคลินิกเด็กดี
1.2.3.3 การให้คาปรึกษาแนะนาล่วงหน้า (anticipatory guidance) เพื่อการป้ องกันและการส่งเสริมที่
เหมาะสม (prevention and promotion) ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น temperament พัฒนาการเด็กในทุก ๆ ด้านการฝึ ก
เด็กในการกินนอนขับถ่ายการเข้าสังคมการเลือกสือ่ ทีเ่ หมาะสมการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างการเรียนรูใ้ นระบบ
โรงเรียนและการเรียนรูใ้ นครอบครัวตลอดจนชีวติ ประจาวันการเสริมสร้าง self esteem
1.2.3.4 การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนขบวนการให้คาปรึกษาแนะนา (counseling) ในการ
เลีย้ งดูและแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
1.2.3.5 การถ่ายทอดความรูใ้ นเรื่องของการเลีย้ งดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่พอ่ แม่ผปู้ กครองครู
ตลอดจนสือ่ ต่าง ๆ
1.2.3.6 ขบวนการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัยโดยการช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลในการจัดการด้านโภชนาการการส่งเสริมพัฒนาการและการ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ
1.2.3.7 การส่งเสริมพัฒนาการและการช่วยเหลือเด็กทีม่ คี วามผิดปกติทางโครโมโซมทีพ่ บบ่อยเด็กพิการ
และ cerebral palsy
1.2.4 ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1.2.4.1 ปั ญหาการเจริญเติบโต
- Growth retardation from endocrine disorders
- Growth retardation from metabolic disorders
- Tall stature from endocrine disorders
- Tall stature from metabolic disorders
- Growth disorders from bone diseases
- Endogenous obesity
1.2.4.2 ปั ญหาพัฒนาการและปั ญหาการเรียนทีม่ ภี าวะโรคร่วม
- Autistic disorder with co-morbidity
- Learning disabilities with co-morbidity
- Attention deficit hyperactivity disorder with co-morbidity
1.2.4.3 ปั ญหาพฤติกรรมทีร่ นุ แรงและมีโอกาสทาให้เกิดอันตรายต่อเด็กและสังคม
- Severe aggression & violent behavior
- Conduct disorder
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1.3 การสร้างเสริ มภูมิค้มุ กันโรค
(IMMUNIZATION)
1.3.1 Active immunization
1. 3. 1. 1 Immunizing antigens, active immunizing antigens, conjugating agent, preservatives,
adjuvants, thimerosal, etc.
1.3.1.2 Adverse events and hypersensitivity reaction
1.3.1.3 Expanded Program on Immunization (EPI) vaccine: Bacillus Calmette Guerin,
diphtheria, tetanus toxoids and pertussis, oral poliomyelitis, measles /Measles-Mumps-Rubella, hepatitis
B, Japanese encephalitis
1. 3. 1. 4 Non EPI vaccine: rotavirus, influenza, human papilloma virus, hepatitis A, varicella,
meningococcal, pneumococcal, rabies, inactivated poliomyelitis, typhoid, lived attenuated JE, acellular
pertussis: DTaP, TdaP, Haemophilus Influenzae type b
1.3.2 Passive immunization
1.3.2.1 Adverse reactions
1.3.2.2 Reaction to animal antiserum
1. 3. 2. 3 Immunoglobulin: hepatitis B immunoglobulin, varicella zoster immunoglobulin, tetanus
immunoglobulin, rabies immunoglobulin
1.3.3 Immunization in special clinical circumstances
1.3.3.1 Preterm and low birth weight infants
1.3.3.2 Immunocompromised children
1.3.3.3 Health care personnel
1.3.3.4 International travel
1.3.4 Urgent condition in immunization
1.3.4.1 Systemic reactions: encephalopathy, hypotonic hyper-responsive episode
1.3.4.2 Anaphylactic reactions
1.3.4.3 Immunization following bite
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1.4 เวชศาสตร์ชมุ ชนและสังคม
(COMMUNITY AND SOCIAL PEDIATRICS)
1.4.1 Child rearing: การสร้าง protective factors ทีส่ าคัญ
1.4.2 การดูแลเด็กทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากลาบาก
• Chronic illness & disability
• Child abuse (physical & sexual abuse, child neglect, child exploitation)
• Palliative care
• High risk in preschool & school age: game addiction, aggression, truancy
• School failure
• Adopted child, orphan in institute
• Children from slum, street child
1.4.3 การดูแลเด็กปกติทอ่ี ยูใ่ นสถานเลีย้ งเด็กกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียน (Day care &
school health)
1.4.4การให้คาแนะนาและการดูแลเบือ้ งต้นก่อนการส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
• Environmental hazard เช่นยาฆ่าแมลงยาเสพติดสารตะกัวเป็
่ นต้น
• Drug abuse
• Children in disaster
• Family violence
1.4.5 ปั ญหาสุขภาวะของเด็กไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยอ้างอิงจากเอกสารของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 2552
1.4.6 Child advocacy โครงการรณรงค์ทางสุขภาพในเด็กไทยระดับชาติเช่นการรณรงค์เพื่อกวาดล้างโรคโปลิโอ
การรณรงค์กาจัดยุงลายการรณรงค์การตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กไทยเป็ นต้น
1.4.7กฎหมาย/ พระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็ก
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1.5 ระบาดวิ ทยาคลิ นิกและเวชศาสตร์อิงหลักฐาน
(CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE)
1.5.1 Evidence-bases medicine in medical practice
1.5.1.1 Identification of the research questions
• Magnitude of problems
• Diagnostic and screening
• Etiologic or risk factors
• Prognostic factors or natural history
• Preventive or therapeutic efficacy
• Health economic
• Decision analysis
1.5.1.2 กระบวนการค้นหา best evidence ทีจ่ ะใช้แก้ปัญหา
• การใช้โปรแกรมพืน้ ฐานทางคอมพิวเตอร์เช่น word processing, database management, information
retrieval, e-mail และ internet
• วิธกี ารใช้ computerized library reference system ในการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์
• การค้น หาบทความทางวิช าการด้ว ย Medline, Grateful Med, Pub med หรือ วิธีอ่ืน ที่เ ทีย บเคีย งได้
บันทึกหรือรวบรวมเข้าแฟ้ มทางคอมพิวเตอร์เพือ่ เก็บไว้ใช้อา้ งอิงในอนาคต
1.5.1.3 Critically appraisal evidence for its validity (closeness to the truth) and usefulness (clinical
applicability) โดยพืน้ ฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ (biostatistics) โดยเน้นกระบวนการต่อไปนี้
• การเลือกรูปแบบการวิจยั (research design) ที่เหมาะสมในการตอบปั ญหาแต่ละชนิดทางคลินิก และ
สาธารณสุขโดยทราบข้อจากัดทาง design ข้อดีขอ้ เสีย
• การวัด reliability, validity, variables, bias, confounding, contamination
• การแสดงผล (display) ได้เหมาะสมกับรูปแบบทางปั ญหาโดยพืน้ ฐานทาง biostatisticsเช่น - Sampling
and distribution
- Descriptive statistics& Analytical statistics
• Parametric VS nonparametric
• Univariate multivariate analysis
• Difference VS similarity (agreement)
• Diagnostic likelihood ratio, sensitivity, specificity, predictive value
• Relative risk, odds ratio, attributable risk
1.5.2 การประยุกต์ผลของการวิเคราะห์ไปใช้เวชปฏิบตั พิ ร้อมประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและ
ทีมงาน
48

1.6 จริ ยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์
(MEDICAL ETHICS AND JURISPRUDENCE)
1.6.1 หลักเวชจริ ยศาสตร์พืน้ ฐาน
1.6.1.1 การประยุกต์เวชจริยศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาให้แก่ผปู้ ่ วยในกรณี
• Beneficence-the duty to do good
• Non maleficence-the duty to do no harm (primum non nocere)
• Autonomy-respecting patient’s freedom and choices
• Justice-fair distribution of resources & treating people the same
1.6.1.2 ความสาคัญข้อจากัดและภาวะทีค่ ุกคามต่อการรักษาความลับของผูป้ ่ วย (confidentiality)
1.6.1.3 หลักการพูดความจริงในการรักษาผูป้ ่ วย (principle of truth telling)
• การเปลีย่ นแปลงของเจตคติทม่ี ตี ่อการพูดความจริงบนพืน้ ฐานของการจัดลาดับความสาคัญเชิงสัมพัท ธ์
ในบริบทต่าง ๆ
• การเชื่อมโยงข้อจากัดของหลักการของการพูดความจริงในการรักษาผูป้ ่ วยโดยคานึงถึงบริบทและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
• ความเครีย ดในการพูด ความจริง ของแพทย์ท่ีอ ยู่ร ะหว่ า งการฝึ ก อบรมและในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ
แพทยศาสตร์ศกึ ษา
1.6.1.4 ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) ทีแ่ พทย์อาจเผชิญและอาจส่งผลกระทบต่อการดูแล
รักษาผูป้ ่ วย
• Pharmaceutical industry detailing of physicians and direct to consumer advertising
• Physician ownership of diagnostic and pharmaceutical facilities
• Health maintenance organizations and health insurance companies
• Competing loyalties to other organizations ( e. g. a military/ government physician ora company
physician)
• The uninsured patient
• Gifts from patients
1.6.1.5 การจัด ท าเอกสารในการวางแผนการรัก ษาผู้ป่ วยระยะสุ ด ท้า ยล่ ว งหน้ า ( advanced care
planning) และกฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
• Living wills
• Health care power of attorney
1.6.1.6 องค์ประกอบทีส่ าคัญในการเขียนคาสัง่ “งดทาการช่วยฟื้ นชีวติ (do not resuscitate order)” ที่
สอดคล้องกับหลักเวชจริยศาสตร์
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1.6.1.7 ความแตกต่ า งระหว่ า ง concepts of decision-making capacity กับ competence และการ
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
1.6.1.8 การให้ครอบครัวและญาติท่ใี กล้ชดิ ตัดสินใจแทนเพื่อเลือกแผนการรักษาเมื่อผูป้ ่ วยอยู่ในภาวะ
วิกฤต (substituted judgment) โดยการเรียงตามลาดับของญาติตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมาย
1.6.1.9 ประเด็นทางจริยธรรมและข้อบังคับตามกฎหมาย
• Withholding or withdrawing of treatment
• Informed consent and the right to refuse treatment
• Brain death versus heart-lung death
• Persistent vegetative state and the minimally conscious state
• Medical futility and inappropriate care requests
• Organ donation
• The extremely premature infant and the limits of viability
• Euthanasia and physician assisted suicide
• Adolescents and emancipated minors and consent for treatment
• Reproductive technologies to include in- vitro fertilization, artificial insemination by anonymous
donors, stem cell therapy and research, cloning, and pre-implantation genetic diagnosis
• Prenatal screening and medical genetics
• Research in medicine
• Contraception methods and emergency contraception
1.6.1.10 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ unethical conduct และแนวทางการตอบสนองต่อปั ญหาทีเ่ กิด
ขึน้ กับตนเองหรือผูร้ ว่ มงาน
• Sexual impropriety with patients and staff
• Lack of balance (excessive/unnecessary time at work, or overemphasis of commitment to one’s
own “lifestyle” at the cost of patient care)
• Drive for wealth accumulation, economic self-interest placed above patient’s best interests
• Alcohol and drug abuse
1.6.2 ประเด็นด้านกฎหมายทางการแพทย์ที่มีผลต่อเวชปฏิ บตั ิ ของกุมารแพทย์
1.6.2.1 ประเด็นด้านกฎหมายทีม่ ผี ลต่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
1.6.2.1.1 ความผิดทางอาญาทัวไป
่
• ความผิดเกีย่ วกับความยินยอมของผูป้ ่ วย (consent)
• ความผิดทางอาญาเกีย่ วกับการกระทาโดยประมาท
• ความผิดทีเ่ กีย่ วกับการงดเว้นการกระทาเช่นการไม่มาอยูเ่ วร
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1.6.2.1.2 ความผิดอาญาทีเ่ กีย่ วกับการกระทาของแพทย์หรือบุคลากรด้านสุขภาพ
ความผิดฐานให้คารับรองเท็จ
ความผิดฐานทอดทิง้ เด็กผูป้ ่ วยและคนชรา
ความผิดฐานเปิ ดเผยความลับ
ความผิดฐานทาให้แท้งลูก
1.6.2.1.3 ความผิดทางกฎหมายแพ่ง
การผิดสัญญา
ความผิดจากการกระทาละเมิดโดยตรง (ทุรเวชปฏิบตั ,ิ malpractice) เช่นทาการรักษาผิดพลาดทาให้
เกิดความเสียหายเช่นพิการทุพพลภาพหรือเสียชีวติ
1.6.2.1.4 ความผิดทีเ่ กีย่ วกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดี พ.ศ. 2551
1.6.2.1.5 กฎหมายและพระราชบัญญัตติ ่าง ๆทีเ่ กีย่ วกับเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กพ.ศ. 2546
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตกิ ารรับเลีย้ งเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตแิ รงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุม้ ครองแรงงานกาหนดแรงงานและ
สถานทีใ่ นการทางานของเด็กพ.ศ. 2533
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาในการดาเนินการเกีย่ วกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนฉบับที่
20 พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตฟิ ้ื นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 ว่าด้วยกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วกับเด็ก
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
การเขียนรายงานทางการแพทย์ทม่ี กี ฎหมายบังคับไว้เช่นรายงานการชันสูตรบาดแผลใบรับรองแพทย์
เกี่ยวกับความพิการทุพพลภาพรายงานสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณสุขสานักนโยบายและแผนสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544) และการ
รายงานโรคติด ต่ อ (contagious disease notification) ที่ต้ อ งแจ้ง ภายใน 24 ชัว่ โมงและการเขีย น
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ในการสมัครงานหรือเล่าเรียน
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1.7 วัยรุ่นและปัญหาของวัยรุ่น
(ADOLESCENCE AND ADOLESCENT PROBLEMS)
1.7.1 ความรู้พืน้ ฐาน
1.7.1.1 การเจริญ เติบ โตและพัฒ นาการของวัย รุ่น ทัง้ 3 ช่ ว งได้แ ก่ ว ัย รุ่น ตอนต้น (10-13 ปี ) วัย รุ่น
ตอนกลาง (14-17 ปี ) และวัยรุน่ ตอนปลาย (17-21 ปี )
1.7.1.2 การประเมินพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมทีเ่ กิดในช่วงวัยรุน่
1.7.1.3 การกากับดูแลสุขภาพวัยรุน่ ด้านร่างกายจิตใจและสังคมให้เหมาะสมตามวัย
1.7.1.4 อุบตั กิ ารณ์ของโรคหรือปั ญหาทีพ่ บบ่อยรวมทัง้ สภาวะการณ์ตน้ ทุนชีวติ ในวัยรุน่ ได้
1.7.1.5 กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงในโรงเรียน (school health) และกระบวนการสร้างเสริมต้นทุน
ชีวติ เยาวชนในชุมชน (community health)
1.7.1.6 กฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับวัยรุน่ เช่นพระราชบัญญัตอิ นามัยเจริญพันธุพ์ ระราชบัญญัติ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนปี 2550 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กปี 2546 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
1.7.2 ปัญหาที่ไม่รนุ แรงสามารถดูแลรักษาได้เอง
1.7.2.1 ให้ก ารวินิ จ ฉัย โรคและให้ก ารดู แ ลรัก ษาเบื้อ งต้น ส าหรับ โรคที่พ บบ่ อ ยในวัย รุ่ น รวมทัง้ ให้
คาแนะนาปรึกษาปั ญหาวัยรุ่นในเชิงการป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพและสามารถพิจารณาส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญได้
อย่างเหมาะสมในภาวะต่อไปนี้
• ปั ญ หาด้า นอนามัย เจริญพัน ธุ์เ ช่น ปั ญ หาประจ าเดือ นผิด ปรกติก ารตัง้ ครรภ์ใ นวัยรุ่นการคุม ก าเนิ ด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เป็ นต้น
• ปั ญหาด้านการเรียน
• ปั ญหาพฤติกรรมและพฤติกรรมเสีย่ งเช่นพฤติกรรมเสีย่ งเรื่องเพศการสูบบุหรีก่ ารดื่มเหล้าและการใช้
สารเสพติดอื่น ๆ และการใช้ความรุนแรงเป็ นต้น
• ปั ญหาการบริโภคเช่นภาวะ eating disorders และโรคอ้วนเป็ นต้น
• ให้ภูมคิ มุ้ กันโรคได้ถูกต้องตามตารางการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขรวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาใน
การให้วคั ซีนทางเลือกต่าง ๆ แก่วยั รุน่ ได้อย่างถูกต้อง
1.7.2.2 ให้คาแนะนาปรึกษาวัยรุน่ และผูป้ กครองในเชิงการป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพในหัวข้อต่อไปนี้
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการรวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของวัยรุน่
• การดูแลสุขภาพจิตของเด็กวัยรุน่
• การบริโภคอาหารและการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมตามวัย
• ปั ญหาการเรียนและบทบาทหน้าทีใ่ นสังคมของวัยรุน่ รวมถึงความสาคัญของครอบครัว
• การป้ องกันและลดพฤติกรรมเสีย่ งทีพ่ บบ่อยในวัยรุ่นเช่นการสู บบุหรีด่ ่มื สุราใช้สารเสพติดการตัง้ ครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ นต้น
• ความปลอดภัยในชีวติ ของวัยรุ่นเช่นการป้ องกันอุบตั ิเหตุด้านต่าง ๆ การป้ องกันความรุนแรงทัง้ ใน
ครอบครัวและนอกครอบครัวเป็ นต้น
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• การสร้า งเสริม ทัก ษะชีวิต บางประเด็น ที่ส าคัญ ในวัย รุ่ น เช่ น การปฏิเ สธก ารคบเพื่อ นการจัด การ
ความเครียดเป็ นต้น
• เป็ นที่ปรึกษาแก่หน่ วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่วยั รุ่นในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของวัยรุ่น เช่น
โรงเรียนสถานีอนามัยเป็ นต้น
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาสุขภาพในวัยรุ่นในชุมชนเช่นการรณรงค์เพื่อลดการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็ นต้น
• ให้การดูแลรักษาต่อเนื่องแก่วยั รุน่ ทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพหรือมีความเสีย่ งเช่นการเยีย่ มบ้านมารดาวัยรุน่ เป็ น
ต้น
1.7.3 ทักษะที่จาเป็ น
1.7.3.1 คัดกรองปั ญหาทางสุขภาพของวัยรุน่ ทัง้ ทางด้านสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคม
1.7.3.2 ทักษะในการสัมภาษณ์วยั รุน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงสิทธิประโยชน์ความเป็ นส่วนตัว
(Privacy) และการรักษาความลับของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ (Patient confidentiality)
1.7.3.3 สามารถประเมินพัฒนาการภาวะทางจิตใจสังคมและคัดกรองพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุ่นโดยการ
สัมภาษณ์วยั รุน่ ในหัวข้อต่อไปนี้
• ความเป็ นอยูภ่ ายในครอบครัว (Home)
• การศึกษาหรือการทางานของวัยรุน่ (Education/Employment)
• การบริโภคอาหารของวัยรุน่ (Eating)
• การใช้เวลาว่างของวัยรุน่ (Activity)
• การใช้สารเสพติดต่าง ๆ รวมทัง้ การสูบบุหรีแ่ ละการดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ (Drugs)
• ความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ ประจาวันการป้ องกันการบาดเจ็บและความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บจาก
สิง่ แวดล้อมรอบตัวเช่นการขับยานพาหนะการพกอาวุธต่าง ๆ การทะเลาะวิวาท (Safety)
• พัฒนาการทางเพศพฤติกรรมเสีย่ งเรื่องเพศการถูกทารุณกรรมทางเพศและการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ (Sexuality)
• พัฒนาการทางอารมณ์การปรับตัวสภาพจิตใจอารมณ์ ซึมเศร้ารวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทาร้าย
ตนเอง (Suicidal risk)
1.7.3.4 สามารถตรวจร่างกายตามระบบและตรวจคัดกรองปั ญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยรุ่นได้อย่าง
ถูกต้อง
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย (Growth development)
• พัฒนาการทางเพศ (Sexual development) ได้แก่การประเมิน Sexual maturity rating ทัง้ สองเพศเป็ น
ต้น
• ระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่น Arrhythmia, abnormal heart sound เป็ นต้น
• ช่องปากและฟั นเช่นโรคของฟั นและปริทนั ต์ (Periodontal), Enamel erosion เป็ นต้น
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• ระบบกล้า มเนื้ อ และกระดูก เช่น Osgood-Schlatter disease, scoliosis, kyphosis และ sport fitness
เป็ นต้น
• ระบบผิวหนังเช่นสิวผืน่ ต่าง ๆ รวมถึงร่องรอยการทาร้ายตนเองและการใช้ยาเสพติดเป็ นต้น
• ระบบอวัยวะสืบพันธุเ์ ช่นภาวะไส้เลื่อนอัณฑะไม่ลงถุงผืน่ หรือความผิดปรกติบริเวณอวัยวะเพศเป็ นต้น
1.7.3.5 สามารถเลือกทาการตรวจคัดกรองและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมแก่วยั รุ่นแต่ละ
รายได้แก่
• การตรวจคัดกรองการมองเห็น (Vision screening)
• การตรวจคัดกรองการได้ยนิ (Hearing screening)
• กรณีทม่ี คี วามเสีย่ งเกีย่ วกับโรคหรือภาวะต่าง ๆ สามารถเลือกทาการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ าร
ได้อย่างเหมาะสมเช่น
• Hematocrit หรือ hemoglobin เพือ่ คัดกรองภาวะโลหิตจาง (Anemia)
• การตรวจคัดกรองภาวะไขมันผิดปรกติ (Dyslipidemia)
• การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก
• การตรวจการติดเชือ้ วัณโรค
• การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนของโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีพบบ่อยเช่นภาวะอ้วน
โรคเบาหวาน Eating disorders เป็ นต้น
1.7.4 ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นที่จาเป็ นต้องส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
• Cardiovascular conditions เช่น mitral valve prolapse, pathological heart murmur เป็ นต้น
• Dermatologic conditions เช่น cystic or nodular acne เป็ นต้น
• Endocrinological conditions เ ช่ น hyper- or hypothyroidism, galactorrhea, unusual hirsutism or
virilism, abnormal growth and development, DM type 1 and 2 เป็ นต้น
• Genitourinary conditions เ ช่ น teenage pregnancy, ectopic pregnancy, abortion, primary and
secondary amenorrhea of undetermined etiology, severe dysfunctional uterine bleeding, poly
cystic ovary syndrome, testicular torsion, scrotal mass, varicocele, hydrocele, complicated pelvic
inflammatory disease เป็ นต้น
• Musculoskeletal conditions เช่น joint dislocation, pathologic kyphoscoliosis, bone tumor เป็ นต้น
• Neuropsychiatry conditions เ ช่ น eating disorders, depression, suicidal ideation, learning
disorders, substance abuses เป็ นต้น
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หมวดที่ 2 จาแนกตามระบบหรือชนิ ดของความผิดปกติ
2.1 โรคติ ดเชื้อและปรสิ ต
(INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES) ICD 10, I; A00-B89
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Sepsis/bacteremia*
2. Septic shock*
3. Meningitis/encephalitis
4. Fever in
immunocompromised
host/febrile neutropenia
5. Dengue shock
syndrome*
6. Toxic shock syndrome

