
ก 

หลักสูตรการฝกึอบรมเปน็ผูม้ีความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ 

(แพทย์ประจ าบ้าน) 
พ.ศ. 2561 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

อ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์  

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ข 

ค าน า 

ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยน นโยบายสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพมีความแตกต่างจากเดิม ท าให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้อง
มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลัก (core competency) 7 ข้อ ดังนี้  

1) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2) ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
3) ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การบริบาลผู้ป่วย
5) ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
6) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7) ภาวะผู้น า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่มีการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ฉบับใหม่ปี 2561  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561  โดยมีเป้าหมายให้กุมารแพทย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน มีทักษะความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

         คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ 

(แพทย์ประจ าบ้าน) 

1. ช่ือหลักสูตร
(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร์ (แพทย์ประจ าบ้าน แผน ข) 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(ภาษาองักฤษ) Residency Training Programme in Pediatrics, Department of Pediatrics, 
Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University 

2. ช่ือวุฒบิัตร
ช่ือเตม็
(ภาษาไทย)   วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์
(ภาษาองักฤษ)  Diploma of Thai Board of Pediatrics
ช่ือย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว.สาขากมุารเวชศาสตร์
(ภาษาองักฤษ)  Dip., Thai Board of Pediatric

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
กมุารแพทย์เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการให้บริการสขุภาพแก่เด็กในบริบทของครอบครัว สงัคม

และสิ่งแวดล้อมรอบตวัเดก็ นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถพฒันาตนเองให้ทนัสมยัเสมอส าหรับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่สขุภาวะ พฒันาการ สทิธิของเด็ก และตอ่
การปฏิบตัิวิชาชีพของตน  

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ได้มีการปรับปรุงการเรียน 
การสอน การบริการวิชาการ การตรวจรักษา พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล ด้านวิชาการ และพฒันาศกัยภาพแพทย์
เพื่อมุง่เน้นผลติกมุารแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเดก็ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุ
แบบองค์รวมโดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง มีความเอือ้อาทรและใสใ่จในความปลอดภยัของผู้ ป่วย เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพ มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ รู้จกัคดิอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
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ปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเองอยา่งเต็มตวัโดยไมต้่องมีการก ากบัดแูล ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานแบบสหวิชาชีพหรือ
เป็นทีมได้ และมีความสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา มีคณุธรรมจริยธรรม ให้ก้าวทนัวิทยาการของโลก
สอดคล้องกบัความต้องการชมุชนและสงัคมหลกัการของราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทยตามแนวทางของ
หลกัสตูรใหม ่ปี พ.ศ.2561 

5. ผลลัพธ์ของหลักสูตร

เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม หลกัสตูรเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากมุารเวชศาสตร์ของแพทยสภาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ผู้ได้รับวฒุิบตัรฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ตาม 7 สมรรถนะหลกัท่ีครอบคลมุความรู้ทกัษะและเจตคตสิอดคล้องกบั
พนัธกิจของหลกัสตูรดงันี ้

5.1 พฤตนิิสัยเจตคตคุิณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral 
and ethics)  

5.1.1 มีคณุธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอ่วิชาชีพแพทย์ 
5.1.2 มีความน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบ 
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน 
5.1.4 เคารพและให้เกียรติตอ่ผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่โดยไมค่ านงึถึง

บริบทของเชือ้ชาต ิวฒันธรรม ศาสนา อาย ุและเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ปกครองตามแตก่รณี รักษา
ความลบั และเคารพในสทิธิเด็กของผู้ ป่วย 

5.1.5 ซื่อสตัย์สจุริตตอ่ตนเองและวิชาชีพเป็นท่ีไว้วางใจของผู้ ป่วยผู้ปกครองผู้ ป่วยและสงัคม 
5.1.6 มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เพื่อร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

5.2 การตดิต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
5.2.1 สามารถสื่อสารกบัผู้ ป่วยบดิามารดาผู้ปกครองหรือผู้ เลีย้งดโูดยตระหนกัถึงปัจจยัของคูส่ือ่สารท่ีอาจ

สง่ผลตอ่การสือ่สารได้แก่ภมูิหลงัของผู้ ป่วย (ระดบัการศกึษาภาษาวฒันธรรมความเช่ือเร่ืองสขุภาพ) พฤตกิรรมและ
สภาวะทางอารมณ์ของผู้ ป่วยบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ เลีย้งด ูรวมถึงบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การสือ่สาร 

5.2.2 มีทกัษะในการรับฟังปัญหาเข้าใจความรู้สกึและความวิตกกงัวลของผู้ ป่วยบดิามารดาผู้ปกครองหรือ
ผู้ เลีย้งด ู

5.2.3 สามารถสื่อสารกบัผู้ ร่วมงานและสหวิชาชีพสร้างความสมัพนัธ์และบรูณาการระหวา่งทีมท่ีดแูลรักษา
ผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

5.2.4 มีทกัษะในการให้ค าปรึกษาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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5.2.5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพดูภาษาเขียนและอวจันภาษา (nonverbal communication) ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศพัท์สื่ออิเลคทรอนิกส์และสื่อประเภทอ่ืน ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
5.2.7 ชีแ้จงให้ข้อมลูเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กในการดแูลรักษาและการ

ยินยอมจากตวัผู้ ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)  
5.2.8 ให้ค าแนะน าและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยและผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

5.3 ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of pediatrics 
and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1) 

5.3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชากมุารเวชศาสตร์ 
5.3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์

คลินิก วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤตกิรรม เวชศาสตร์ปอ้งกนั จริยธรรมทางการแพทย์ ระบบสาธารณสขุ กฎหมาย
ทางการแพทย์ นิตเิวชวิทยา และการแพทย์ทางเลือกในสว่นท่ีเก่ียวกบักมุารเวชศาสตร์ 

5.3.3 คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ เพ่ือน าไปประยกุต์ในการตรวจวินิจฉยั และบ าบดัรักษาผู้ ป่วย ตลอดจน
วางแผนการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัการเจ็บป่วยได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ ป่วย โดยใช้ทกัษะความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
5.4.1การตรวจวินิจฉยัและดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient assessment and management) 

5.4.1.1 มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวตัิท่ีเหมาะสม 
5.4.1.2 ตรวจร่างกายเดก็ด้วยวธีิการท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
5.4.1.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏบิตัิการอยา่งมีเหตผุล ประหยดัและคุ้มคา่ 
5.4.1.4 รวบรวมข้อมลูจากประวตัิ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และการ