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Viral exanthems: Herpes simplex*, measles*, 1. Zoonoses/arthropod borne:
parvovirus B19, rubella, varicella*
anthrax, Brucella, rabies
2. Zoonoses/arthropod borne: chikungunya,
2. HIV/AIDS* (complicate)
Dengue*, JE, leptospirosis, malaria*, rickettsial 3. Disseminated tuberculosis
infection* (scrub typhus, murine typhus)
4. Systemic fungal infections
3. Infectious mononucleosis syndrome* (EBV, 5. Disseminated gonococcal
CMV, toxoplasma)
infection
4. Human immunodeficiency virus (HIV)
6. Endotoxin shock
infections including acquired immunodeficiency 7. Fever of unknown origin
syndrome (AIDS)
8. Fever and neutropenia
5. Tuberculosis*
9. Fever in immunocompromised
6. Congenital and perinatal infection: CMV,
10. Kawasaki disease
group B streptococcus, herpes simplex virus,
11. Orbital cellulitis
HIV, parvovirus B19, rubella, syphilis, varicella, 12. Peritonsillar abscess,
toxoplasmosis, tuberculosis
retropharyngeal abscess, dental
7. Sexually transmitted diseases: cervicitis,
abscess
syphilis, warts, epididymitis/orchitis, human
13. Epiglottitis, bacterial tracheitis
papilloma virus, pelvic inflammatory disease,
14. Fungal pneumonia, empyema,
vaginitis, genital ulcer/adenopathy, urethritis
lung abscess
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Microbiology
• Clinical microbiology
• Microbial virulence factor
• Endotoxin and exotoxin
2. Immunology of infectious diseases
• Immunologic response to infection
• Basic immunology in immunization
• Host defense mechanism
• Host parasite relationship
• Serologic study and skin test (principle
and preparation)
• Immunologic disorder
3. Host response to infection
4. Antimicrobial drugs
• Principle of antimicrobial therapy
• Pharmacodynamic and
pharmacokinetic
• Antimicrobial susceptibility test

8. Emerging infectious diseases: avian
influenza, pandemic influenza, SARS
9. Viral infections: adenovirus*, enterovirus*,
influenza*, RSV*
10. Occult bacteremia
11. Bacterial infections:
Burkholderiapseudomallei, diphtheria,
Haemophilusinfluenzae, meningococcal,
nocardiosis, Salmonella*, Staphylococcal*,
Streptococcal*, tetanus
12. Parasitic infections: pinworms, ascariasis,
hookworm, Microsporidium, Cryptosporidium,
Entamoebahistolytica, Giardia, tapeworm,
Brugiamalayi, trichuriasis, free living amoeba,
strongyloidiasis, cysticercosis, trichinosis,
gnathostomiasis, opisthorchiasis,
paragonimiasis
13. Pharyngitis*, tonsillar-pharyngitis*, otitis
media and externa*, sinusitis*, facial cellulitis,
mastoiditis
14. Herpetic gingivostomatitis*, herpangina*,
oral thrush*, glossitisenteroviralenanthems,
mumps, parotitis
15. Croup syndrome*
16. Pneumonia*, bronchiolitis, bronchitis,
pertussis

15. Endocarditis, pericarditis,
myocarditis, acute rheumatic fever
16. Hepatic abscess, cholangitis,
hemolytic uremic syndrome,
appendicitis*, peritonitis
17. Renal and perinephric abscess
18. Tubo-ovarian abscess
19. Osteomyelitis (chronic), septic
arthritis, myositis
20. Brain abscess, epidural,
subdural, and paraspinal abscess,
transverse myelitis, peripheral
neuropathies (diphtheria, botulism,
tetanus), poliomyelitis
21. Keratitis, endophthalmitis
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• Mechanism of drug resistance
• Side effect and drug interactions
5. Infection control
• Standard precautions and transmission
based precautions
• Isolation technique
• Chemo-prophylaxis and
immunoprophylaxis in infectious
diseases

17. Esophagitis, enteritis, antibiotic associated
colitis, hepatitis
18. Urinary tract infection*
19. Urethritis, vaginitis, epididymitis, orchitis,
cervicitis
20. Osteomyelitis (acute), septic arthritis
(uncomplicate), tropical pyomyositis
21. Meningitis, encephalitis
22. Skin infection*: impetigo, cellulitis, furuncles,
erysipelas, carbuncles, Staphylococcal scalded
skin syndrome, dermatophytes, Candida,
scabies, lice, warts, venereal warts,
molluscumcontagiosum, herpes simplex
23. Conjunctivitis*, blepharitis, sty, preseptal
cellulitis
24. Nosocomial infection*
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2.2 โรคมะเร็งและเนื้ องอกร้าย
(MALIGNANT NEOPLASM) ICD 10, II; C00-C97
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Superior vena cava
syndrome (SVC) obstruction
2. Tumor lysis syndrome
3. Hyperleukocytosis
4. Cord compression
5. Febrile neutropenia

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Leukemia (ALL, AML, CML)
2. Brain tumor
3. Hodgkin’s และ non-Hodgkin’s
lymphoma
4. Neuroblastoma
5. Wilms’ tumor
6. Retinoblastoma
7. Histiocytosis syndrome
8. Soft tissue
sarcomas/rhabdomyosarcoma
9. Bone tumors (osteosarcoma and
Ewing’s sarcoma)
10. Liver cancer (hepatoblastoma)
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Chemotherapy and immunosuppressive drug
2. Principle of stem cell transplantation
3. Neoplastic disorder

2.3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ICD 10, III; D50-D77
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Acute bleeding
2. Severe anemia
3. Coagulopathy
4. Thrombocytopenia
5. Disseminated intravascular
coagulation (DIC)

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Anemia
1. Other kinds of anemia (not
1.1 Nutritional anemia*: iron deficiency, vitamin included in group 2)
B12 & folic acid deficiency
2. Other kinds of bleeding disorder
1.2 Hemolytic anemia*
(not included in group 2)
3. Hemophilia with important
• Enzyme abnormalities: glucose-6
phosphate dehydrogenase deficiency complication: life-threatening
bleeding, inhibitor
(G-6PD)
4. Congenital and immune• Membrane disorder: hereditary
mediated neutropenia
spherocytosis
• Thalassemia/hemoglobinopathies: trait 5. Congenital and acquired
aplastic anemia
and diseases
6. Thrombotic disorder
• Immune mediated hemolysis:
7. Special treatment: stem cell
autoimmune hemolytic anemia
transplantation
2. Bleeding disorders
2.1 Acquired platelet dysfunction with
eosinophilia (APDE)
2.2 Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
2.3 Idiopathic vitamin K deficiency in infancy
2.4 Hemophilia
2.5 von Willebrand disease
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Normal and abnormal development of
hematopoietic system
2. Function of erythrocytes, hemoglobin,
leukocytes and platelets
3. Mechanism of hemostasis and thrombosis
4. Blood group, blood product and HLA
system
5. Factors affecting disorders of hematopoietic
system
6. Mechanism of therapeutic drugs on
hematologic disorder

2.6 Disseminated intravascular clotting (DIC)
3. Leukocyte disorder
• Acquired non immune neutropenia:
sepsis, drugs
4. Blood and blood components
• Blood component therapy
• Complication of transfusion
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2.4 โรคภูมิแพ้และโรคบางโรคที่เกี่ยวกับกลไกภูมิค้มุ กัน
(ALLERGY AND DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM) ICD 10; D80-D89
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Acute asthmatic attack
2. Anaphylaxis
3. Acute urticaria&
angioedema

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Allergic rhinitis sinusitis*
2. Allergic conjunctivitis*
3. Atopic dermatitis*
4. Asthma*
5. Urticaria& angioedema
6. Food allergy
7. Drug allergy
8. Insect sting allergy
9. Anaphylaxis
10. Wheezing child

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Allergy skin testing
2. Hereditary/severe angioedema
4. Anaphylaxis ทีต่ อ้ งการหาสาเหตุ
5. Eosinophilic enteropathy
6. Primary immunodeficiency
7. Serum sickness
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Immune response
• Mechanism of host defense
• Antigen presentation
• Humoral and cellular response
• Mucosal epithelial cells
• Cytokines and chemokinnes
• Lymphocyte (T & B cell)
• Polymorphonuclear cell (PMN)
• Complement
2. Gell&Coombs’ hypersensitivity reactions
3. Allergic inflammation
4. Common allergens and avoidance
5. Principle of allergen immunotherapy
6. Pharmacology of drugs used in allergic and
immunologic disorders including
some biological agents (e.g. IVIG, anti-IgE)
7. Principle of diagnostic tests in allergy: in vivo
(e.g. skin test), in vitro

2.5 โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิ ซึม
(ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES) ICD10, IV; E00-E35
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Diabetes* including
• DKA
• Hypoglycemia
• Hypocalcaemia
• Hypo-and
hypernatremia
2. Diabetes insipidus
3. SIADH
4. Acute illness in a child with
underlying endocrine,
metabolic diseases:
• Thyroid storm
• Congenital
hyperplasic
• Acute adrenal
insufficiency
• Infant presenting with
inborn error of
metabolism

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Congenital hypothyroidism
• Thyroid screening
• Initial evaluation
2. Delayed puberty
3. Anorexia nervosa
4. Exogenous obesity* with metabolic
syndrome
5. Benign premature adrenarche
6. Benign premature thelarche
7. Puberty and normal variation
8. Familial short stature
9. Constitutional delay of growth and
puberty
10. Pubertal gynecomastia
11. Newborn with maternal gestational
diabetes
• Transient hypoglycemia
• Transient hypercalcemia
• Transient hypocalcemia

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Adrenal insufficiency
2. Ambiguous genitalia
• Micropenis
• Hypogonadism
3. Diabetes insipidus
• Central DI
• Nephrogenic DI
• Psychogenic polydipsia
4. Congenital adrenal hyperplasia
5. Delayed or precocious puberty
6. Diabetes mellitus (diabetic
ketoacidosis, DKA)
7. Obesity * due to endocrine
disease
• Cushing syndrome
• Hypothyroidism
• Growth hormone deficiency
• Panhypopituitarism
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Pituitary gland and hypothalamus
2. Thyroid gland
3. Adrenal gland
4. Pancreas และ insulin
5. Parathyroid gland
6. Calcium homeostasis
7. Gonad and sexual development
8. Hormone: synthesis, secretion function
9. Growth chart
10. Tanner staging
11. Precocious puberty
• Normal variant
• Premature thelarche
• Premature pubarche
• Premature adrenarche

8. Hypoglycemia persistent
hypoglycemia in infancy
9. Metabolic bone diseases
• Rickets
• Skeletal dysplasia
10. Calcium, phosphorus
magnesium metabolism
11. Growth hormone deficiency
12. Growth hormone excess
13. Pituitary disorder due to
• Congenital anomaly
• Intracranial lesion
14. Thyroid hormone
• Goiter*
15. Turner genetic syndromes
16. Undescended testes
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2.6 ความผิดปกติ เกี่ยวกับสารน้าอีเล็กโทรลัยท์และดุลกรด-ด่าง
(DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTES AND ACID-BASE BALANCE) ICD 10, IV; E86-E87
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
Fluid, electrolytes and acidbase disorders in:
1. Newborn: severe birth
asphyxia, idiopathic respiratory
distress syndrome etc.
2. Central nervous system:
increased intracranial
pressure, etc.
3. Cardiovascular system:
congestive heart failure etc.
4. Respiratory system: acute
respiratory failure etc.
5. Gastrointestinal and
hepatobiliary system: severe
diarrhea, gut obstruction,
cirrhosis, etc.
6. Urinary system: acute renal
failure, etc.
7. Endocrine and metabolic
system: diabetic ketoacidosis,
adrenal insufficiency, etc.

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม

1. Volume deficit, volume excess
2. Hypo/hypernatremia
3. Hypo/hyperkalemia
4. Acidosis/alkalosis (acute, chronic)
5. Hypo/hypercalcemia
6. Hypo/hypermagnesemia
7. Hypo/hyperphosphatemia

กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Regulation of
• Body volume
• Osmolality
• Electrolytes: Na, K, Cl, Ca, P, Mg
• Acid-base balance
2. Daily water and electrolytes requirement,
insensible and sensible water loss
3. Effect of conditions and drugs on fluid,
electrolytes and acid-base homeostasis
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8. Hematology and oncology:
tumor lysis syndrome, uric acid
nephropathy, acute hemolysis,
etc.
9. Infectious diseases: DHF,
septic shock, malaria, etc.
10. Miscellaneous: burns,
near-drowning, salicylate
poisoning, SIADH, etc.
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2.7 ความผิดปกติ ทางโภชนาการ
(NUTRITIONAL DISORDERS) ICD 10, IV; E00-E68
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Severe protein-energy
malnutrition
2. Cardiac beri-beri
3. Xerophthalmia

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Feeding problems and eating habits
2. Protein-energy malnutrition (mildmoderate)
3. Vitamin deficiencies
4. Mineral deficiencies
5. Obesity
6. Nutrient deficiencies in vegetarianism
7. Food faddish
8. Hyperlipidemia
9. Hypervitaminosis
10. Nutritional management in
diseases/condition
• AIDS
• Burns
• Critically ill
• Diabetes mellitus
• Failure to thrive
• Food allergy
• GI disease: malabsorption, liver
and biliary disease, pancreatic

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Eating disorders
2. Food safety
3. Nutritional management in
diseases
• Chylothorax and chylous
ascites
• Inborn error of metabolism
• Inflammatory bowel
diseases
• Intestinal pseudoobstruction
• Lipoprotein disorders
• Morbid obesity
• Short bowel syndrome
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Nutritional requirement
2. Nutrient digestion, absorption and
metabolism
3. Developmental changes of systems related to
feeding
4. Nutrition in pregnancy and lactation
5. Infant and child feeding
6. Breast milk and breastfeeding
7. Infant formula and other milk formulas
8. Complementary food/complementary feeding
9. Nutritional assessment: history taking,
physical examination, anthropometric
measurement, laboratory investigation
10. Enteral nutrition: principles, medical food,
modular formula
11. Parenteral nutrition: principles

•
•
•
•
•
•
•

disorders, diarrhea, constipation,
gastroesophageal reflux
Heart disease and cardiovascular
disease
Hypertension
Malignancy
Osteoporosis
Pulmonary disease
Preterm and low-birth-weight
Renal disease
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2.8 โรคทางจิ ตเวชเด็กและวัยรุ่น
(PSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENT) ICD 10, V; F00-99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Emergency condition
• Child abuse/neglect*
• Acute stress reaction*
• School refusal in
kindergarten and
school age children*
• Hyperventilation
• Aggressive behavior*
• Low risk of suicide
e.g. suicidal thought,
suicidal gesture
• Acute organic brain
syndrome
2. Reaction of family to death
and terminal illness

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Developmental problem
1. Schizophrenia
2. Psychosis
• Mental retardation
3. Attempted suicide
• Autistic disorder
4. Eating disorder in adolescent
• Speed and language disorder
5. Anorexia, bulimia nervosa
• Problem from nurture/environment
6. Substance abuse
2. Emotional problem: fear, separation
7. Complicated physical & sexual
anxiety, depress mood, anxiety, conversion
abuse
3. Reaction to illness*: psychological
8. Severe disorganized family
aspect of acute & chronic illness, reaction
9. Post traumatic stress disorder
to hospitalization, handicaps, reaction to
10. Gender identity disorder
severe illness & dying
11. Oppositional defiant disorder
4. Learning problem*: learning disabilities,
12. Conduct disorder
attention deficit hyperactivity disorder
13. Mood disorder
without
14. Severe aggression & violent
co-morbidity, motor coordination disorder
behavior
5. Adjustment disorder*
15. Learning disabilities with co6. Psychological factors affecting physical
morbidity
condition*: hyperventilation, headache,
16. Attention deficit hyperactivity
abdominal pain
17. Autistic disorder
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Cognitive development
2. Emotional development
3. Social development
4. Moral development
5. Motor development
6. Speech and language development
7. Gender identity development
8. Temperament
9. Family development
10. Neuropharmacology, neurochemistry,
neurophysiology
11. Psychological test: IQ, Bender-Gestalt test,
achievement test

7. Mental problem after illness*: acute
organic mental disorder, chronic organic
mental disorder, pediatric AIDS, congenital
anomalies, chronic physical illness,
terminal illness
8. Non complicated behavioral and
emotional problem*: lack of discipline, lack
of responsibility, immaturity, tantrum, bully,
thumb sucking, nail biting, masturbation,
eating problems, eliminating disorder,
sleep problems, conduct disorders (lying,
stealing), sexual behavioral deviation, risk
behavior in teenager disorder with comorbidity

18. School refusal in older child
19. Somatoform disorder
20. Anxiety disorders เช่น generalized
disorder, obsessive compulsive
disorder

* โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อยเป็ นปัญหาสุขภาพของคนไทย
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2.9 โรคระบบประสาท
(DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM) ICD10, VI; G00-G99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Status epilepticus
2. CNS infection
3. Increased intracranial
pressure
4. Coma
5. Spinal cord compression
6. Cerebrovascular diseases
7. Head injury
8. Respiratory failure from
neuromuscular disorders

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษา
ได้เอง
1. Epilepsy
2. CNS infection
3. Headache
• Migraine
• Tension headache
4, Mild closed head trauma & simple
linear skull fractures
5. Transient neurological symptoms
from drugs e.g. benzodiazepine

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้
เหมาะสม
1. Intractable seizure
2. Neural tube defect
3. Craniosynostosis
4. Hydrocephalus
5. Other congenital malformations
6. Acute encephalopathy
• Metabolic
• Hypertensive
• Lead
• Anoxic
• Drug/toxin-induced
7. Complications and sequelae from CNS
infection
8. Infection and dysfunction of ventriculo
peritoneal shunt
9. Movement disorders
10. Mental retardation, developmental
disorders, autism
11. Weakness, hypotonia, flaccidity
12. Neuro cutaneous syndromes

70

กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Neuroanatomy
2. Neurophysiology
3. Development of nervous system
4. Cerebrospinal fluid dynamic
5. Neurotransmitters
6. Pharmacology of antiepileptic drugs and other
drugs used in nervous system diseases
7. Basic principle of neuroimaging
8. Basic principle of neurophysiology examination
(EEG, EMG, nerve conduction study)
9. Basic principle of neurogenetics
10. Molecular and cellular biology of pediatric
nervous system disorders
11. Environmental epidemiology of pediatric
nervous system disorders

13. Severe head injury, complicated skull
fractures, spinal cord injury
14. Spinal cord disorders

2.10 โรคของตาและส่วนประกอบของตา
(DISEASES OF THE EYE AND ADNEXA) ICD 10, VII; H00-H59
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Corneal abrasion
2. Chemical burns
3. Foreign bodies
4. Eye trauma*

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแล
รักษาได้เอง
1. Conjunctivitis*
2. Periorbital cellulitis
3. Uncomplicated hordeolum and
chalazion*
4. Blocked lacrimal duct
5. Simple foreign bodies

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้
เหมาะสม
1. Amblyopia
2. Corneal abrasion
3. Cataract
4. Chorioretinitis
5. Chemical burns
6. Complicated and intraocular foreign
bodies
7. Decreased visual acuity
8. Esotropia, exotropia, ptosis
9. Glaucoma
10. Herpetic keratitis / chronic conjunctivitis
11. Orbital cellulitis
12. Retinopathy of prematurity
13. Significant eye trauma manifested by
hyphema, extraocular muscle palsy, globe
penetration, or orbital fracture
14. White pupillary reflex
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Normal and abnormal development of eye
structures
2. Development of vision in normal child
3. Principle of visual screening

2.11 โรคของหูและปุ่ มกกหู
(DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS) ICD 10, VIII; H60-H95
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Airway obstruction
2. Foreign body of the
aerodigestive tract
3. Significant trauma to the
middle or external ear, nose,
lip, palate, pharynx

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Allergic rhinitis
2. Blunt nasal trauma
3. Cervical adenitis
4. Epistaxis
5. Otitis media and externa
(uncomplicated)*
6. Parotitis (mild)
7. Pharyngotonsillitis*
8. Routine care for the child with a
tracheostomy
9. Simple nasal and ear canal foreign
bodies
10. Acute bacterial sinusitis
11. Stridor (mild): croup, tracheomalacia
12. Viral enanthema: herpes, herpangina,
measles

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Abscess (retropharyngeal,
peritonsillar)
2. Airway obstruction (acute, chronic)
3. Cholesteatoma, chronic otitis
media
4. Congenital anomalies of the pinna,
lip, palate, jaw
5. Complicated otitis media, sinusitis,
epistaxis, parotitis
6. Epiglottitis
7. Chronic hypertrophic tonsillitis,
adenoiditis
8. Foreign body of the aerodigestive
tract
9. Head and neck masses
10. Nasal polyp
11. Significant hearing loss e.g.
congenital sensorineural hearing loss
12. Significant trauma to the middle
or external ear, nose, lip, palate,
pharynx
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Anatomy and physiology of ear, sinus, nose
and throat
2. Development of hearing and language
3. Principle of hearing screening
4. Anatomy and physiology of ear, sinus, nose
and throat
5. Development of hearing and language
6. Principle of hearing screening

13. Sleep apnea (obstructive sleep
apnea)
14. Tympanic membrane perforation
(traumatic or persistent)
15. Chronic & acute sinusitis with its
Complication
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2.12 โรคระบบไหลเวียนเลือด
(DISEASE OF THE CIRCULATORY SYSTEM) ICD10, IX; 100-199; Q20-Q28
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Supraventricular
tachycardia*
2. Hypoxic spell*
3. Congestive heart failure*
4. Cardiogenic shock e.g.
ductal dependent cardiac
lesions
5. Cardiac arrest

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Innocent murmur*
2. Common acyanotic congenital heart
disease
• Ventricular septal defect*
• Patent ductusarteriosus*
• Atrial septal defect*
• Coarctation of aorta
3. Common cyanotic heart disease
• Tetralogy of Fallot*
4. Acquired heart disease
• Rheumatic fever*
• Rheumatic heart disease
• Kawasaki disease*
• Myocarditis
• Infective endocarditis

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Acyanotic heart disease
2. Complex congenital heart disease
• Cyanotic heart disease with
increase pulmonary blood
flow e.g. d-TGA*, TAPVR*
• Cyanotic heart disease with
decrease pulmonary blood
flow eg. tricuspid atresia,
univentricular heart
3. Chest pain
4. Syncope
5. Tachyarrhythmia
6. Bradyarrhythmia
7. Myocardial and pericardial
diseases
8. Pulmonary hypertension
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Normal and abnormal development of
cardiovascular system and conducting system
2. Transitional circulation from fetus to neonate
3. Physiology of normal and abnormal
cardiovascular system e.g. heart failure, shock
4. Pathophysiology of common cardiovascular
lesions
5. Pharmacology of common drug usage in
cardiovascular system
• Anti heart failure drugs
• Anti arrhythmic drugs
• Anti hypertensive drugs

2.13 โรคระบบหายใจ
(DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM) ICD10, X; J00-J99, Q30-Q34
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Resuscitation and
stabilization
2. Respiratory failure
3. Tension pneumothorax/
pneumothorax
4. Status asthmaticus
5. Smoke inhalation
6. Pulmonary edema
7. Submersion injury
8. Acute lung injury/acute
respiratory distress syndrome
(ARDS)
9. Upper airway obstruction
(infectious, structural, foreign
body

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Upper respiratory tract infection
• Common cold
• Pharyngotonsillitis
• Acute otitis media
• Acute rhinosinusitis
2. Lower respiratory tract infection
• Acute epiglottitis
• Acute laryngotracheobronchitis
(croup)
• Bacterial tracheitis
• Retropharyngeal abscess
• Pleural effusion
• Lung abscess
• Acute bronchitis
• Acute bronchiolitis
• Wheezing associated respiratory
infection (WARI)
• Pneumonia (bacterial, viral,
atypical pathogens, parasites)

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Upper/lower airway obstruction
2. Apnea
3. Apparent life threatening event
4. Bronchopulmonary dysplasia
5. Complicated bronchiectasis
6. Foreign body in the airway
7. Pneumonia with empyema
8. Pneumocystis cariniiinfection
9. Lymphoid interstitial pneumonia
10. Recurrent/persistent pneumonia
11. Refractory or severe asthma
12. Persistent atelectasis
13. Bronchopleural fistula
14. Respiratory failure from
pulmonary edema, ARDS, near
drowning
15. Significant pneumothorax
16. Congenital disorders of
respiratory system
17. Volatile substance abuse
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Normal and abnormal development
2. Physiology
• Control of breathing
• Mechanics of breathing
• Gas exchange and gas transport
3. Immunology and defense mechanisms
4. Normal and abnormal respiration
• Normal and abnormal breathing including
change during exercise, anxiety, fever
• Chest wall deformity
• Interpretation of blood gas analysis, pulse
oximetry, pulmonary function test
5. Principle of therapeutics
Mechanisms of action, use and adverse effects
of drugs for treatment of disorders of the
respiratory system (group 1 & 2 )
• Oxygen delivering system
• Oxygen and humidity administration
• Aerosol therapy