ตรวจพิเศษตา่ง ๆ เพื่อน ามาตัง้สมมตฐิานวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 
5.4.1.5 น าความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณา และใช้วิจารณญาณในการตดัสนิใจทางคลนิิก การให้การวินิจฉยั 
การใช้ยา ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

5.4.1.6 เลือกใช้มาตรการในการปอ้งกนัรักษาการรักษาแบบประคบัประคองการดแูลผู้ ป่วยเดก็ใน
ระยะสดุท้ายให้สอดคล้องกบัระยะของการด าเนินโรค (natural history) ความต้องการของผู้ ป่วยและ
ครอบครัวตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งเหมาะสม 

5.4.1.7 บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถกูต้องและตอ่เน่ืองโดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล 
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5.4.1.8 รู้ข้อจ ากดัของตนเองปรึกษาผู้ มีความรู้ความช านาญกวา่หรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปรับการรักษา
อยา่งเหมาะสม 

5.4.1.9 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวมโดยยดึผู้ ป่วยและครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
5.4.1.10 ให้การดแูลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ ป่วยเดก็ได้อยา่งเหมาะสม 
5.4.1.11 ในกรณีฉกุเฉินสามารถจดัล าดบัความส าคญัและให้การรักษาเบือ้งต้นได้อยา่งทนัทว่งที 

5.4.2 การตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตัิ การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and 
procedural skills) และใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยเด็ก โดยสามารถอธิบายข้อบง่ชี ้ 
ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขัน้ตอนการตรวจ ทัง้สามารถกระท าได้
ด้วยตนเอง แปลผลได้ถกูต้อง และเตรียมผู้ ป่วยเดก็เพ่ือการวินิจฉยันัน้ ๆ ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 2) 

5.5 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) สามารถก ากบั
ดแูลสขุภาพของเดก็อยา่งตอ่เน่ือง (continuity care) ตัง้แตแ่รกเกิดถงึวยัรุ่น ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ เลีย้งดไูด้ทัง้ใน
คลินิกสขุภาพ หอผู้ ป่วยนอก หรือหอผู้ ป่วยใน โดยค านกึถึงระบบสขุภาพและครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 

5.5.1 ก ากบัดแูลสขุภาพเดก็โดยมีครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
5.5.2 ประเมนิ วิเคราะห์ วางแผนการดแูลรักษาและพฒันาการสร้างเสริมสขุภาพเดก็ในวยัตา่ง ๆ ตัง้แต่

แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 
5.5.3 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็โดยค านงึถึงความปลอดภยัและพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ป่วยเด็กเป็นส าคญั 
5.5.4 ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครัว ชมุชน และสงัคม ท่ีมีอทิธิพลตอ่สขุภาพเดก็และ

สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชมุชน และสงัคม มีสว่นร่วมในการดแูลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม 
5.5.5 ให้การดแูลรักษา ค าปรึกษา ตลอดจนด าเนินการสง่ตอ่ บนพืน้ฐานความรู้เร่ืองระบบสขุภาพและ 

การสง่ตอ่ 

5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional 
development)  

เพื่อธ ารงและพฒันาความสามารถด้านความรู้ ทกัษะ เจตคต ิ และพฤตกิรรมในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์ให้มีมาตรฐาน ทนัสมยั และตอบสนองตอ่ความต้องการ ของผู้ ป่วย สงัคม  
และความเปลีย่นแปลงโดย 

5.6.1 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อยา่งครอบคลมุทกุด้านท่ีจ าเป็น วางแผนและ 
แสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหา
แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทัง้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

5.6.2 ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมลูบนพืน้ฐานของหลกัการด้านวทิยาการระบาดคลินิกและ 

เวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 
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5.6.4 ประยกุต์ความรู้เทคโนโลยีและทกัษะใหมไ่ด้อยา่งเหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วย 
5.6.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคณุภาพงานรวมทัง้สามารถปฏิบตัิได้อยา่งสม ่าเสมอและ 

ตอ่เน่ืองสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏบิตัิงานประจ าวนัและการจดัการความรู้ได้ (knowledge management)  

5.7 ภาวะผู้น า (Leadership) มีความสามารถในการเป็นผู้น า ทัง้ในระดบัทีมงานท่ีดแูลรักษาผู้ป่วยและ
การบริการสขุภาพในชมุชน การท างานร่วมกนัเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ ป่วยดงันี ้

5.7.1 เป็นผู้น าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.7.2 ท างานร่วมกบัผู้ ร่วมงานได้ในหลายบทบาททัง้ในฐานะหวัหน้าผู้ประสานงานและสมาชิกกลุม่ 
5.7.3 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ร่วมงานท าหน้าท่ีได้อยา่งเต็มความสามารถ 
5.7.4 แสดงถึงความเป็นผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ มีวิสยัทศัน์ 

 
6. แผนการฝึกอบรม 

6.1  วิธีการให้การฝึกอบรม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จัดเตรียมความพร้อมให้  

แพทย์ประจ าบ้านท่ีผ่านการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพทัง้เด็กดีและเด็กป่วยให้
ครอบคลมุโรคส่วนใหญ่ท่ีกมุารแพทย์จะต้องเจอในฐานะกุมารแพทย์ทัว่ไป และให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ปีท่ีฝึกอบรม กลา่วคือ ในระดบัช่วงชัน้ท่ี 1 ให้ครอบคลมุวิชากมุารเวชศาสตร์ทัว่ไป ระดบัช่วง
ชัน้ท่ี 2 ก าหนดให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยมีความสามารถในการก ากบัดแูล (supervision) 
แพทย์รุ่นน้อง นิสิตแพทย์ และเรียนรู้วิชาการทางกุมารเวชศาสตร์อนุสาขาเพิ่มมากขึน้ ระดับช่วงชัน้ปีสุดท้าย
นอกจากเรียนรู้เพิ่มขึน้ทางพืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์ทัว่ไปแล้ว ยงัก าหนดให้เรียนรู้ทางอนสุาขาอย่างลกึซึง้ยิ่งขึน้ 
ก ากบัดแูลแพทย์ใช้ทุนรุ่นน้องและสอนนิสิตแพทย์ เป็นหวัหน้าทีมในการดแูลรักษาผู้ ป่วยและวางแผนการจดัการ
เรียนการสอน โดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ีสงูขึน้ มีโอกาสฝึกฝนให้เกิดทกัษะทางด้านการก ากบัดแูล ทัง้
ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกโดยใช้ความรู้และทกัษะท่ีได้รับมาตลอดของการฝึกอบรม  โดยจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ี
สอดคล้องกบัหลกัสตูรของราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยในแต่ละสว่นย่อยของหลกัสตูร (rotation) 
มีการก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และวิธีการประเมินท่ีชดัเจน และสอดแทรก
ความรู้ทางด้านจริยธรรมและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดหลกัสตูร เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
ประสบการณ์ทางด้านกมุารเวชศาสตร์ทัว่ไปอยา่งพอเพียง 

6.1.1 ขอบเขตของการฝึกอบรม 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัการฝึกอบรมเพ่ือให้แพทย์

ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ตามสมรรถนะหลกัไมน้่อยกวา่
เกณฑ์หลกัสตูรท่ีราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 7 ประการ 



6 
 

การฝึกอบรมเน้นลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจ า
บ้านมีประสบการณ์ในการดแูลและรักษาสขุภาพทัง้เดก็ดีและเด็กป่วยช่วงอายตุัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 18 ปีและ
ครอบคลมุโรคสว่นใหญ่ท่ีกมุารแพทย์จะต้องประสบในชีวิตการท างานในฐานะกมุารแพทย์ทัว่ไป 

6.1.2 ระยะเวลาลักษณะและระดบัของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ระดบัโดยหนึ่งระดบัเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า  50 สปัดาห์

รวมระยะเวลาทัง้ 3 ระดบัแล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 150 สปัดาห์ ทัง้นีอ้นุญาตให้ลาพกัร้อน
รวมกบัลาทกุประเภทได้ไม่เกิน 2 สปัดาห์ตอ่ระดบัการฝึกอบรมจงึจะมีสทิธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวฒุิบตัรฯ 
ในกรณีลาเกินกว่าท่ีก าหนดจะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 150 
สปัดาห์ จงึจะมีสทิธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวฒุิบตัรฯ 

ระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 เป็นการฝึกอบรมท่ีครอบคลมุวิชากุมารเวชศาสตร์ทัว่ไปโดยจดัให้แพทย์ประจ า
บ้านมีประสบการณ์ในการดแูลเด็กป่วยในหอผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลนั หอผู้ ป่วย
ทารกแรกเกิด หอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤต ฝึกปฏิบตัิงานด้านกมุารเวชศาสตร์สงัคม เวชศาสตร์ วยัรุ่นพฒันาการและ
พฤตกิรรมเด็กและวิชาเลือก 

ระดบัท่ี 3 จดัให้แพทย์ประจ าบ้านท าหน้าท่ีเป็นหวัหน้าทีมในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ก ากบัดแูลแพทย์ประจ า
บ้านรุ่นน้องและนิสิตนักศึกษาแพทย์  8 เดือน ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหลือเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านและ
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และคณาจารย์ในภาควิชาร่วมกนัจดัการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (ตารางท่ี 1) 

6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝึกอบรม 
เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ทัง้ 7 ประการ

โดยมีการกระตุ้นเตรียมความพร้อมและสนบัสนนุให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้แสดงความรับผิดชอบตอ่กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้นัน้ ๆ (self-reflection) สง่เสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional 
autonomy) สามารถปฏิบตัติอ่ผู้ ป่วยและชมุชนได้อยา่งดีท่ีสดุ มีความปลอดภยัและความอิสระของผู้ ป่วย (patient 
safety and autonomy) มีการบรูณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมีการชีแ้นะแพทย์ประจ า
บ้านโดยอาศยัหลกัการของการก ากบัดแูล (supervision) การประเมิน (appraisal) และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั 
(feedback) ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1: แผนการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ าบ้านสาขากมุารเวชศาสตร์ 

หมวดรายวิชา ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน 
(Basic medical sciences) 

10 เดือน 
- Normal newborn (1 mo) 
- NICU                   (3 mo) 
- PICU                   (1 mo) 
- OPD/ER              (2 mo) 
- IPD                     (3 mo) 

 
- 

 
- 

หมวดวิชากมุารเวชศาสตร์
ทัว่ไป 

7 เดือน 
 
- NICU       (1 mo) 
- PICU        (1 mo) 
- OPD/ER   (2 mo) 
- IPD          (3 mo) 

8 เดือน 
(Leadership 6 mo) 
- NICU      (2mo) 
- PICU       (2mo) 
- OPD/ER  (2 mo) 
- IPD         (2 mo) 

หมวดวิชาบงัคบัพืน้ฐาน 
 

3 เดือน 
- Adolescent (1 mo)         

- - Child development (1mo) 

- - Community/Social pediatrics/ School health (1 mo) 

 
- 

หมวดวิชาเลือก  
- 

4 เดือน 
- Subspecialty    (3 mo) 
 - Free elective   (1 mo) 

4 เดือน 
- Subspecialty    (3 mo) 
- Free elective    (1 mo) 

วนัลา 10 วนัปฏิทิน 10 วนัปฏิทิน 10 วนัปฏิทิน 
รวมระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 
ในภาควชิากุมารฯ  
(ไม่น้อยกว่า......สัปดาห์) 

50 100 150 

*แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบตัิงานท่ี OPD รับปรึกษาผู้ ป่วยท่ีแผนกฉกุเฉิน และแพทย์ประจ าบ้านอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการท่ีแผนกฉกุเฉินเดือนละ 1 ครัง้ 
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ตารางที่ 2 วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 

1.พฤติกรรมเจตคติคณุธรรมและ
จริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

• เป็นแบบอยา่ง (role model)  

• อภิปรายตวัอยา่งผู้ ป่วย 

• การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นฐาน (patient 

based learning) หอผู้ ป่วยในและนอก 

• สอนข้างเตียง (bedside teaching)  

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• แฟม้สะสมงาน(portfolio) 

2.การติดต่อสื่อสารและการ 
สร้างสมัพนัธภาพ 

• เป็นแบบอยา่ง 

• อภิปรายตวัอยา่งผู้ ป่วย 

• การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นฐานหอผู้ ป่วยใน

และนอก 

• สอนข้างเตียง 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ/การน าเสนอ/สมัมนา 