• Bronchiectasis
3. Miscellaneous
• Chest pain
• Apnea of prematurity
• Asthma

18. Intrathoracic tumor
19. Obstructive sleep apnea
20. Pulmonary tuberculosis
21. Congenital malformation
• Choanal atresia
• Web of larynx
• Congenital laryngeal stridor,
laryngomalacia
• Subglottic stenosis
• Congenital tracheomalacia
• Bronchial stenosis
• Congenital malformation of
the lung: cystic,
sequestration, agenesis
hypoplasia and dysplasia
• Bronchogenic cyst
• Vascular ring
• Pulmonary AV fistula
• Diaphragmatic hernia/
eventration of diaphragm
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• Chest rehabilitation
• Inhalation device
• Positive pressure ventilation
• Basic ventilator management
6. Gender, ethnic, and behavioral considerations
affecting disease treatment and prevention,
including psychosocial, cultural, occupational, and
environmental factors
• Emotional and behavioral factors:
smoking, substance abuse, pets, and
allergies
• Influence on person, family, and society
(e.g. tuberculosis, asthma, chronic lung
diseases,
• school issues, protective parents, family
smoking)
• Occupational and other environmental
risk factors
• Gender and ethnic factors

2.14 โรคระบบย่อยอาหาร
(DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM) ICD10, XI; K00-K93; Q38-Q45, A00-A09
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Acute abdomen*
2. Peritonitis*
3. Bowel obstruction*
4. Ileus, appendicitis*
5. Malrotation
6. Peptic ulcer disease
7. Pyloric stenosis
8. Intussusception
9. Incarcerated hernia
10. Gastroenteritis
11. Hepatitis
12. Gastroesophageal reflux
13. Dehydration (oral,
parenteral rehydration)
14. Constipation
15. Biliary tract disease
16. Inflammatory bowel
disease
17. Upper and lower GI
bleeding
18. Pancreatitis

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Acute diarrhea*
2. Vomiting*
3. Constipation, encopresis*
4. Recurrent abdominal pain*
5. Infantile colic*
6. Gastroesophageal reflux*
7. Cholestasis in neonate*
8. Jaundice*
9. Lactose intolerance
10. Cow milk protein และ food intolerance
11. Antibiotic associated diarrhea
12. Primary peritonitis
13. Acute viral hepatitis
14. Anal fissure
15. Intestinal parasites

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Emergency conditions that need
referal to surgeon
• Appendicitis*
• Bowel obstruction*
• Volvulus
• Intussusception
• Pyloric stenosis
• Secondary peritionitis
• Causatic ingestions
• Massive GI bleeding
• TE fistula
• Duodenal atresia
2. Hepatobiliary disease
• Wilson disease
• Liver abscess
• Biliary atresia
• Pancreatitis
• Portal hypertension
• Cholangitis
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. GI development
2. Bilirubin and bile acid metabolism
3. Digestion and absorption of nutrients
4. Liver function
5. Gut immunology
6. Gut peptide
7. Basic GI pharmacology
8. Physiologic gastroesophageal reflux

19. Foreign body in GI tract

• Hepatic failure
3. Gastrointestinal conditions
• Peptic ulcer
• H. pylori gastritis
• Intestinal pseudoobstruction
• Abnormal swallowing
• Hischsprung disease
• Cyclic vomiting
• Inflammatory bowel disease
• Short bowel
• Malrotation
• Malabsorption: enteropathy,
cystic fibrosis, persistent
diarrhea
4. Others
• Anorexia nervosa
• Bulimia
• Severe failure to thrive
5. Congenital malformations
• Tongue tie*
• Inguinal hernia*
• Cleft lip, cleft palate*
• Congenital absence, atresia
• Atresia of bile duct*
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•
•
•
•
•

Hiatal hernia
Omphalomesenteric duct
Meckel’s diverticulum
Duplication of intestine
Recto-vaginal, stenosis of
intestines*, ureterorectal
fistula
• Choledochal cyst
• Annular pancreas
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2.15 โรคผิวหนังและเนื้ อเยื่อใต้ผิวหนัง
(DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE) ICD 10, XII; L00-L99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Bacterial infections
1. Cutaneous infections and infestations
1. Cutaneous infections
• Toxic shock syndrome 1.1 Bacterial infections: impetigo, ecthyma,
• Tuberculosis and other
2. Cutaneous manifestations of folliculitis, furuncle, carbuncle, erysipelas,
mycobacterial diseases
cellulitis, sexually transmitted diseases,
systemic diseases
• Leprosy
staphylococcal
scalded
skin
syndrome
• Gram negative
2. Dermatitis
(SSSS)
septicemia
• Atopic dermatitis (severe)
1.2
Superficial
fungal
infections:
(ecthymagangrenosum)
• Exfoliative dermatitis
candidiasis, dermatophytosis (tineacapitis,
3. Cutaneous drug reactions
3. Cutaneous drug reactions
tineacorporis,
tineapedis,
tineaungium),
• Stevens-Johnson
• Stevens-Johnson syndrome
tineaversicolor
syndrome (SJS) and
(SJS) and toxic epidermal
1.3
Viral
infections:
molluscum
toxic epidermal
necrolysis (TEN) (severe)
contagiosum, warts, herpes simplex,
necrolysis (TEN)
• Drug hypersensitivity
herpes zoster, chickenpox, viral
• Drug hypersensitivity
syndrome (DHS)/drug
exanthems
syndrome (DHS)/drug
reaction with eosinophilia
1.4 Insect bites and parasites: insect bite
reaction with
and systemic symptom
reaction, scabies, pediculosis, creeping
eosinophilia and
(DRESS) (severe)
eruption
systemic symptom
4. Papulosquamous diseases
2. Common dermatitis
(DRESS)
• Psoriasis (severe)
• Atopic dermatitis (mild to
5. Vesiculobullous diseases
moderate)
• Seborrheic dermatitis
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Structures and functions of the skin and skin
appendages
2 Physiology of normal skin
3. Pharmacology of topical and systemic drugs
used in dermatology
4. Dermatoimmunology
5. Diagnostic laboratory tests
• KOH preparation
• Gram stain and AFB stain
• Tzanck smear
• Scrape for scabies
• Scotch tape technique for tineaversicolor
• Wood’s lamp examination
• Skin biopsy

• Diaper dermatitis
• Pityriasis alba
• Dyshidrotic eczema
• Contact dermatitis
• Nummular eczema
• Autosensitization dermatitis
• Xerotic eczema
3. Urticaria and angioedema
4. Cutaneous drug reactions
• Maculopapular eruption
• Acneiform eruption
• Fixed drug eruption
• Erythema multiforme-like lesions
• Stevens- Johnson syndrome
(SJS)/ toxic epidermal necrolysis
(TEN) (mild)
• Drug hypersensitivity syndrome
(DHS)/ drug reaction with
eosinophilia and systemic
symptom (DRESS) (mild)
5. Erythema multiforme
6. Neonatal skin problems
• Transient skin lesions: erythema
toxicum, milia, miliaria, neonatal
acne

• Chronic bullous
dermatosisof childhood
• Bullous pemphigoid
• Dermatitis herpetiformis
• Pemphigus
6. Acne (severe)
7. Cutaneous manifestations of
systemic diseases
• Langerhans cell histiocytosis
8. Genodermatoses
• Congenital ichthyosis
• Epidermolysisbullosa
• Xerodermapigmentosum
9. Others
• Vitiligo
• Urticaria pigmentosa
• Hemangioma (complicated)
• Photosensitivity diseases
(phototoxic and
photoallergic reaction,
polymorphous light eruption)
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• Birthmarks and developmental
defects (vascular birthmarks and
nevi)
7. Papulosquamous diseases
• Pityriasisrosea
• Psoriasis (guttate, vulgaris)
8. Acne (mild and moderate)
9. Cutaneous manifestations of systemic
diseases
• HIV infection
• Gram negative septicemia
(ecthymagangrenosum)
• Connective tissue disorder: lupus
erythematosus and
dermatomyositis
• Vasculitis: HenochSchonleinpurpura
• Nutritional deficiency
10. Genodermatoses
• Neurofibromatosis
• Tuberous sclerosis
• Incontinentiapigmenti
• Ichthyosis vulgaris
11. Alopecia
• Alopecia areata
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• Traction alopecia
• Trichotillomania
• Telogen effluvium
• Anagen effluvium
12. Hemangioma (uncomplicated)
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2.16 โรคระบบกล้ามเนื้ อร่วมโครงร่างและเนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
(DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIII; M00-M99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Macrophage activation
syndrome
2. Pulmonary hemorrhage
in autoimmune diseases
3. Cerebral vasculitis in
autoimmune diseases
4. Infection in rheumatic
patients
5. Catastrophic
antiphospholipid syndrome

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Growing pains
2. Benign hypermobility syndrome
3. Patellofemoral syndrome
4. Fibromyalgia
5. Transient synovitis
6. Post-streptococcal reactive arthritis
7. Reactive arthritis
8. Acute rheumatic fever
9. Uncomplicated juvenile idiopathic
arthritis
10. Henoch-Schoenleinpurpura
11. Kawasaki disease
12. Urticarial vasculitis
13. Serum sickness (like) reaction
14. Septic arthritis
15. Osteomyelitis
16. Osgood-Schlatter disease
17. Scoliosis/kyphosis
18. Traumatic arthritis

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้
เหมาะสม
1. Juvenile idiopathic arthritis
2. Inflammatory bowel disease with arthritis
3. Systemic lupus erythematosus
4. Antiphospholipid syndrome
5. Juvenile dermatomyositis
6. Mixed connective tissue disease
7. Scleroderma
8. Overlap syndromes
9. Hypersensitivity vasculitis
10. Polyarteritisnodosa
11. Microscopic polyangiitis
12. Churg-Strauss vasculitis
13. Wegener’s granulomatosis
14. Takayasu arteritis
15. Behcet’s disease
16. Leukemic arthritis
17. Slipped capital femoral epiphysis
18. Legg-Calve-Perthes
19. Spondylolysis/spondylolithesis
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Structure and function of musculoskeletal
system and
connective tissue
2. The immune system and inflammatory
response
- Innate immunity
- Adaptive immunity
3. Mechanism of immune-mediated diseases

2.17 โรคของระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ
(DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIV; N00-N39, N99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Reduced renal function
• Acute renal failure
2. Severe hypertension

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Congenital disease
• Labia minora adhesions
• Phimosis
• Vesicoureteric reflux: mild grade
2. Glomerular disease
• Steroid-responsive nephritic
syndrome
• Acute postinfectious
glomerulonephritis
3. Urological disease
• Mild scrotal pain or swelling
• Genital trauma
4. Infection
• Urinary tract infection (UTI)
without underlying uropathy
• Balanitis
• Nonspecific urethritis
• Prepubertal vaginitis
5. Orthostatic proteinuria

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Congenital disease
• Renal agenesis: Potter
syndrome
• Cystic kidney disease:
polycystic kidney, renal
dysplasia, sponge kidney
• Congenital obstructive
uropathy: congenital
hydronephrosis,
megaloureter, malposition of
ureters, duplication of
ureters
• Other congenital
malformations: horseshoe
kidney, ectopic kidney,
posterior urethral valves
• Vesicoureteric reflux with
reflux nephropathy
• Imperforate hymen
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Normal and abnormal development of
genitourinary system
2. Physiology
• Renal blood flow
• Renal concentrating ability
• Glomerular filtration
• Water, electrolytes and acidbase handling
• Normal voiding pattern
• Urine output
• Attainment of bladder control
• Renal hormones and other hormones
affecting the kidneys
3. Normal and abnormal histology of the kidney
4. Immune mechanism of glomerular disease
5. Reduced renal function
6. Drugs and the kidney
7. Sexual development
8. Sex education

6. Transient hematuria
7. Voiding dysfunction without anatomical
defect
8. Mild hypertension

• Congenital malformation of
uterus, cervix, genitalia
• Undescended teses
• Hypospadias, epispadias
• Hydrocele
• Phimosis non response to
medication and
paraphimosis
• Neurogenic bladder and
obstructive uropathy e.g.
posterior urethral valve
• Indeterminate sex and
pseudohermaphroditism
• Ambiguous genitalia
2. Glomerular disease
• Nephrotic syndrome: steroid
resistant
• Congenital nephrotic
syndrome
• IgA nephropathy
• Henoch-Schoenlein nephritis
• Systemic lupus
erythematosus
• Bacteremia (shunt nephritis,
endocarditis)
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3. Tubular disease
• Renal tubular acidosis,
Fanconi’s syndrome
• Bartter’s syndrome,
Gitelman syndrome
• Tubulointerstitial disease
• Nephrogenic diabetes
insipidus
• Toxic nephropathy
4. Reduced renal function
• Acute and chronic renal
failure
• Chronic renal failure
• Hemolytic uremic syndrome
5. Urological disease
• Urolithiasis
• Scrotal pain or swelling
(moderate and severe)
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2.18 โรคและภาวะผิดปกติ ในระยะปริกาเนิ ดและทารกแรกเกิ ด
(CERTAIN CONDITION ORIGINATING IN THE PERINATAL AND NEONATAL PERIOD) ICD 10, XVI; P00-P96
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Neonatal resuscitation
2. Pneumothorax
3. Shock

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Prevention and vaccination
1. Abnormal/renal mass
• Vitamin K, eyes, BCG, hepatitis B 2. Diaphragmatic hernia
2. Umbilical cord care, inflammation of the 3. Congenital heart diseases
(transposition, Tetralogy of Fallot),
Umbilicus
SVT, complete heart block
3. Breast feeding, feeding problem
4. Esophageal or gut atresia
4. Birth injury:
5. Gastroschisis, omphalocele
• Brachial plexus palsy
6. Intestinal obstruction
• Facial palsy, torticollis
7. Perforated viscus
• Fracture clavicles
8. NEC
• Cephalhematoma, subgaleal
9. Imperforated anus
hematoma
10. Hydrocephalus, spina bifida
5. LGA, SGA, premature, postmature
11. Congenital hip dislocation
6. IDM, infant of substance abusing mother
12. Abnormal genitalia
7. Delayed urination and stooling
8. Lethargy, irritability, jitteriness
9. Respiratory distress
• Hyaline membrane disease
• Transient tachypnea
• Meconium/amniotic aspiration
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Neonatal jaundice
2. Blood group incompatibility
3. Phototherapy
4. Normal newborn behavior & temperament

• Persistent pulmonary hypertension
• Pneumonia
• Air leak syndrome
• Chronic lung disease
• Atelectasis
10. Heart murmur (cyanotic and acynotic
congenital heart diseases)
11. Congestive heart failure
12. Common skin rashes, birthmarks
13. Gastrointestinal &hepatobiliary
• Gastroesophageal reflux, vomiting
• Bloody stool, diarrhea
• Hepatosplenomegaly
• Meconium plug
• Necrotizing enterocolitis (NEC)
14. Metabolic derangements
15. Apparent congenital defect/ syndrome
16. Jaundice
17. Hydropfetalis
18. Hematologic disorders: polycythemia,
anemia, neutropenia, thrombocytopenia,
coagulopathy, hemophilia, vitamin K
deficiency, DIC
19. Intrauterine viral infection, neonatal
sepsis and meningitis, nosocomial infection
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20. Hypoxic ischemic encephalopathy,
intraventricular hemorrhage, central apnea,
seizures, hypotonia, micro/macrocephaly
21. Edema, acute renal failure, hematuria
22. Electrolyte imbalance
23. Abnormal genitalia
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2.19 ความพิ การแต่กาเนิ ดรูปร่างผิดปกติ และโครโมโซมผิดปกติ
(CONGENITAL MALFORMATIONS, DEFORMATIONS AND CHROMOSOMAL ABNORMALITIES) ICD 10, XVII; Q00-Q99
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง

1. Newborn with Down
syndrome, trisomy 13 & 18,
severe multiple anomalies
2. Suspected inborn metabolic
disorder
• Severe metabolic
acidosis
• Hypoglycemia
• Hyperammonemia
• Intractable &
uncontrolled seizure
• Urea cycle disorder,
organic acidemia
3. Specimen collection from
severely ill or dying
neonate/child with suspected
IEM

1. Pedigree construction, interpretation of
inheritance pattern, recurrence risk
2. Simple dysmorphology: examination &
describe common major & minor
anomalies (cleft lip/palate, polydactylty,
ear anomaly, club foot)
3. Common non-syndromic birth defects:
hydrocephalus, neural tube defect, cleft
lip/palate, esophageal atresia,
Hirschsprung disease, anal stenosis,
cryptorchidism, Potter sequence,
arthrogryposis, Pierre-Robin sequence
4. Genetic syndrome: Down syndrome,
trisomy 13 & 18, other chromosomal
disorders, Turner, Klinefelter syndrome
5. Common disorders/condition: Marfan,
neurofibromatosis, Noonan,
achondroplasia

กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ได้เหมาะสม
1. Suspected inborn metabolic disorder
(severe metabolic acidosis,
hypoglycemia, hyperammonemia,
intractable & uncontrolled seizure)
2. Specimen collection from severely ill
or dying neonate/child with suspected
IEM
3. Genetic syndrome/conditions:
• AD: Treacher-Collins, Apert,
Crouzon, thanatophoric
dysplasia, achondroplasia,
osteogenesisimperfecta,
Noonan
• AR: thalassemia, spinal
muscular atrophy,
phenylketonuria, urea cycle
defect, organic acidemia,
mucopolysachharidosis(Hurler,
Hunter, Morquio), Congenital
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กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Principle of gene structure and functions,
mutation, inheritance pattern
2. Chromosomal disorder (number and structure)
3. Single gene inheritance (AD, AR, XD, XR)
4. Multifactorial disorder
5. Nontraditional inheritance:
• Mitochondrial disorder
• Genomic imprinting
• Uniparentaldisomy
• Nucleotide repeat disorder
6. Oncogene & tumor suppressor gene
(retinoblastoma)
7. Principle of genetic polymorphism and genetic
susceptibility, and pharmacogenomics/ genetics
8. Birth defects: etiologies, general approaches,
common teratogens

6. General approach and management of
mental retardation & multiple congenital
anomalies
7. Indication & basic interpretation for
cytogenetic analysis, molecular genetic &
biochemical analysis
8. Principle of newborn screening &
carrier screening, prevention of genetic
disorder

ichthyosis,
epidermolysisbullosa
• XD: fragile X syndrome, Rett,
incontinentiapigmenti
• XR: hemophilia A&B, G-6PD
def, Duchenne muscular
dystrophy
• Others: Pierre-Robin,
ectodermal dysplasia, PraderWilli/Angleman, mental
retardation & multiple
congenital anomalies
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2.20 การบาดเจ็บการเป็ นพิ ษและผลติ ดตามเหตุจากภายนอก
(INJURY, POISONING AND CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES)
ICD 10, XIX; T00-T07, T15-T32, T36-T79, T90-T98, XX; V01-V99, W00-Y89
กลุ่มที่ 1
ภาวะฉุกเฉิ น
1. Injury* especially head
injury
2. Poison
3. Drowning
4. Bite and sting (especially
snake and dog bite)
5. Foreign body*

กลุ่มที่ 2
ปัญหาและโรคที่ไม่รนุ แรงดูแลรักษาได้เอง
1. Poison*
• Acetaminophen, salicylate
• Amphetamine and other substance
• Antidepressant, antihistamine
• Caustic agents
• Heavy metal especially iron, lead
• Hydrocarbon
• Pesticides: organophosphate, rat poison
• Carbon monoxide
• Mushroom
• Button
• Battery
2. Injury prevention of all age group including from
toys, burn, gun, pet
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กลุ่มที่ 3
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
1. Head injury
2. Burn
3. Advocacy for injury prevention

กลุ่มที่ 4
ความรู้พืน้ ฐานทางการแพทย์
1. Pathogenesis of poison (especially
acetaminophen, organophosphate)
pathophysiology

ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวิ นิจฉัยและรักษา
แบ่งระดับของหัตถการต่าง ๆ ทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องมีประสบการณ์ดงั ต่อไปนี้
ระดับที่ 1 รูห้ ลักการโดยการอ่านหรือชมจากภาพยนตร์วดี ทิ ศั น์ (Know)
ระดับที่ 2 เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how)
ระดับที่ 3 ช่วยทาและหรือฝึกทากับหุน่ (Show how)
ระดับที่ 4 ทาด้วยตนเอง (Does)
หัตถการ
1. THERAPEUTIC AND TECHNICAL PROCEDURES
- Abscess (Simple), I & D
- Abdominal paracentesis
- Aerosol and Inhalation therapy
- dry powder inhaler (DP)
- metered dose inhaler (MD)
- nebulizer
- Airway management : laryngoscopy, endotracheal intubation
- Arterial puncture
- Bladder catheterization, transurethral
- Bleeding time
- Blood and blood component transfusion
- Cardiopulmonary resuscitation, basic & advanced life support (newborn & pediatric)
- Central line : use/care
- Chest physiotherapy
- Electrocardiogram, perform and interpret
- Endotracheal intubation
- Exchange transfusion
- Gastric suction/lavage
- Gastric tube placement (NG)
- Gynecologic examination (Pre-pubertal)
- Heimlich maneuver
- Intensive monitoring :
- Blood pressure ; automated, Doppler, sphygmomanometer
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ระดับ
4*
3
4
4
4*
4
4*
4*
4
4*
4
4
4*
4
4*
4
4*
4*
4
3
4

- Body temperature
- Cardiac
- Respiratory
- Intraosseous line placement
- Intravenous line placement
- Lumbar puncture : spinal fluid collection & examination
- Medication delivery
- IM, SC, ID, IV, rectal, aerosol
- Intranasal, etc.
- Newborn procedures :
- Bilirubin measurement (Micromethod)
- Gavage feeding
- Phototherapy
- Silver nitrate cauterization
- Umbilical vessel catheterization
- Ostomy / stomal care
- Oxygen delivery systems : select and use
- Pericardial tapping
- Peritoneal dialysis
- Pneumatic otoscopy
- Proctoscopy
- Pulmonary function tests
- Peak flow meter
- Spirometry
- Pulse oximetry
- Sexual abuse : Examination / evaluation
- Skin biopsy
- Subdural tapping
- Suctioning of : Nares, trachea, tracheostomy
- Suprapubic aspiration of urine
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid
- Touniquet test
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4
4
4
3
4
4*
4*
4
4
4*
4*
4
4*
4*
4*
2
2
2
2
4
2
4
3
2
2
4
3
4
4

- Tuberculin test (Place & read) : Mantoux, PPD, Tine
- Universal precautions
- Venepuncture
- Venous cut down and CVP placement
- Ventilation : Bag-valve-mask, CPAP, mechanical
2. DIAGNOSTIC AND SCREENING PROCEDURES
- Antropometric measurement: weight, height, chest/head circumference, U/L ratio,
span
- Apt test for maternal blood swallowing
- Blood gases determination : Arterial and capillary
- Developmental screening : DDST II, Gesell figure, drawing test, DAP test
- Growth chart : Recording & interpretation
- Interpretation of Intellectual quotient
- Pubertal staging : Tanner
- Skin fold thickness, mid-arm circumference measurement
- Transillumination test
- Visual screening : acuity, strabismus
- X-ray interpretation (initial or emergency reading):
- Abdomen, Cervical spine, Lateral neck, Chest, Fractures in extremities
- Skeletal surveys for suspected abuse
3. LABORATORY PROCEDURES AND SPECIMEN COLLECTION
3.1 Collection techniques & proper handling for :
- Abscess fluid, pus
- Blood culture
- CBC with differential count
- Conjunctival swab : Bacteria
- Gastric aspiration
- Hair collection (Tinea)
- Nasal smear
- Nasopharyngeal swab
- Newborn blood screening : Hypothyroid, PKU
- Pleural fluid
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4
4
4*
3
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

- Skin scraping : Scabiasis, fungal
- Scotch tape technique for pinworms
- Spinal fluid
- Throat swab
- Tracheal aspirate (Include child with tracheostomy)
- Urine culture
- Urethral culture
- Vaginal culture
3.2 Perform and interpret :
- Bedside glucose determination
- Bone marrow : aspiration smear & stain
- Bone marrow biopsy
- Capillary blood gases
- CBC :
- Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets
- Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body
- Buffy coat smear & Wright stain
- Interpret RBC indices read out on automated CBC
- Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, clot lysis
- CSF cell count and staining
- ESR
- Gram stain and AFB & modified AFB stain
- KOH preparation : Hair, skin, vaginal
- Nasal smear for PMNs
- Rapid test : Cold agglutinin
- Stool : Occult blood, pH, parasites
- Throat swab culture : Selective media for group A presumptive diagnosis
- Tzanck smear
- Urinalysis : Dip and microscopic
- Urine culture & colony count
- Urine ferric chloride test
* หัตถการทีค่ วรทาได้ตงั ้ แต่จบแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต(พบ.)
97

4
4
4
4
4
4
4
4
4*
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4*
4
4
4
4
4
4
4*
4
4

ภาคผนวกที่ 3
การติ ดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
เมื่อจบการฝึ กอบรมแล้วแพทย์ประจาบ้านมีทกั ษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ตามหัวข้อ ทักษะและระดับชัน้ ปี ที่กาหนดในตาราง และบันทึกผลการเรียนรู้ (ทาได้ด้วยตนเอง
หรือ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้) พร้อมหลักฐานผลการประเมิ นโดยอาจารย์ ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการฝึ กอบรม (อฝส.) จานวนชัน้ ปี ละ 2 หัวข้อ

Communicating With children

Year
1
A. Basic communication with children and
adolescents
B. History taking from children and
adolescents
C.Information giving for children
(Management plan, treatment)
D. Inform consent procedures
E. Inform consent/assent for research studies
#
G. Involve children in decision making

*
*
*
*
*

C. Understanding dying patients and family
D. Respect for different values and cultures

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

E. Advance directives with surrogates
F. Withhold/Withdraw life-sustaining Rx with
surrogates
G.Communicating as death approach

*
*
*

H. Notification of death
I.Request for organ donation #

Communication with parents/ care
givers

J. Request for autopsy
A. History taking from parents
B. Information giving (Treatment,
management plan)
C. Inform consent/refusal for procedures/
procedures
D. Inform consent / refusal for research
studies
E. Counseling for chronic illness

Year
3

*

A. Breaking bad news with surrogates and
patients
B. Communicating palliative care

Palliative Care Issues

Year
2

*
*
*
*
*
*

F. Counseling for genetic diseases

*
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Conference

others

G. HIV counseling

*

H. Negotiating goals of care
I. Counseling for second opinion

Communication with colleagues/
teams

J. Advice by telephone
A. Consultation with specialists
B. Writing referral letters
C. Information asking from other doctors
D. เขียนใบรับรองแพทย์
E. Working within multidisciplinary teams

*
*
*
*
*
*
*
*

F. Conflict resolution with colleagues

*
*
*

G. Giving supervision for junior colleagues
A. Dealing with anger patients

challenging

B. Violence (Child abuse, neglect) #
C. Specific needs patients/parents (Handicap,
MR, CP LD)
D. Handling complaints

*

E. Managing unrealistic requests (Saying no)

*

*

F. Report mistakes to parents
Communication with
community

A. Giving information
B. Program/disease campaign #
C. Child advocacy
D. School health

*
*
*
*
*

E. Communication via medias #
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*
*

*
*
*

ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิ จยั ของแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์พ.ศ. 2560
โดย คณะอนุ กรรมการพิจารณางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 1.

ระเบียบนี้ช่อื ว่า “ระเบียบการทางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์พ.ศ. 2560”

ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับผูเ้ ริม่ รับการฝึกอบรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2558เป็ นต้นไปดังนัน้ จึงมีผลให้งานวิจยั
ของแพทย์ประจาบ้านที่ย่นื ขอสอบเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์ปีการศึกษา 2560เป็ นต้นไปต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
อฝส.กุมารฯ
หมายถึงคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อกก.พว.
หมายถึ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณางานวิ จ ัย ของแพทย์ ป ระจ าบ้ า นสาขากุ ม ารเวชศาสตร์ ใ น
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์
ว.ว. กุมารฯ
หมายถึงวุฒบิ ตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขกุมารเวชศาสตร์ออก
ให้โดยแพทยสภา
อ.ว. กุมารฯ
หมายถึงหนังสืออนุ มตั เิ พื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์ออกให้โดยแพทยสภา
แพทย์ประจาบ้านหมายถึงแพทย์ประจาบ้านสังกัดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
ทีแ่ พทยสภารับรองรวมทัง้ แพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านทางกุมารเวชศาสตร์และมีสทิ ธิ ์ยืน่ ขอสอบ
เพือ่ ว.ว. กุมารฯหรืออ.ว. กุมารฯ
งานวิจยั หมายถึงงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านทีใ่ ช้ยน่ื เพือ่ ประกอบสิทธิ ์การขอสอบเพื่อว.ว. กุมารฯ
หัวหน้าสถาบัน หมายถึงผูอ้ านวยการสถาบันทีแ่ พทย์ประจาบ้านสังกัดอยูห่ รือหัวหน้าภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ผอู้ านวยการกองกุมารเวชกรรมหัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์หรือตาแหน่งอื่นใดที่
หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานด้านกุมารเวชศาสตร์
ผูแ้ ทนสถาบันหมายถึงอนุกรรมการตัวแทนของสถาบันในอกก.พว. ซึง่ ในการประชุมอกก.พว.ได้ตกลงให้
อนุกรรมการผูน้ นั ้ เป็ นผูแ้ ทนสถาบัน
ปี การศึกษา
หมายถึงปี การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านนับจากวันแรกทีเ่ ริม่ เข้าโปรแกรมการฝึกอบรมไปจน
ครบ 1 ปี ซง่ึ ปั จจุบนั นับจาก 1 กรกฎาคมถึง 30มิถุนายนของปี ถดั ไป
ข้อ 4. แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องแต่ไม่อนุ ญาตให้แพทย์ประจาบ้านตัง้ แต่ 2 คนขึน้
ไปในสถาบันเดียวกันทางานวิจยั เรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจยั นัน้ เป็ นโครงการระยะยาว แพทย์ประจา
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บ้านในรุน่ ถัดไปทีไ่ ม่ได้อยู่ซอ้ นช่วงเวลาสามารถดาเนินการเรื่องนัน้ ต่อได้ นอกจากนัน้ ในกรณีทอ่ี าจารย์ ผูค้ วบคุมมากกว่า
1 สถาบันเห็นชอบให้ทางานวิจยั เรื่องเดียวกัน อกก.พว.อนุ ญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่างสถาบัน ทาการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันได้ แต่แพทย์ป ระจาบ้านแต่ละคนต้องนาเสนอโครงร่างงานวิจยั (research proposal) ต่อที่ป ระชุม อาจารย์ใน
สถาบันทีต่ นเองฝึ กอบรมเช่นเดียวกับผู้อ่นื และแพทย์ประจาบ้านแต่ละคนสามารถนาเสนอ และแปลผลข้อมูลได้เฉพาะใน
สถาบันทีต่ นเองทาการศึกษาเท่านัน้
ข้อ 5. แพทย์ประจาบ้านผูท้ างานวิจยั ต้องลงทะเบียนทางานวิจยั ต่อหัวหน้าสถาบันที่ตนรับการฝึ กอบรมและเมื่อแพทย์
ประจาบ้านเลือกเรือ่ งทีจ่ ะทางานวิจยั และได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าทีแ่ น่นอนแล้วให้ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาในด้านหัวข้อเรื่องแนวทางการศึกษาวิจยั และเลื อกผู้ควบคุมงานวิจยั รวมทัง้ นาเสนอแผนการวิจยั ต่อที่ประชุม
อาจารย์ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมกาหนด เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการต่อไปได้
ข้อ 6. แพทย์ประจาบ้านต้องดาเนินการจัดทาโครงร่างงานวิจยั (Research proposal) ภายใต้คาแนะนาของผู้ควบคุม
งานวิจยั เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสถาบันหรือคณะอนุ กรรมการด้านงานวิจยั ของสถาบันฝึ กอบรมที่ตนสังกัด
และขออนุ มตั ทิ าการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั ในคน (Ethic committee)หรือ institutional (review board)ของสถาบันนัน้
โดยต้องดาเนินการวิจยั ภายใตข้อกาหนดด้านจริยธรรมวิจยั อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7. เมื่อโครงร่างงานวิจยั ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการวิจยั ในคนแล้วให้แพทย์ประจาบ้านเริม่ ดาเนินงานวิจยั ภายใต้
การควบคุมของผูค้ วบคุมงานวิจยั
ข้อ 8. ผูค้ วบคุมงานวิจยั เป็ นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือสถาบันทีแ่ พทย์ประจาบ้านรับ
การฝึ กอบรมและได้รบั ว.ว. กุมารฯหรืออ.ว. กุมารฯหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และควบคุมงานวิจยั ของแพทย์
ประจาบ้านจานวนไม่เกิน 3 คนต่อชัน้ ปี
ข้อ 9. ในกรณีท่ผี ูค้ วบคุมงานวิจยั ไม่ได้สงั กัดที่สถาบันหรือภาควิชาที่แพทย์ประจาบ้านรับการฝึ กอบรมหัวหน้าสถาบัน
จะต้องมีหนังสือขออนุ มตั ผิ บู้ งั คับบัญชาของผูค้ วบคุมงานวิจยั ท่านนัน้ พร้อมทัง้ หนังสือเชิญไปยังผูค้ วบคุมงานวิจยั ท่านนัน้
ด้วย
ข้อ 10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่านทีอ่ กก.พว. รับรองคือผูค้ วบคุมงานวิจยั 1 ท่าน
และผูป้ ระเมินงานวิจยั อีก 2 ท่านโดยอย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านนี้ตอ้ งอยูน่ อกสถาบันทีแ่ พทย์ประจาบ้านนัน้ สังกัดอยู่
ข้อ 11. ผูป้ ระเมินงานวิจยั ต้องได้ว.ว. กุมารฯ หรือ อ.ว. กุมารฯหรือวุฒอิ ่นื ทางกุมารเวชศาสตร์ท่เี ทียบเท่า ว.ว. กุมารฯ
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และจะรับประเมินงานวิจยั ทัง้ หมดไม่เกิน 5 ฉบับในแต่ละปี (นับรวมงานวิจยั ทีผ่ ปู้ ระเมินควบคุมด้วย)
ข้อ 12. ผูค้ วบคุมงานวิจยั หรือหัวหน้าสถาบันมีหน้าทีท่ าบทามผูป้ ระเมินงานวิจยั ทัง้ ในและนอกสถาบันทัง้ นี้ควรทาบทาม
ให้เสร็จสิน้ และส่งแบบตอบรับเป็ นผูป้ ระเมินงานวิจยั (มีหลักฐานการเซ็นยินยอม) ให้เลขานุ การอกก.พว. ก่อนการประชุม
พิจารณารับรองถ้าหาผูป้ ระเมินงานวิจยั ไม่ได้หรือไม่แจ้งอกก.พว.จะกาหนดผูป้ ระเมินทีเ่ หมาะสมให้