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• แฟม้สะสมงาน (portfolio) 

3.ความรู้ทางกมุารเวชศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• การบรรยาย 

• การประชมุอภิปรายหวัข้อเร่ือง/สมัมนา/การ

เรียนจากตวัอยา่งผู้ ป่วย (case- based 

learning)  

• การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นฐานท่ีหอผู้ ป่วย 

• การสอนข้างเตียง 

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• การสอบประเมินความก้าวหน้า 

(PIE) 

• การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ  

4.การบริบาลผู้ ป่วย • การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นฐาน หอผู้ ป่วยใน

และหอผู้ ป่วยนอก 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ / หุน่จ าลอง /  

• สถานการณ์จ าลอง 

• สอนข้างเตียง 

• การประชมุอภิปรายหวัข้อเร่ือง/สมัมนา 

• การเรียนจากตวัอยา่งผู้ ป่วย 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• การสอบข้อเขียนชนิด MCQ,    

CRQ 

• การสอบทกัษะทางคลินิก (OSCE) 
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• การเรียนรู้ด้วยตนเอง • การตรวจประเมินบนัทกึรายงาน

ผู้ ป่วย 

5.ระบบสขุภาพและการสร้างเสริม
สขุภาพ 

• การบรรยาย 

• การดงูานการเรียนรู้ในชมุชนโรงเรียน 

• การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นฐานหอผู้ ป่วยใน

และหอผู้ ป่วยนอก 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• แฟม้สะสมงาน (portfolio) 

6.การพฒันาความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

• การท าวิจยั/วิทยานิพนธ์/การท าโครงการ 

(project based learning)  

• วารสารสโมสร (Journal club)  

• การประชมุอภิปรายหวัข้อเร่ือง/สมัมนา/ 

การเรียนจากตวัอยา่งผู้ ป่วย 

• การบรรยาย 

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• แฟม้สะสมงาน (portfolio) 

• ผลงานวิจยั 

• การสอบข้อเขียนชนิด MCQ,   

• CRQ 

 
7.ภาวะผู้น า • การบริหารจดัการดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยใน

และหอผู้ ป่วยนอก 

• การประชมุอภิปรายสมัมนา 

• การท าโครงการ 

• การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

• การสงัเกตโดยตรง 

• การประเมิน 360 องศา 

• แฟม้สะสมงาน (portfolio) 

 
6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัตงิาน 

  ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้าน มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยักมุารฯ โดยมีเนือ้หาตามภาคผนวกท่ี 1 
  
 ก.กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป  
  
 1) ผู้ป่วยใน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัให้แพทย์
ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ ป่วยในประเภทกมุารเวชศาสตร์ทัว่ไป อย่างน้อย 8 เดือน ตลอดระยะเวลา 
ของการฝึกอบรม โดยมีเปา้หมายในการสง่เสริมให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 
 - ข้อบง่ชีใ้นการรับผู้ ป่วยไว้ในโรงพยาบาลทัง้ทางด้านร่างกายจิตใจและสงัคม  
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 - การ approach การวินิจฉยั และการดแูลรักษาผู้ ป่วยใน  
 - การท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรอ่ืน     
 - การขอค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง   
 - การเลือกใช้หตัถการหรือวธีิการตรวจค้นท่ีเหมาะสมเพื่อวินิจฉยัและบริบาล  
 - การบนัทกึเวชระเบียน ตามหลกัทางการแพทย์และกฎหมาย  
 - การน าเสนอรายงานผู้ ป่วยในในการดแูลผู้ ป่วยข้างเตียงและในห้องประชมุ 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสคดิด้วยตนเอง ในการวนิิจฉยัแยกโรค
ในการวางแผนสัง่ตรวจวินิจฉยัเพิ่มเตมิ ตดัสินใจในวางแผนการรักษาด้วยตนเอง สัง่การรักษาและการวางแผนใน
การจ าหนา่ยผู้ ป่วยท่ีตนเองดแูลอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านอาวโุส และท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม จดัให้มีการสอนข้างโดยอาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วยอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั โดยมุง่เน้นท่ีความรู้
พืน้ฐานและทกัษะระดบักมุารแพทย์ทัว่ไป นอกเหนือไปจาก service round  ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ฯ มอบหมาย
ให้แพทย์ประจ าบ้านดแูลผู้ ป่วยในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถดแูลผู้ ป่วยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีเวลาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  

2) ผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลันและผู้ป่วยนอกทั่วไป  
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีเปา้หมายให้แพทย์ประจ า

บ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรคท่ีพบบอ่ย สามารถประเมินความรุนแรงของผู้ ป่วย
และการดแูลรักษาเบือ้งต้นแก่ผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลนั หรือได้รับอบุตัิเหต ุ ปฏิบตัิการกู้ ชีพแก่ผู้ ป่วย
เด็ก ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ นอกจากนีย้งัจดัให้มีการฝึกอบรมเร่ือง Pediatric advanced life support 
และ neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทกุปีในช่วงเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม การท างาน
ร่วมกบับคุลากรสาขาอ่ืน เช่น ศลัยแพทย์ รังสีแพทย์ นกักายภาพบ าบดั พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
สามารถบนัทกึเวชระเบียนอยา่งถกูต้อง ทนัเวลาตามหลกัทางการแพทย์และกฎหมาย 

 
3) การดแูลสุขภาพเดก็หรือผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้านมี

ประสบการณ์ในการดแูลสขุภาพเด็กและผู้ ป่วยเด็กอย่างต่อเน่ือง ในด้านการเจริญเติบโต พฒันาการของเด็กปกติ  
การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การดูแลรักษาโรคท่ีพบบ่อยทัง้โรคเฉียบพลนัและโรคเรือ้รัง โดยแพทย์
ประจ าบ้านแตล่ะคนจะต้องเลือกผู้ ป่วยจากแผนกผู้ ป่วยนอกหรือเป็นผู้ ป่วยใน ท่ีเคยให้การรักษา เน้นการรักษาและ
การดแูลสขุภาพอย่างต่อเน่ือง มีหลากหลายปัญหา แล้วให้ติดตามการรักษาผู้ ป่วยนัน้  ๆ ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม
ในภาควิชากมุารฯ โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นท่ีปรึกษา 
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 4) การดแูลทารกแรกเกิด 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัให้แพทย์ประจ าบ้านได้มี