101

ข้อ 13. ในกรณีทค่ี ุณสมบัตขิ องผูค้ วบคุมงานวิจยั ไม่เป็ นไปตามข้อ 8 หรือผูป้ ระเมินงานวิจยั ไม่เป็ นไปตามข้อ 10 และ 11
ให้ผแู้ ทนสถาบันหรือหัวหน้าสถาบันทาเรือ่ งเสนอผ่านเลขานุการอกก.พว. เพือ่ นาเข้าทีป่ ระชุมอกก.พว.
อนุมตั เิ ป็ นรายๆไป
ข้อ 14. ประเภทงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
14.1 การวิจยั ทางคลินิกเช่น clinical trial, cohort studies, case-control studies เป็ นต้น
14.2 รายงานผูป้ ่ วยได้แก่ case report, case series
14.3การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
14.4 การวิจยั ด้านการบริการทางการแพทย์เช่นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ hospital accreditation เป็ นต้น
14.5 การวิจยั ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
ข้อ 15. แพทย์ประจาบ้านต้องแจ้ง
15.1 ชื่อนามสกุลของแพทย์ประจาบ้านผูท้ างานวิจยั
15.2 ชื่อเรือ่ งงานวิจยั ภาษาไทย
15.3 ชื่อเรือ่ งงานวิจยั ภาษาอังกฤษ
15.4 ชื่อผูค้ วบคุมงานวิจยั
15.5 ชื่อผูป้ ระเมินงานวิจยั อีก 2 ท่าน
ให้เ ลขานุ ก ารอกก.พว. ทราบโดยผ่า นทางผู้แ ทนสถาบัน หรือ หัวหน้ า สถาบัน ภายในวัน ที่ 30กัน ยายนของปี
การศึกษาทีแ่ พทย์ประจาบ้านจะยืน่ สมัครสอบว.ว.กุมารฯ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องงานวิจยั ผู้ควบคุมงานวิจยั หรือผู้ประเมินงานวิจยั หลังจากที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากอกก.พว. แล้วแพทย์ประจาบ้านจะต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสถาบันทีร่ บั การฝึกอบรมโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูค้ วบคุมงานวิจยั เพื่อขออนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงส่งให้เลขานุ การอกก.พว. นาเข้าทีป่ ระชุมอกก.พว. พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไปใน
กรณีงานวิจยั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามโครงร่างฯเนื่องจากมีเหตุขดั ข้องระหว่างการทาวิจยั ไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นเรื่องใหม่ให้อภิปราย
ปั ญหาทีเ่ กิดและวิธกี ารแก้ไขทัง้ นี้โดยได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้าสถาบันและผูค้ วบคุมงานวิจยั
ข้อ 16. รายงานผลงานวิจยั เพือ่ ประกอบการสอบวุฒบิ ตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ สามารถจัดทา เป็ น 4 รูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
16.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย
16.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพมิ พ์ในวารสาร ทาง
การแพทย์
16.3 บทความภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทางการแพทย์ทม่ี ผี ทู้ บทวน (peer-review journal) ซึง่
ปรากฏ ในฐานข้อมูลระดับสากล เช่น PudMed, Scopus เป็ นต้น
16.4 บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ ของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 17. การส่งรายงานผลงานวิจยั แพทย์ประจาบ้านและการประเมิน เป็ นไปตามรูปแบบของรายงานดังต่อไปนี้
17.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย
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1) วิทยานิพนธ์ฉบับร่างทีไ่ ด้รบั การตรวจแก้ไขจากผูค้ วบคุมงานวิจยั จานวน 3 ฉบับพร้อมใบคาแสดง จรรยาบรรณ
ในงานวิจยั ให้ผแู้ ทนสถาบันทีฝ่ ึกอบรม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ทจ่ี ะสอบ เพือ่ ส่งไปยังผูป้ ระเมิน งานวิจยั (ห้ามส่งให้
โดยตรง)
2) การเรียงลาดับชื่อผูป้ ระเมินงานวิจยั ให้เรียงดังนี้ ลาดับที่ 1 เป็ นประธานผูป้ ระเมินงานวิจยั ซึง่ หมายถึงผู้
ประเมินในสถาบันและไม่ใช่ผคู้ วบคุมงานวิจยั ในกรณีทม่ี ผี ปู้ ระเมินนอกสถาบัน 2 ท่าน ให้ผปู้ ระเมินที่ อาวุโสกว่า เป็ น
ประธาน ลาดับที่ 2 เป็ นผูค้ วบคุมงานวิจยั และลาดับที่ 3 เป็ นผูป้ ระเมินนอกสถาบัน
3) ในกรณีทผ่ี ปู้ ระเมินให้มกี ารแก้ไข และจะพิจารณาใหม่หลังจากการแก้ไข ให้แพทย์ประจาบ้าน จัดการแก้ไข
พร้อมกับสาเนาใบประเมินให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยเร็ว จากนัน้ แพทย์ประจาบ้านติดต่อกับผู้ ประเมิน เพือ่ ขอรับใบ
ประเมินผลครัง้ ใหม่ ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของปี ทส่ี อบ
4) ในกรณีทผ่ี ปู้ ระเมินให้ผา่ นโดยแก้ไขตามคาแนะนา และไม่ขอพิจารณาซ้าหลังแก้ไข ให้เป็ นหน้าที่ ของผู้
ควบคุมงานวิจยั ในการควบคุมดูแลให้แพทย์ประจาบ้านแก้ไขรายงานให้เรียบร้อย
5) การตัดสินให้งานวิจยั ผ่าน ให้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ ในกรณีทค่ี วามเห็นของผูป้ ระเมินขัดแย้งกัน ให้ผคู้ วบคุม
งานวิจยั ประสานหาข้อยุตทิ ย่ี อมรับได้ทุกฝ่ าย ถ้าผูค้ วบคุมงานวิจยั ไม่สามารถความเห็นให้เป็ นเอกฉันท์ ให้ถอื เสียงข้าง
มาก (2ใน3) เป็ นเกณฑ์ตดั สิน
6) ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขตามคาแนะนา ต้องมีลายเซ็นของแพทย์ประจาบ้านผูท้ างานวิจยั และผูค้ วบคุม งานวิจยั
เซ็นเพื่อรับรองว่าแพทย์ประจาบ้านได้แก้ไขรายงานตามทีผ่ ปู้ ระเมินแนะนาเรียบร้อยแล้ว พร้อมลายเซ็นของผู้ ประเมิน
ภายในและหัวหน้าสถาบัน หลังจากนัน้ ให้แพทย์ประจาบ้านส่งใบเซ็นชื่อแก่ผปู้ ระเมินภายนอกโดยผ่านทาง ผูแ้ ทนสถาบัน
ของตน
7) แพทย์ประจาบ้านต้องส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทแ่ี ก้ไขเรียบร้อยแล้ว และพิมพ์ตามรปูแบบที่ กาหนด
จานวน 1 ชุด พร้อมทัง้ แผ่นบันทึกข้อมูล compact disk ทีม่ รี ายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์บนั ทึกในรูปแบบ pdfจานวน 1 แผ่น
ให้แก่ผแู้ ทนสถาบัน (หรือหัวหน้าสถาบันแล้วแต่กรณี) เพือ่ ส่งมอบให้แก่เลขานุการ อกก.พว. ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม
ของปี ทส่ี อบ โดยในชุดรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทส่ี ง่ ต้องระบุ ชื่อเรือ่ ง ชื่อแพทย์ผทู้ า ติดทีส่ นั ปก ซึง่ อาจจะเขียนหรือพิมพ์
สติกเกอร์ตดิ ก็ได้
17.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ
1) ให้แพทย์ประจาบ้านเป็ นผูน้ ิพนธ์ช่อื แรก และอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั เป็ น correspondence
2) ส่งต้นฉบับบทความทีย่ งั ไม่ได้สง่ ไปยังวารสารทางการแพทย์ จานวน 3 ฉบับ พร้อมใบคาแสดง จรรยาบรรณ
ในงานวิจยั ให้ผแู้ ทนสถาบันที่ฝึกอบรม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ทส่ี อบ เพือ่ ส่งไปยังผูป้ ระเมิน งานวิจยั (ห้ามส่งให้
โดยตรง)
3) ให้แพทย์ประจาบ้านจัดการแก้ไขตามคาแนะนาของผูป้ ระเมิน และนา ต้นฉบับทีแ่ ก้ไขแล้ว (manuscript for
publication) ส่งไปยังวารสารทางการแพทย์และส่งให้แก่ผแู้ ทนสถาบัน พรอ้มกับ ใบประเมิน งานวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3
ท่านทีแ่ สดงว่า งานวิจยั ได้ผา่ นการประเมิน และใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารว่า ต้นฉบับงานวิจยั อยูร่ ะหว่างการ
ทบทวน (under review) เพือ่ ส่งมอบให้แก่เลขานุการ อกก.พว. ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของปี ทจ่ี ะสอบ
4) ให้สง่ แผ่นบันทึกข้อมูล compact disk ทีม่ รี ายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์บนั ทึกในรูปแบบ pdfจานวน 1 แผ่น ให้แก่
เลขานุการ อกก.พว. ผ่านทางผูแ้ ทนสถาบัน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปี ทส่ี อบ
17.3 บทความภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทางการแพทย์ทม่ี ผี ทู้ บทวน
1) ให้แพทย์ประจาบ้านเป็ นผูน้ ิพนธ์ช่อื แรก และอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั เป็ น correspondence
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2) ให้สง่ reprint พร้อมทัง้ แผ่นบันทึกข้อมูล compact disk ซึง่ บันทึกบทความทีต่ พี มิ พ์ในรูปแบบ pdfหรือ หนังสือ
ตอบรับการตีพมิ พ์จากบรรณาธิการของวารสารฯ (letter of acceptance) พร้อมกับใบประเมิน งานวิจยั ของผูค้ วบคุม
งานวิจยั ทีแ่ สดงว่างานวิจยั ได้ผา่ นการประเมินและใบคาแสดงจรรยาบรรณในงานวิจยั ให้ผแู้ ทน สถาบันทีฝ่ ึกอบรม เพือ่ ส่ง
ให้แก่เลขานุการ อกก.พว. ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของปี ทจ่ี ะสอบ
3) ในกรณีทไ่ี ม่ได้สงั ่ reprint ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของปี ทจ่ี ะสอบ ขอให้สง่ ต้นฉบับสุดท้ายทีแ่ ก้ไข เรียบร้อยที่
ส่งทางวารสารฯ เพือ่ รอตีพมิ พ์พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล compact disk ซึง่ บันทึกบทความต้นฉบับแก่ เลขานุการ อกก.พว.
ผ่านทางผูแ้ ทนสถาบันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปี ทส่ี อบ
17.4 บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ – ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 17.3
ข้อ 18. ในกรณีทแ่ี พทย์ประจาบ้านท างานวิจยั เสร็จ และต้องการส่งก่อนเวลาทีก่ าหนด ให้แพทย์ประจาบ้านแจ้ง ผูแ้ ทน
สถาบันหรือหัวหน้าสถาบันทีฝ่ ึกอบรมเพื่อให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบและดาเนินการต่อไป ถ้าผลงานเสร็จ ก่อนกาหนด
1 ปี แพทย์ประจาบ้านจะมีสทิ ธิ ์ส่งรายงานวิจยั เพือ่ ขอรับการประเมินพร้อมกับผูม้ สี ทิ ธิ ์สอบในปี นนั ้
ข้อ 19. เมือ่ แพทย์ประจาบ้านทา งานวิจยั เสร็จสิน้ แล้ว ให้นาเสนอผลงานวิจยั ของตนด้วยปากเปล่า (oral presentation)
ต่อทีป่ ระชุมอาจารย์ตามทสีถ่ าบันจัดให้
ข้อ 20. ผูส้ มัครสอบสมทบเพือ่ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ ต้องปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้านในสถาบัน ฝึกอบรม
แพทย์ประจา บ้าน
ข้อ 21. ผูส้ มัครสอบเพื่อ อว. กุมารฯ ซึง่ ได้วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญสาขากุมารเวชศาสตร์จากต่างประเทศทีเ่ ทียบเท่า วว.
กุมารฯให้สง่ ผลงานทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรือ่ ง แทนรายงานวิจยั ได้ โดยเสนอให้ อกก.พว.
พิจารณา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี การศึกษานัน้
ข้อ 22. งานวิจยั นี้เป็ นสิทธิของสถาบันทีฝ่ ึกอบรม แพทย์ประจาบ้านสามารถนา ผลงานจากงานวิจยั นี้ไปเป็ น ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูค้ วบคุมงานวิจยั และหัวหน้าสถาบัน แล้ว
เท่านัน้
ข้อ 23. ในกรณีทแ่ี พทย์ประจาบ้านต้องการให้รบั รองคุณวุฒ ิ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ ของตนเทียบเท่าปริญญา เอก
จะต้องแจ้งความต้องการนัน้ ให้สถาบันฝึกอบรมของตนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนทาการวิจยั และต้อง ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ข้อ 24. ให้ประธาน อกก.พว. กากับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
(ศ.นพ. พิภพ จิรภิญโญ)
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 5
การทางานวิ จยั เพื่อการรับรองวุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ สาขากุมารเวชศาสตร์
ให้มคี ุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
แพทย์ประจาบ้านทีต่ อ้ งการรับรอง วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ สาขากุมารเวชศาสตร์ให้มคี ุณวุฒ ิ
“เทียบเท่า ปริญญาเอก” ต้องมีผลงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
ประเภทงานวิจยั ได้แก่ การวิจยั ทางคลินิก เช่นrandomized controlled trial, cohort study, case
control study, systematic review with meta-analysis
การควบคุมงานวิจยั และการประเมินผล การพิจารณาผลการประเมนิผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของผูท้ จ่ี ะได้รบั วุฒบิ ตั รฯ เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรวม ดังนัน้ สถาบันจะต้องรับผิดชอบการ
เตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านของสถาบันตนเอง ตัง้ แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุด
การทา งานวิจยั และจัดทา รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพือ่ นาส่งราช วิทยาลัยฯ ทัง้ นี้สถาบันฝึกอบรมจะต้อง
รายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ทป่ี รึกษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตาม กรอบเวลาทีก่ าหนดไปยังราช
วิทยาลัยฯ เพือ่ ให้มกี ารกากับดูแลอย่างทัวถึ
่ ง
คุณลักษณะของงานวิ จยั
1. เป็ นงานวิจยั ทีร่ เิ ริม่ ใหม่หรือเป็ นงานวิจยั ทีเ่ คยมีการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศมาก่อนแต่
การ ดาเนินการไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือผลการศึกษามีโอกาสแตกต่างกันในกลุ่มประชากร
2. ดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ good clinical research practice (GCP) มีระเบียบวิจยั ที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับคาถามวิจยั โดยทีแ่ พทย์ประจา บ้านและผูง้ านวิจยั ต้องผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจยั และ/ หรือ good clinical research practice (GCP)
3. เป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
จริ ยธรรมการวิ จยั
1. เมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทา วิจยั ตาม
ข้อตกลง โดย เคร่งครัด
2. มีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพือ่ ให้ยนิ ยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สาเนาแก่ผปู้ ่ วย
หรือ ผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ทาการระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานะ การเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
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4. การตรวจหรือรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ทีผ่ ่านมาอนุมตั แิ ล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้
เป็ นส่วน หนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นได้มกี ารระบุ
และอนุมตั ใิ นโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
5. กรณีทโ่ี ครงการวิจยั กาหนดให้ทา การตรวจสอบหรือรักษาทีเ่ พิม่ เติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ทอ่ี าจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจยั เพือ่ วางแผนแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิดกรณีอ่นื นอกเหนือการคาดการณ์ ให้รบี ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน 3 ข้อของ
จริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ ดังนี้
6.1 การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผูป้ ่ วย 6.2 การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย
6.3 การยึดมันในหลั
่
กความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ทีจ่ ะได้รบั บริการทางการแพทย์
ตาม มาตรฐาน
กรอบการดาเนิ นงานวิ จยั (36 เดือนของการฝึ กอบรม)
สถาบันฝึกอบรมเป็ นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการดาเนินงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน โดยระบุ
รายละเอียด ของงานและกาหนดเวลาในการส่งงานตลอดปี การศึกษาทัง้ 3 ปี ตัวอย่างกรอบเวลา
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
3
ติดต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและเตรียมคาถามวิจยั
6
ส่งคาถามวิจยั และเริม่ จัดทา โครงร่างงานวิจยั
9
ส่งโครงร่างงานวิจยั
12
สอบโครงร่างงานวิจยั
13
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนนุงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน (ถ้า
ต้องการ)
15
เริม่ เก็บข้อมูล
21
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
30
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
31
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปรับแก้ไข
33
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้การ ประเมินผล
ประกอบ
คุณสมบัตกิ ารเข้าสอบเพือ่ วุฒบิ ตั ร
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การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขากุมารเวชศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (วว.) หรือหนังสืออนุมตั ิ (อว.) สาขากุมารเวชศาสตร์
ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ ถือว่าเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยให้เป็ นตาม
ความสมัครใจ ของแต่ละสถาบันฝึกอบรม และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านแต่ละรายด้วย สาหรับ
สถาบันทีเ่ ปิ ดฝึกอบรมเพือ่ คุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ให้สถาบันฝึกอบรมแจ้งแพทย์ประจาบ้านทราบ
ก่อนการฝึกอบรมและแพทย์ ประจาบ้านผูม้ คี วามประสงค์ดงั กล่าวจะต้องแจ้งสถาบันฝึกอบรมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อนการฝึกอบรมว่าจะรับการ ฝึกอบรมทีม่ โี อกาสได้รบั ทัง้ วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒ ิ
ดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ในกรณีทส่ี ถาบันฝึกอบรมฯ ไมส่ามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน เพือ่ ให้มกี ารรับรองคุณวุฒ ิ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีสทิ ธิ ทีจ่ ะไม่จดั การ
ฝึกอบรมแบบทีม่ กี ารรับรองคุณวุฒใิ ห้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ สามารถแจ้งให้แพทย์ประจา
บ้านทราบตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดรับสมัครการคัดเลือก เข้าเป็ นแพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันทีเ่ ริม่ เปิ ดการ
ฝึกอบรม ในกรณีทส่ี ถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มกี ารรับรอง วว. หรือ อว. ให้มคี ุณวุฒ ิ ดังกล่าว แต่มี
ทรัพยากรจากัด สถาบันนัน้ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนอาจารย์และ ทรัพยากรจากสถาบันอื่นได้
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ จะดาเนินการออกเอกสารเพือ่ รับรองว่า วุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ สาขากุมาร
เวชศาสตร์ มีคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” เมือ่ แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสทิ ธิ ์ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรือ
หนังสือ อนุมตั ิ สาขากุมารเวชศาสตร์และผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ทีส่ ง่ มาให้ราชวิทยาลัยฯ
ประกอบการเข้า สอบ วว. หรือ อว. ในครัง้ นัน้ ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ นานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรือ่ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
รับรองคุณวุฒ“ิ เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ ไม่ให้ระบุ Ph.Dหรือ ปร.ด ท้าย ชื่อวุฒ ิ หรือวุฒ ิ
การศึกษาแต่อาจระบุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้ และไม่ให้ระบุ ดร. นาหน้าชื่อต้นของผูท้ ่ี ได้รบั รอง
คุณวุฒดิ งั กล่าว แต่สามารถนาคุณวุฒดิ งั กล่าวมาใช้ประกอบการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา และอาจารย์คุมงานวิจยั ของนักศึกษาหรือผูร้ บั การฝึกอบรมใน
สถาบันการศึกษา หรือเป็ นวุฒกิ ารศึกษาประจา สถานศึกษาได้ โดยให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒกิ ารศึกษา
แยกกัน ระหว่างจานวนอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จาก วว. หรือ อว. และจานวนอาจารย์ Ph.Dหรือ
ปร.ด หรือ ปริญญาเอก
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ภาคผนวกที่ 6
การประเมิ นผลโดยการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic
assessment) ทีว่ ดั การเรียนรูข้ นั ้ สูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบตั งิ าน
จริง ๆ ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใด ๆ แพทย์ประจาบ้านทาการบันทึกแฟ้ มสะสมผลงานทีป่ ฏิบตั ิ
รวบรวมหลักฐานที่ แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะ
ทีก่ าหนดประเมินและการ สะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้การกากับ
ดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษา และ นาเสนอแฟ้ มสะสมงานนี้ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบันปี ละ 2-3 ครัง้
เพือ่ รับการประเมินและฟั งข้อเสนอแนะ ร่วมกับการวางแผนเพือ่ พัฒนา
การกาหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ Portfolio มีดงั นี้
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส.) กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้ Portfolio เป็ นเครือ่ งมือในการประเมินผลการ
เรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์ในเรือ่ งพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสือ่ สารและการสร้าง
สัมพันธภาพ ระบบสุขภาพ/การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และ ภาวะผูน้ า ทัง้ นี้จะต้องให้อาจารย์ของสถาบันประเมิน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านเพือ่ การ
พัฒนาและ เซ็นชื่อกากับในใบประเมินและเก็บเป็ นหลักฐานใน Portfolio
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องค์ประกอบสาคัญที่มีใน portfolio แพทย์ประจาบ้านภาควิ ชากุมารฯ
หัวข้ อ
วิธีการนาเสนอ
ประวัติ Curriculum vitae
Roadmap
ผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
1.พฤติกรรมเจตคติคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.การติดต่อสื่อสารและการ
สร้ างสัมพันธภาพ
3.ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์
4.การบริบาลผู้ป่วย
5.ระบบสุขภาพและการสร้ างเสริม
สุขภาพ
6.การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7.ภาวะผู้นา
อื่น ๆ
1.Career plan