โอกาสดแูลทารกแรกเกิด เป็นเวลาอยา่งน้อย 1 เดือน ในช่วงปีแรกของการฝึกอบรม โดยได้รับประสบการณ์ตา่ง ๆ 
เป็นอยา่งน้อยตอ่ไปนี ้ การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด ประเมนิอายคุรรภ์ของทารก การจ าแนกทารกผิดปกติจาก
ทารกปกต ิการวินิจฉยัและรักษาทารกท่ีมีความเสีย่งสงู และเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างอายคุรรภ์ของทารก
และน า้หนกัแรกเกิด การวินิจฉยัความพิการแตก่ าเนิด และกลุม่โรคพนัธุกรรมท่ีพบบอ่ยในทารก รวมทัง้ให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่บดิามารดาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ทัง้การดแูลทารกปกต ิการวินิจฉยัทารกปกติท่ีมีลกัษณะเบ่ียงเบน )normal 
deviation (การวินิจฉยัและรักษาทารกท่ีมารดาติดสารเสพตดิ หรือตดิเชือ้กามโรค และโรคตดิเชือ้ตา่ง ๆ 

การตรวจคดักรองความผิดปกติในทารกแรกเกิด และการติดตามดแูลทารกท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ  การให้
ภมูิคุ้มกนัโรค การแนะน ามาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภยัของทารก เช่น ให้ค าแนะน าบดิามารดาในการดแูล
ทารกแรกเกิด ให้ค าแนะน าด้านโภชนาการของทารกการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของทารก การวางแผนจ าหน่ายทารกแรกเกิดออกจากโรงพยาบาล  

นอกจากนีย้งัจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ือง neonatal resuscitation แก่แพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปีใน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม และเข้าร่วมจัดโครงการ family center care เพื่อให้แพทย์ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรและครอบครัวผู้ ป่วย ลดช่องว่างระหว่างบคุลากรทาง
การแพทย์กับผู้ รับบริการ รวมถึงได้เห็นแบบแผนและฝึกปฏิบตัิในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ญาติผู้ ป่วยทัง้จาก
อาจารย์แพทย์ อาจารย์กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด แพทย์ประจ าหอผู้ ป่วย พยาบาลผู้ดแูล และจิตแพทย์เด็ก โดย
จดัท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
 

5) กุมารเวชศาสตร์ชุมชน/สังคม 
โดยรับผิดชอบ 3 ชุมชน (ชุมพล บึงศาลและคลองใหญ่) เป็นการติดตามผู้ ป่วยเรือ้รัง ให้ความรู้ และการ

สร้างเสริมสขุภาพแก่สมาชิกในครอบครัว ได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัในบทบาทของกมุารแพทย์ในการสนบัสนนุสขุภาพและพฒันาการของเด็กในชมุชน การมีสว่นร่วมของ
เด็กในสงัคม การพิทกัษ์สิทธิเด็กและมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบตัิงานในชมุชน ในฐานะผู้ ให้บริการสขุภาพหรือเป็นท่ี
ปรึกษาในฐานะเป็นกมุารแพทย์ โดยครอบคลมุถึงความต้องการด้านสขุภาพในชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กท่ี
ด้อยโอกาส ภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษท่ีมีผลต่อสขุภาพเด็กบทบาทของกุมารแพทย์ต่อสถานรับเลีย้งเด็ก  โรงเรียน
อนุบาลและโรงเรียนประถมมธัยม บทบาทของกุมารแพทย์ต่อกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับเด็กและการ
พิทกัษ์สิทธิเด็ก บทบาทของกมุารแพทย์ต่อเด็กท่ีถกูทารุณกรรม ถกูทอดทิง้ และเด็กท่ีมีความเสี่ยงสงู บทบาทของ
กุมารแพทย์ต่อเด็กท่ีเจ็บป่วยเรือ้รัง พิการ ทุพพลภาพ และเด็กท่ีป่วยหนกัในช่วงสดุท้ายของชีวิตโดยจดัให้มีการ
บรรยาย อภิปรายการดงูานปฏิบตัิงานในสถานท่ีต่าง ๆ ได้แก่ หน่วย primary care unit (PCU) ของโรงพยาบาล
ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
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ได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะ ในการประเมินพฒันาการและ
พฤติกรรมของเด็ก สามารถวินิจฉัยพฤติกรรมท่ีปกติ และผิดปกติของเด็กตัง้แต่วยัทารกจนถึงวยัรุ่น และสามารถ
จ าแนกได้ว่าพฤติกรรมท่ีผิดปกตินัน้ควรจะได้รับการดแูลรักษาโดยกมุารแพทย์ทัว่ไป หรือควรจะสง่ปรึกษาและดแูล
รักษาโดยผู้ เช่ียวชาญการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เร่ืองพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ได้จัดเป็น block 
rotation อย่างน้อย 1 เดือน และสอดแทรกในการเรียนการสอน ทัง้ในหอผู้ ป่วยใน แผนกผู้ ป่วยนอก คลินิกดแูลเด็ก
ตอ่เน่ือง คลินิกสขุภาพเด็กดี กมุารเวชศาสตร์ชมุและสงัคมตลอดจนคลนิิกโรคเฉพาะทางเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมี
ความรู้และเกิดทักษะในเร่ืองการเติบโตของเด็กตัง้แต่ในครรภ์ แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยรุ่ น ทัง้ปกติและผิดปกติ 
พฒันาการและพฤติกรรมท่ีปกติและผิดปกติในด้านสติปัญญา (cognitive) การสื่อภาษา การเคลื่อนไหว อารมณ์
และสงัคม โครงสร้างของครอบครัว สภาพการเป็นบุตรบุญธรรมหรืออยู่ในบ้านชัว่คราวส าหรับเด็ก ปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต พฒันาการและพฤติกรรมของเด็กผลกระทบของการเจ็บป่วยเรือ้รัง 
ภาวะใกล้ตาย และการสูญเสียบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวต่อพฤติกรรมของเด็กวิธีการประเมินการ
เจริญเติบโต พฒันาการ และพฤติกรรมของเด็ก วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน า (counseling) และการส่งต่อผู้ ป่วย
วิธีการสมัภาษณ์บิดามารดาและเด็ก การดแูลเด็กท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีผิดปกติหรือเด็กท่ีต้องการ
ดแูลพิเศษการกระตุ้นพฒันาการเด็ก โดยมีอาจารย์ภาควิชากมุารเป็นผู้ดแูลและมีการประสานงานร่วมกบัภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อตดิตามผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง 

 
6) งานด้านพัฒนาการและพฤตกิรรมเดก็ 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้

แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพียงพอในการประเมินพฒันาการ และพฤติกรรมของเด็ก 
สามารถวินิจฉยัพฤติกรรมท่ีปกติ และผิดปกติของเด็กตัง้แตว่ยัทารกจนถึงวยัรุ่น และสามารถแยกได้ว่าพฤติกรรมท่ี
ผิดปกตินัน้ควรจะได้รับการดแูลรักษาโดยกมุารแพทย์ทัว่ไป หรือควรจะสง่ปรึกษาและดแูลรักษาตอ่โดยผู้ เช่ียวชาญ
โดยก าหนดให้มีการจดัประสบการณ์การฝึกอบรมไว้อยา่งน้อย 1 เดือนในช่วง 2 ระดบัแรกของการฝึกอบรม  รวมทัง้
ให้สอดแทรกในการเรียนการสอน ทัง้ในหอผู้ ป่วยใน หน่วยผู้ ป่วยนอกคลินิกดูแลเด็กต่อเน่ือง คลินิกสุขภาพเด็ก 
กมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม ตลอดจนคลินิกโรคเฉพาะทาง เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเกิดความรู้ ความสามารถ
และทกัษะในด้านพฒันาการ และพฤตกิรรมของเดก็ 

 
7) งานเวชศาสตร์วัยรุ่น (Adolescent medicine) 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับความรู้และทกัษะในการดแูลวยัรุ่น สามารถให้การวินิจฉยัการเจริญเติบโตและ
พฒันาการท่ีผดิปกติของวยัรุ่นได้ โดยก าหนดให้มีการจดัประสบการณ์การฝึกอบรมไว้อยา่งน้อย 1 เดือน ในช่วง 2 
ระดบัแรกของการฝึกอบรม 
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8) การก ากับดแูลสุขภาพ (Health supervision)  
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทกัษะในการก ากบัดแูลสขุภาพเดก็ทกุอาย ุ ตัง้แตใ่นวยัแรกเกิด  
วยัเดก็ระยะต้น วยัเดก็ระยะกลาง (วยัเรียน) และวยัรุ่นอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและในชมุชน 
ได้แก่ การตรวจวินิจฉยัความผิดปกตทิัง้ทางร่างกาย พฒันาการ และพฤตกิรรมในระยะแรกเร่ิม และด าเนินการแก้ไข
ตัง้แตแ่รก การสง่เสริมสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค การให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บดิา
มารดาและผู้ เลีย้งดเูด็กในด้านการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุ การเลีย้งดแูละการสง่เสริมพฒันาการเด็ก โดยมีแหลง่เรียนรู้ท่ี 
ทางภาควิชาฯ จดัให้ ได้แก่ หอทารกแรกเกิดปกติ คลินิกดแูลเด็กอย่างตอ่เน่ือง คลนิิกพฒันาการเด็ก คลินิกสขุภาพ
เด็กดี และสามารถเข้าร่วมโครงการมอบความรักแก่ผู้ ป่วยเด็กได้ 
 

ข. กุมารเวชศาสตร์อนุสาขา 

จดัประสบการณ์ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยกมุารเวชศาสตร์อนสุาขา (เฉพาะทาง) มีความจ าเป็นส าหรับการ
ฝึกอบรมกุมารแพทย์ทั่วไป นอกจากภาควิชาฯ จะจัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในอนุ
สาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว แพทย์ประจ าบ้านยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านอนสุาขาในขณะท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในหอผู้ ป่วยใน 
แผนกผู้ ป่วยนอก และหอผู้ ป่วยวิกฤติด้วย นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้เก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปรึกษาและส่ง
ตอ่ผู้ ป่วยไปยงัผู้ เช่ียวชาญอนสุาขา และการปฏิบตัิงานในอนสุาขาเฉพาะทางที่จดัให้ รวมถึงการดแูลผู้ ป่วยนอกของ
อนสุาขานัน้ ๆ ในฐานะผู้ รับผิดชอบเบือ้งต้นด้วย  

1) การดแูลผู้ป่วยวิกฤต ิ(NICU และ PICU) 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านผู้ ป่วยวกิฤต ิส าหรับแพทย์ประจ าบ้านมีระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน โดยประกอบไปด้วยการปฏิบตัิงานในหอ
อภิบาลผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ิ(NICU) อยา่งน้อย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม และปฏิบตัิงานใน
หอผู้ ป่วยเด็กวกิฤต ิ(PICU) อยา่งน้อย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม การดแูลผู้ ป่วยวกิฤตมีิ
วตัถปุระสงค์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้าน มีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยหลาย ๆ ด้านร่วมกนั เช่น การจดัการดแูล
ด้านสารน า้และอีเลก็โทรไลต์ เมตาบอลิซมึ โภชนาการ การรักษาโรคทางระบบหายใจ หวัใจ การควบคมุโรคตดิเชือ้ 
การช่วยชีวิตผู้ ป่วย (resuscitation) และสง่ตอ่ไปยงัหอผู้ ป่วยวกิฤต ิการดแูลผู้ ป่วยพกิารแตก่ าเนิด ได้ท าหตัถการ 
เรียนรู้การใช้อปุกรณ์การแพทย์ตา่ง ๆ กบัผู้ ป่วย เช่น การใช้เคร่ืองช่วยหายใจชนิดตา่ง ๆ สามารถให้การ
ประคบัประคองการท างานของอวยัวะตา่ง ๆ เชน่ ระบบหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท และเมตาบอลิซมึ รวมถึง
การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจรับผู้ ป่วย ไว้ในหอผู้ ป่วยวิกฤต ิจ าหน่าย หรือย้ายผู้ ป่วยเป็นต้น  
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2) กุมารเวชศาสตร์เฉพาะสาขาอื่น ๆ 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัให้แพทย์ประจ าบ้านได้มี
โอกาสเลือกปฏิบตัิงานในเร่ืองท่ีสนใจเป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ เป็นเวลาไมเ่กิน 8 
เดือนตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม  

 
โดยสรุปแพทย์ประจ าบ้านควรเรียนรู้ในระหว่างผ่านฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ (3 ปี) 