จานวนครัง้ ต่ อ 3 ปี

-เรี ยงความประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่เป็ น 3 เรื่ อง
Holistic care
- สรุปการประเมิน 360 องศา
ปี ละ1 ครัง้
-การประเมินการสื่อสาร
6 ครัง้
( 2 ครัง้ ต่อปี )
-ผลสอบ PIE, CRQ, OSCE
- EPA 1-7 (แฟ้ม EPA)
ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
- การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในและนอก
10 แฟ้ม
-รายงานกุมารเวชศาสตร์ ชมุ ชนและสังคม
ครบ 2 เรื่ อง ภายในชันปี
้ ที่ 2
- Continuity clinic/Health Supervision
3 ราย
-การอ่าน Journal club และ critical
อย่างน้ อย 2 เรื่ อง
appraisal
-การทาวิจยั
มีความก้ าวหน้ าตามกรอบเวลาที่
กาหนด
- Continuous professional development 3 เรื่ อง
- ประสบการณ์การเป็ นหัวหน้ าทีม
1 เรื่ อง ในปี ที่ 3
(Reflection and feedback)
- พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา

2.รางวัลต่าง ๆ
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ปี ละ 1 ครัง้

ภาคผนวกที่ 7
กิ จกรรมทางวิ ชาชีพที่แพทย์ประจาบ้านสามารถปฏิ บตั ิ ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกากับดูแล
(Entrustable Professional Activities; EPA)
เมือ่ สาเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์มคี วามรูค้ วามสามารถในเรือ่ งต่อไปนี้
EPA 1 ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก (Provide recommended pediatric health
screening)
EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn)
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันทีพ่ บบ่อยในเด็กทีม่ ารับการรักษาทีห่ อผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วย ฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยใน (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory,
emergency outpatient setting)
EPA 4 การดูแลรักษาเบือ้ งต้น เพือ่ ฟื้ นฟูสญ
ั ญาณชีพให้ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมต่อไป
โดย พิจารณาตาม ระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วยเด็กแต่ละราย (Resuscitate, initiate
stabilization of the patient and then triage to align care with severity of illness)
EPA 5แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของกุมารแพทย์ทวไป
ั่
(Demonstrate competence in
performing the common procedures of the general pediatricians)
EPA 6รับรูป้ ั ญหาหรือความผิดปกติทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบือ้ งต้นและส่งต่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
(Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical problems)
EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพ่ บบ่อย (Assess and
manage patients with common behavior/mental health problems)
สมรรถนะหลักทางวิ ชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวข้องแต่ละ EPA
EPA
Competency
EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7
1.พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และ
++ ++
++
++
++
++
++
จริยธรรมแห่ง วิชาชีพ
2.การติดต่อสือ่ สาร&การสร้างสัมพันธภาพ ++
++
++
++
++
++
++
3. ความรูพ้ น้ื ฐาน
++
++
++
++
++
++
++
4.การบริบาลผูป้ ่ วย
+
++
++
++
++
++
++
5.ระบบสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาพ
+
+
+
+
++
++
++
6.การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทาง
+
+
+
+
++
+
+
วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
7.ภาวะผูน้ า
+
+
+
++
+
+
+
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ระดับความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ ประจาบ้านในแต่ละระดับชัน้ ปี
Milestone level
Level1
Level 2
Level 3
EPA
EPA 1 ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก
EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันทีพ่ บบ่อย ใน
เด็กทีม่ ารับการรักษาทีห่ อ ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยใน
EPA 4 การดูแลรักษาเบือ้ งต้น เพือ่ ฟื้ นฟูสญ
ั ญาณชีพให้ดี คงที่ และ
วางแผนการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมต่อไปโดย พิจารณาตามระดับ
ความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วย เด็กแต่ละราย
EPA 5 แสดงทักษะการทา หัตถการทีใ่ ช้บ่อย ของ กุมารแพทย์ทวไป
ั่
EPA 6 รับรูป้ ั ญหาหรือความผิดปกติทางด้าน ศัลยกรรม ให้การดูแล
รักษาเบือ้ งต้นและส่งต่อให้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ั ญหา ทางด้าน
พฤติกรรม สุขภาพจิตทีพ่ บบ่อย
L1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
L2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง
L5 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ และสอนผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
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(R1)

(R2)

(R3)

L1-2
L1-2
L1-2

L3-4
L3-4
L3-4

L4-5
L4-5
L4-5

L1-2

L3-4

L4-5

L1-2
L1-2

L3-4
L3-4

L4-5
L4-5

L1-2

L3-4

L4-5

EPA 1ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก (Provide recommended pediatric health screening)
หัวข้อที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก (Provide recommended
pediatric health screening)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ รายละเอียดของกิ จกรรม
กิจกรรม (บริบท สถานที่
ความสาคัญของการคัดกรอง เป็ นการตรวจหาและให้การรักษาตัง้ แต่ ระยะแรก เป็ น
ลักษณะผูป้ ่ วย)
ส่วนสาคัญของป้ องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
2.1 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสร้างเสริม สุขภาพเด็ก
ในวัยต่าง ๆ ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุน่ รวมถึงทางด้านจิตใจ ครอบครัวและสังคมของ
เด็ก ดังนี้
- เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เครือ่ งมือทีร่ าช
วิทยาลัยกุมาร แพทย์ได้กาหนดไว้ สา หรับเด็กวัยต่าง ๆ ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุน่
- สัมภาษณ์ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ให้คาแนะนาล่วงหน้า
(anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพือ่ ป้ องกันปั ญหาความเจ็บป่ วยทางกาย
ปั ญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน
- สังเกตและค้นหาวิธกี ารเลีย้ งดูทเ่ี บีย่ งเบนของครอบครัว ให้คาแนะนา การเลีย้ งดู
และพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเป็ นกลุม่
- คัดแยกเด็กและครอบครัวทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อปั ญหาในภาพรวมทีจ่ ะมีผล ต่อ
คุณภาพชีวติ ของเด็ก ให้คาปรึกษาแนะนาหาแนวทางทีช่ ดั เจนในการลด ความเสีย่ ง
และส่งเสริมครอบครัวให้มสี ว่ นร่วมแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ แรก
2.2 ประเมินความรูค้ วามสามารถบิดา มารดา ครอบครัว ผูป้ กครอง เพือ่ ให้ การ
ตัดสินใจการคัดกรองกรณีทไ่ี ม่จาเป็ น
2.3 นาความรูท้ างทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidencebased medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจ ทาง
คลินิก
2.4 ชีแ้ จง ให้ขอ้ มูลเพือ่ ให้ได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ ผูป้ กครองเด็กใน
การดูแลรักษา
2.5 สือ่ สารกับเด็ก ผูป้ กครองให้คาแนะนาการดูแลทีเ่ หมาะสม ตามบริบทของแต่ละ
ครอบครัว
2.6 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยด้วยความ เอาใจใส่
บริ บท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity clinic) คลินิก
พัฒนาการเด็กคลินิกสุขภาพเด็กดี หอผูป้ ่ วยใน หออภิบาลทารกแรกเกิดปกติ หอ
ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ข้อจากัด : ไม่ม ี
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3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่
เกีย่ วข้อง

พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสือ่ สารและการสรร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ
้ น้ื ฐาน

การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูแ้ ละทักษะในการกากับดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่องในขณะทีย่ งั ไม่ได้
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
เจ็บป่ วย ซึง่ รวมถึงการเสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค การให้คาปรึกษาและ แนะนาแก่บดิ า
พฤติกรรม
มารดาและผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก ในด้านการป้ องกันอุบตั เิ หตุ การเลีย้ ง ดู และการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ตัง้ แต่ในวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะต้นวัยเด็ก ระยะกลาง (วัยเรียน) และ
วัยรุน่
4.2 ความรูแ้ ละทักษะในการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก ตัง้ แต่ในวัย แรกเกิด
วัยเด็กระยะต้นวัยเด็กระยะกลาง (วัยเรียน) และวัยรุ่น เพือ่ ให้ สามารถตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางร่างกายพัฒนาการ และพฤติกรรม และดาเนินการแก้ไขได้ตงั ้ แต่
แรกเริม่ (early detection and early intervention)
4.3 ความรูท้ างทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้ วิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก เช่น การ
คัดเลือกเครือ่ งมือคัดกรอง ความ ไว ความจาเพาะความคุม้ ค่า 4.4ทักษะในการ
ติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้าง สัมพันธภาพ การให้ความรูแ้ ละให้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4.5พฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
ประเมิน
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EPA 2 บริ บาลทารกแรกเกิ ด (Care for newborn)
หัวข้อที่
1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ
กิจกรรม (บริบท สถานที่
ลักษณะผูป้ ่ วย)