 
เม่ือผ่านการฝึกอบรมในระดับที่ 1 แพทย์ประจ าบ้านสามารถ 
1. ให้การวินิจฉยั รักษา และปอ้งกนัโรคท่ีพบบอ่ยในเดก็ในประเทศไทย 
2.  ตรวจสขุภาพเดก็ปกต ิและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเลีย้งด ูตลอดจนการปอ้งกนัโรคเพื่อสง่เสริมสขุภาพ

เด็กให้สมบรูณ์ทัง้กายและใจ 
3.  น าเสนอผู้ป่วย ปัญหา สาเหต ุและการแก้ปัญหา ทัง้ของผู้ ป่วยและปัญหาทัว่ไปทางสงัคมท่ีเก่ียวกบั

การแพทย์และเดก็ 
4. บนัทกึข้อมลูทางการแพทย์ของผู้ ป่วยลงในเวชระเบียนได้ถกูต้องและเหมาะสม 
5. แสดงออกถึงการมีเจตคตท่ีิดี มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์ และมนษุย์สมัพนัธ์อนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิ

และผู้ ร่วมงาน 
6. ค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 
7.  วางแผนจดัท าโครงร่างงานวิจยัเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากมุารเวชศาสตร์ 
 
เม่ือผ่านการฝึกอบรมในระดับที่ 2 แพทย์ประจ าบ้านสามารถ 
นอกเหนือจากความสามารถตามวตัถปุระสงค์ของแพทย์ประจ าบ้านในระดบัท่ี 1 แล้ว ในระดบัท่ี 2 

สามารถ 
1. ให้การวินิจฉยั รักษา ปอ้งกนัโรคท่ีพบบอ่ย ตลอดจนท าการตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษท่ีใช้

ประจ าเฉพาะสาขาวิชาตา่ง ๆ 
2. ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัโรคในเฉพาะสาขาตา่ง ๆ  
3. ท าวิจยัขัน้พืน้ฐาน 
 
เม่ือผ่านการฝึกอบรมในระดับที่ 3แพทย์ประจ าบ้านสามารถ 
นอกเหนือจากความสามารถตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดของแพทย์ประจ าบ้านระดบั 1 และ 2 แล้วแพทย์

ประจ าบ้าน ระดบั 3 สามารถ 
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1. ปฏิบตัิงานเป็นหวัหน้าทีมในการดแูลผู้ ป่วย 
2. เป็นหวัหน้าทีมในการน าเสนอรายงานผู้ป่วยและอภิปรายปัญหา การแก้ไข การปอ้งกนัโรคในกิจกรรม

วิชาการตา่ง ๆ ของภาควิชา 
3. ปฏิบตัิงานเป็นผู้น าท่ีดีขณะด ารงต าแหนง่หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
4.ด าเนินการท าวิจยัให้เสร็จสิน้ภายในเดอืนธนัวาคมของการปฏิบตัิงานระดบัชัน้ปีท่ี3  
5. ถ่ายทอดความรู้วิชากมุารเวชศาสตร์ทัว่ไปแก่นิสติแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านระดบั 1 และ ระดบั 2 

6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้องเรียน   
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัการเรียนการสอนให้

แพทย์ประจ าบ้านทัง้ในห้องเรียนควบคูไ่ปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอและเพียงพอท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ทัง้ทางด้านกมุารเวชศาสตร์ทัว่ไปและอนสุาขาเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้(ตารางท่ี 3) 

1) การประชมุวิชาการหรือปรึกษาผู้ ป่วยภายในภาควิชา เช่น Afternoon report, Morbidity & 
mortality conference, Journal club, Grand round, Quality care conference, Topic discussion เป็นต้น  

2) การประชมุวิชาการหรือปรึกษาผู้ ป่วยระหวา่งภาควิชา เช่น Obstetric-Pediatric conference, 
Pediatric-Radiological conference 

3) การประชมุวิชาการระหวา่งโรงพยาบาล (Inter-hospital pediatric conference) ระหวา่ง
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 3 ซึง่จดัทกุ 2 เดอืน 

4) การบรรยายด้านกมุารเวชศาสตร์ เช่น Core clinical pediatrics, Pediatric basic science 

5) การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ ความรู้ทัว่ไป ภาษาองักฤษ การบริหารจดัการ 
การดแูลสขุภาพของตนเอง การสอนทางคลนิิก (clinical teaching) 
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ตารางที่ 3: การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม 
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Service round   Round with staff Ward work   

Grand round/ 
MM conference / 

Pediatrics-
Radiologgy 
conference  

Service round    

  OPD   OPD   OPD   

  Academic activity 
        

Mortality conference 
Basic Science 

          

พ Ward Service round   Round with staff Ward work   Bedside teaching Service round    

  OPD   OPD    Well baby clinic/ Continuity clinic    

  Academic activity 
        

Topic discussion/ 
Journal/ lecture 

          

พฤ Ward Service round  Round with staff Ward work   Ward work Service round    

  OPD   OPD    Well baby clinic/ Continuity clinic   

  Academic activity 

        

Obstetrics-Pediatric 
conference/ Pediatric-
Radiological 
conference 

          

ศ Ward Service round Round with staff Ward work   Ward work Service round    

  OPD   OPD   OPD   

  Academic activity 
            

Afternoon report/ Interhospital 
conference  

  

ส                        

อา   เวรนอกเวลาราชการ            

*กิจกรรมวิชาการในวนัพธุ และพฤหสับดี จะมีการหมนุเวียนในแตล่ะสปัดาห์ โดย discussion, topic journal และ lecture เดือนละ 1 ครัง้ ส่วน

Obstetrics-Pediatric conference และ Pediatric-Radiological conference 2 เดือน /ครัง้  

6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
 
จรรยาบรรณทางการแพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการอบรมให้เห็นความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ ป่วย การ

รักษาความลบัของผู้ ป่วย การอนุญาตหรือยินยอมรับ การตรวจรักษา การรักษาผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของชีวิต การ
ปฏิบตัิตอ่เพื่อนร่วมวิชาชีพและสงัคมโดยสว่นรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ท่ีบกพร่องตอ่หน้าท่ี การประชมุทบทวน
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ผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงวิธีการรักษาอย่างต่อเน่ือง ข้อขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการท างาน
ทางการแพทย์โดยภาควิชาฯ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอน ethics และ communication skill ตลอดจนมีการ
สอดแทรกความรู้และทกัษะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วในระหวา่งการสอนท่ีหอผู้ ป่วยในและแผนกผู้ ป่วยนอก 