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่
เกีย่ วข้อง

4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

รายละเอียด

บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn)
รายละเอียดของกิ จกรรม
การดูแลทารกแรกเกิดภายหลังเกิดในหอผูป้ ่ วยแรกเกิด กรอบของกิจกรรมนี้คอื
สามารถให้ การดูแลปั ญหาทีพ่ บบ่อยในทารกแรกเกิด และ late preterm infants
ได้
2.1 การตรวจร่างกายเพือ่ หา congenital anomalies
2.2 ให้การดูแลรักษาปั ญหาทีพ่ บบ่อยใน 24 ชม.แรก เช่น respiratory distress,
Hypoglycemia , seizure เป็ นต้น
2.3 ตัดสินใจได้วา่ ปั ญหาใดสามารถรักษาทีบ่ า้ นได้ เพือ่ จาหน่ายเด็กกลับบ้านและ
มา ติดตามผล เช่น neonatal jaundice
2.4 การประเมินความพร้อมของมารดาและครอบครัว ให้คาแนะนาแก่บดิ ามารดา
ในการ ดูแลทารกแรกเกิดภายหลังจาหน่ายกลับบ้าน
2.5 เข้าใจระบบบริการสุขภาพสาหรับทารกแรกเกิด
บริ บท
สถานที่ : Newborn nursery
ผูป้ ่ วย : ทารกแรกเกิด ปั ญหา/โรค : respiratory distress , hypoglycemia ,
neonatal jaundice , seizure เป็ นต้น
ข้อจากัด : ไม่ม ี
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสือ่ สารและการสรร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ
้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป
้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกีย่ วกับโรคหรือปั ญหาทีพ่ บบ่อยในทารก
แรกเกิด (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด
4.3 การตรวจวินิจฉัยและรักษาปั ญหาทีพ่ บบ่อยในทารกแรกเกิด
4.4 ทักษะการทาหัตถการในทารกแรกเกิด (ภาคผนวก 2)
4.5 ให้คาแนะนาและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
4.6 ให้การดูแลรักษา คาปรึกษา ตลอดจนดาเนินการส่งต่อบนพืน้ ฐานความรูเ้ รือ่ ง
ระบบ สุขภาพและการส่งต่อ
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4.7 มีพฤตินิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
ประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ ชนิ ดเฉี ยบพลันที่พบบ่อย สาหรับเด็กที่มารับการรักษาที่
คลิ นิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิ น และหอผูป้ ่ วยใน
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

การดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันทีพ่ บบ่อย สาหรับเด็กทีม่ ารับ
การรักษาที่ คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วย
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ รายละเอียดของกิ จกรรม
กิจกรรม (บริบท สถานที่
2.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัตทิ เ่ี หมาะสม
ลักษณะผูป้ ่ วย)
2.2 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธกี ารทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และ การตรวจพิเศษต่าง ๆ เพือ่ นามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
ของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วจิ ารณญาณทีถ่ กู ต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย
การ ใช้ยา ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง
มาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ น
ศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการท าหัตถการทีจ่ าเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนใน
การ ตรวจสภาพและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจ แปลผลได้อย่าง
ถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ การท าหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทเ่ี ป็ นโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่
พบบ่อย (เช่น asthma , pneumonia , acute gastroenteritis , bleeding disorder ,
anemia , hypertension , nephrotic syndrome , dengue hemorrhagic fever)
(ภาคผนวก 1 หมวดที่ 2)
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นภาวะช็อกหรือมีสญ
ั ญาณชีพไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เกีย่ วข้อง
 การติดต่อสือ่ สารและการสรร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ภาวะผูน้ า
4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกีย่ วกับโรคหรือความผิดปกติแบบ
พฤติกรรม
เฉียบพลันทีพ่ บ บ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะทางคลินิกและทักษะการตรวจโดยใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐาน การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
(ภาคผนวก 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ 4.4
มีพฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแี พทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
ประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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EPA 4 การดูแลรักษาเบือ้ งต้น เพื่อฟื้ นฟูสญ
ั ญาณชีพให้ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่
เหมาะสม ต่อไป โดยพิ จารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติ สาหรับผูป้ ่ วยเด็กแต่ละราย
(Resuscitate , initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity of
illness)
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

การดูแลรักษาเบือ้ งต้น เพือ่ ฟื้ นฟูสญ
ั ญาณชีพให้ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่
เหมาะสมต่อไปโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก
แต่ละ ราย (Resuscitate , initiate stabilization of the patient and then triage to
align care with severity of illness)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด
รายละเอียดของกิ จกรรม
ของกิจกรรม (บริบท สถานที่
2.1 สามารถให้การวินิจฉัย จัดลาดับความสาคัญ ดูแลรักษาเบือ้ งต้นเพือ่ ฟื้ นฟู
ลักษณะผูป้ ่ วย)
สัญญาณ ชีพให้ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมต่อไปได้อย่างทนัทว่ งที
ในผูป้ ่ วยเด็กที่ อยูใ่ นภาวะช็อก สัญญาณชีพไม่คงที่ หรือมี cardiopulmonary
arrest เช่น airway management , การให้สารน้า, การให้ยากระตุน้ การทางานของ
หัวใจ
2.2 สามารถสือ่ สารกับผูร้ ว่ มงานและสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการ
ระหว่างทีมทีด่ แู ลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
2.3 เป็ นผูน้ าในการบริหารจัดการในทีมทีร่ ว่ มดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การบริหารจัดการความเครียด
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วย
ทารก แรกเกิดวิกฤต
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทอ่ี ยูใ่ นภาวะช็อก สัญญาณชีพไม่คงที่ หรือมี
cardiopulmonary arrest (ภาคผนวก 1 หมวดที่ 2)
ข้อจากัด : ไม่ม ี
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เกีย่ วข้อง
 การติดต่อสือ่ สารและการสรร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
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4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกีย่ วกับโรคหรือความผิดปกติท่นี าไปสูภ่ าวะ
พฤติกรรม
ช็อก หรือการมีสญ
ั ญาณชีพแปรปรวนไม่คงทีพ่ บบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับการกูช้ พี ขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ สูงในเด็ก (Pediatric basic
and advanced life support)
4.3 ทักษะทางคลินิก การตรวจโดยใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
ช็อก สัญญาณชีพไม่คงที่ หรือมี cardiopulmonary arrest (ภาคผนวก 2)
4.4 ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ 4.5
การบริหารจัดการในทีมทีร่ ว่ มดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 พฤตินิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง ๆ
กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม
ระดับความสามารถที่พึงมี
EPA ของแพทย์ประจาบ้านแต่ -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การฝึกอบรม
ละชัน้ ปี
หรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การฝึกอบรม
หรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี 3
7.วันหมดอายุผลการรับรอง
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
การประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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EPA 5 แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บอ่ ยของกุมารแพทย์ทวไป
ั ่ (Demonstrate competence in
performing the common procedures of the general pediatricians)
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของกุมารแพทย์ทวไป
ั ่ (Demonstrate
competence in performing the common procedures of the general
pediatricians)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ รายละเอียดของกิ จกรรม
กิจกรรม (บริบท สถานที่
2.1 การทาหัตถการโดยมีระดับทักษะตามทีก่ าหนดในภาคผนวกที่ 2
ลักษณะผูป้ ่ วย)
2.2 สามารถสือ่ สารกับผูป้ ่ วยและ / หรือผูป้ กครองเพือ่ ขอความยินยอมในการทา
หัตถการ ตลอดจนให้คาแนะนาและชีแ้ จงภายหลังการทาหัตถการหากมี
ภาวะแทรกซ้อน
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายตัง้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ตัวอย่างหัตถการ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Exchange transfusion
2. LP : spinal fluid collection and examination
3. Aerosol and inhalation therapy
4. Suprapubic tapping
5. Umbilical catheterization
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่
เกีย่ วข้อง

4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ข้อจากัดไม่ : มี
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเรือ่ งหัตถการทีท่ า การเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ การทาหัตถการ
การให้ยา บรรเทาอาการปวดและการทาให้สงบ ขัน้ ตอนการทาหัตถการ สภาพและ
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมือ่ มี
ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับ การแปลผลการตรวจ
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4.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การทา
หัตถการที่ จาเป็ น (Technical and procedural skills) และใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ ใน
การตรวจวินิจฉัยและ รักษาผูป้ ่ วยเด็ก (ภาคผนวกที่ 2) และการดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสือ่ สาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ
ผูป้ กครองเด็ก ในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความ
เหมาะสม (consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่
จาเป็ น รูจ้ กั วางแผนและแสวงหาวิธกี ารสร้างและพัฒนาความรู้ รวมทัง้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
ประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติ ทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบือ้ งต้นและส่งต่อให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Recognize , provide initial management and refer patients presenting with
surgical problems)
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

รับรูป้ ั ญหาหรือความผิดปกติทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบือ้ งต้นและส่งต่อ
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ (Recognize , provide initial management and refer patients
presenting with surgical problems)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ รายละเอียดของกิ จกรรมประกอบด้วย
กิจกรรม (บริบท สถานที่
2.1 ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาทางศัลยกรรมในเด็ก
ลักษณะผูป้ ่ วย)
2.2 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.3 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกายผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ
การตรวจพิเศษต่าง ๆ เพือ่ นามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของ
ผูป้ ่ วย และ ให้การรักษาเบือ้ งต้น 2.4 ตระหนักถึงข้อจากัดของตนเองในการดูแล
รักษาและสามารถปรึกษาศัลยแพทย์เพือ่ การรักษาต่อ หรือร่วมกันดูแลรักษาได้
อย่างเหมาะสม
บริ บท
สถานที่ : แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน คลินิกผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทเ่ี ป็ นโรคหรือมีปัญหาทางศัลยกรรมทีพ่ บ
บ่อย (ภาคผนวก 1)
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นภาวะช็อกหรือมีสญ
ั ญาณชีพไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เกีย่ วข้อง
 การติดต่อสือ่ สารและการสรร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกีย่ วกับโรคหรือความผิดปกติทางศัลยกรรม
พฤติกรรม
ทีพ่ บ บ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐาน การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
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4.3 ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ 4.4
มีพฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
ประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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EPA 7 ประเมิ นและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติ กรรม สุขภาพจิ ตที่พบบ่อย
(Assess and manage patients with common behavior / mental health problems)
หัวข้อที่
1. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

รายละเอียด
ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ทม่ี ปี ั ญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพ่ บบ่อย
ตัวอย่างเช่น(Assess and manage patients with common behavior / mental
health problems)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัดของ รายละเอียดของกิ จกรรมประกอบด้วย
กิจกรรม (บริบท สถานที่
2.1 มีทา่ ทีและทักษะการซักประวัตจิ ากเด็กและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
ลักษณะผูป้ ่ วย)
2.2 ตรวจร่างกายและสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
2.3 สังเกตปฏิสมั พันธ์ของผูป้ กครองต่อเด็ก และระหว่างผูป้ กครอง
2.4 ให้การประเมินเบือ้ งต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินทีเ่ หมาะสม และ
วางแผนการ การส่งตรวจเพิม่ เติมอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.5 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิม่ เติม เพือ่ น
ามาตัง้ สมมุตฐิ าน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาผูป้ ่ วย
2.6 ให้คาแนะนาปรึกษา โดยมีทกั ษะการสือ่ สารกับผูป้ กครองและเด็กอย่าง
เหมาะสม
2.7 เลือกวิธกี ารรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและบริบทของครอบครัว
2.8 สามารถประสานงานและส่งต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา
นักสังคม สงเคราะห์ นักกิจกรรมบาบัด นักอรรถบาบัด เป็ นต้น 2.9 สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรียน สถานดูแลเด็ก แหล่ง
บริการในชุมชน
2.10 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจ
ใส่
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรือมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม
และสุขภาพจิต ตัวอย่าง : (ภาคผนวกที่ 1)
1. โรคทีม่ าด้วยภาวะพูดช้า (autism , delay language disorder , globally delayed
development , hearing impairment)
2. โรคทีม่ าด้วยปั ญหาการเรียน (ADHD , MR , LD)
3. ปั ญหาพฤติกรรมทีพ่ บบ่อย disruptive / non-complicated behavioral problem
(temper tantrum, self-stimulating behaviors , feed problems , sleep
problems elimination problems)
4. ปั ญหาด้านอารมณ์ mood / anxiety disorder
5. ภาวการณ์ปรับตัวต่อการเจ็บป่ วย (adjustment reaction)
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ข้อจากัด: ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะฉุกเฉินทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ตัง้ ใจฆ่าตัวตาย
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่
เกีย่ วข้อง

พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

การติดต่ อสื่ อสารและการสรร้ างสัมพันธภาพ
 ความรูพ
้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป
้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
4.ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
พฤติกรรม
เด็กในทุก ช่วงอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึงวัยรุน่
4.2 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกีย่ วกับโรคหรือปั ญหาทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพจิตทีพ่ บบ่อย (ภาคผนวก 1)
4.3 ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจเบือ้ งต้น การวินิจฉัย การดูแล
รักษา
4.4 ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและ การสร้างสัมพันธภาพ
4.5 ให้การดูแลรักษา คาปรึกษา ตลอดจนดาเนินการส่งต่อ บนพืน้ ฐานความรูเ้ รือ่ ง
ระบบ สุขภาพและการส่งต่อ
4.6 รูข้ อ้ จากัดของตนเอง ส่งปรึกษาผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญกว่า หรือส่งต่อผูป้ ่ วยไป
รับการ รักษาอย่างเหมาะสม
4.7 มีพฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ
5.การวัดและการประเมินผล
วิธกี ารประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป้ ่ วยต่าง
ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
6.ระดับความสามารถตาม EPA ระดับความสามารถที่พึงมี
ของแพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี -ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 2
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับ การ
ฝึกอบรมหรือชัน้ ปี 3
-ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมในระดับ หรือชัน้ ปี ท่ี
3
7.วันหมดอายุผลการรับรองการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
ประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ตอ้ งรับการประเมิน ใหม่
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การประเมินผลEPA ของแพทย์ ประจาบ้ านในแต่ ละระดับชั้นปี

EPA

EPA 1ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพสาหรับเด็ก
EPA 2บริบาลทารกแรกเกิดปกติ
EPA 3ดูแลรักษาโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิด
เฉียบพลันที่พบบ่อย ในเด็กที่มารับการรักษาที่หอ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน
EPA 4การดูแลรักษาเบื ้องต้ น เพื่อฟื น้ ฟูสญ
ั ญาณ
ชีพให้ ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม
ต่อไปโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะ
ผิดปกติสาหรับผู้ป่วยเด็กแต่ละราย
EPA 5แสดงทักษะการทาหัตถการที่ใช้ บอ่ ย ของ
กุมารแพทย์ทวั่ ไป
EPA 6รับรู้ปัญหาหรื อความผิดปกติทางด้ าน
ศัลยกรรม ให้ การดูแลรักษาเบื ้องต้ นและส่งต่อให้
ผู้เชี่ยวชาญ
EPA 7ประเมินและให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
ทางด้ านพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พบบ่อย

จานวนครั้งของการประเมินในแต่ ละชั้นปี
R1
R2
R3
MiniCbD Mini- CbD Mini- CbD
CEX
CEX
CEX
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2*

-

2*

-

2*

-

2

2

2

2

2

2

-

2

1

2

1

2

- Mini-CEX = mini-clinical evaluation exercise (การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์ในหอผู้ป่วยต่างๆ
-

กัน โดยอาศัย check-list rating scale) EPA5 * ใช้ การประเมิน DOPS; Directed Observation Procedure Skills
CbD = Case based discussion
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