Clinical Teaching Skills  
 ภาควิชากมุารฯได้มอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านมีสว่นร่วมในการสอนก ากบัดแูลนิสิตแพทย์และนิสิตเวช

ปฏิบตัิในขณะปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วยท่ีหอผู้ ป่วยใน (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) หอผู้ ป่วยนอกและห้อง
ฉกุเฉิน (นอกเวลาราชการ) เพื่อให้แพทย์ใช้ทนุมีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 

Communication Skills (ภาคผนวก3) 
การสื่อสารเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการติดตอ่และสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วย บดิามารดาผู้ ป่วยผู้ ร่วมงาน 

บคุลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ รวมทัง้กบัประชาชนทัว่ไป ภาควิชาฯ ได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านในรูปแบบของการฝึกปฏิบตัิจริงกบัผู้ ป่วยและญาติในสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ขณะปฏิบตัิงานท่ีหอ
ผู้ ป่วย โดยมีอาจารย์เป็นผู้ก ากบัดแูลและให้ค าแนะน า นอกจากนีย้งัได้เข้าร่วมปฏิบตัิจริงในกิจกรรมโครงการ 
family center care ของภาควิชากมุารฯ 

 
การฝึกฝนหตัถการ  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัการเรียนการสอนและฝึก

แพทย์ประจ าบ้าน ให้เกิดทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็นมีการประเมนิทกัษะดงักลา่วและสงัเกตตดิตามดแูลอยา่ง
สม ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2) 

         การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกันความเส่ียง และความคุ้มค่าของการ
รักษาพยาบาล 
 ภาควิชากุมารฯ จัดให้แพทย์ประจ าบ้านประเมินการเรียนการสอนทุกกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพฒันา
ต่อไป และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพของโรงพยาบาล การบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน และโรงพยาบาล โดยให้เป็นสว่นหนึ่งของทีมคณุภาพการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย (patient safety) ในคณะกรรมการทีมน าทางคลนิิกกมุารเวชกรรมชัน้ปีละ  1 คน 
 

6.1.3.4 การศกึษาเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 
ทกัษะและวิธีการในการค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature) การใช้ Internet การวิจยั การ

ออกแบบการวิจยั และการใช้วิจารณญาณในการยอมรับผลการศกึษาวิจยัต่าง ๆ การตดัสินใจในข้อมลูต่าง ๆ ทาง
การแพทย์ และการน ามาปฏิบัติในงานดูแลผู้ ป่วยโดยภาควิชาฯ และคณะฯ จัดให้มีอุปกรณ์สารสนเทศ เช่น 



18 
 

คอมพิวเตอร์ Internet ท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้จดัให้มีการเข้าถึงฐานข้อมลูทาง
วิชาการ (International Medical Database) เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ทางวิชาการท่ีทนัสมยั 

 
6.1.3.5 การวจิัยทางการแพทย์และบันทกึรายงานการศกึษาผู้ป่วย  
 ทางภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จดัให้มีการสอนความรู้ทางด้านทฤษฎีเก่ียวกับการวิจยัขัน้พืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทกุปี โดยคณะแพทย์จะด าเนินการ
จัดอบรมให้ นอกจากนีท้างภาควิชาฯยังก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน ต้องท าวิจั ยและต้องมีผลงานวิจัยทาง
การแพทย์ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยหนึ่งเร่ือง ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม และต้องเสนอ
ผลงานวิจยั ให้คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากมุาร
เวชศาสตร์ (อฝส.กุมารฯ) ของราชวิทยาลยักุมารแพทย์ฯ ประเมินก่อนสอบวุฒิบตัรฯ (ภาคผนวก4) ส าหรับการ
ท างานวิจยัเพื่อการรับรองวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัิสาขากมุารเวชศาสตร์ให้มีคณุวฒุิ  “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้
ให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบตัิในภาคผนวกท่ี 5 
 

6.2 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ครอบคลมุประเด็นการปฏิบตัิงานทางคลนิิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวเน่ืองหรือมีประสบการณ์ด้านตอ่ไปนี ้
1. พืน้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤตกิรรม

รวมทัง้เวชศาสตร์ปอ้งกนัทางกมุารเวชศาสตร์ 
2. การตดัสินใจทางคลินิก การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตผุล 
3. ทกัษะการสื่อสาร 
4. จริยธรรมทางการแพทย์ 
5. ระบบสาธารณสขุและบริการสขุภาพ 
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิตเิวชศาสตร์ 
7. หลกัการบริหารจดัการ 
8. ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
9. การดแูลตนเองของแพทย์ 

10. การแพทย์ทางเลือก 
11. พืน้ฐานและระเบียบวิจยัทางการแพทย์ทัง้วิจยัทางคลินิกและระบาดวิทยาคลนิิก 
12. เวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 
13. การสอนทางคลนิิก (clinical teaching)  
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6.3 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปีส าหรับการฝึกอบรมทัง้ 3 ระดบัเปิดการฝึกอบรมวนัท่ี 1 มิถนุายนของ

ทกุปีการศกึษา 
 
6.4 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6.4.1 บริหารการจดัการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยดึหลกัความเสมอภาค 
6.4.2 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบด้านหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน ซึง่ มีหน้าที่ดังนี ้

           1. พิจารณาร่างหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน รวมทัง้ด าเนินการให้การฝึกอบรมเป็นไปตาม
หลกัสตูรท่ีก าหนด 
           2. ประเมินความรู้ ความสามารถ พฤตกิรรม และเจตคติของแพทย์ประจ าบ้าน อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทัง้
แก้ไขในสว่นท่ียงับกพร่อง 
           3. ให้ค าแนะน า ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน ทัง้ในเร่ืองวิชาการและความเป็นอยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม 
           4. ประเมิน ปรับปรุง และพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง  
           5. ด าเนินการเพื่อรับการตรวจประกนัคณุภาพการศกึษา ตามหลกัเกณฑ์ของราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และของคณะฯ 
           6. พิจารณาหลกัเกณฑ์และด าเนินการคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

6.4.3 มีการก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อให้มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตร์ศกึษามาใช้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรมการด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินการฝึกอบรม 

6.4.4 ด าเนินการให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเหมาะสมมีสว่นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม โดยมีตวัแทน
แพทย์ประจ าบ้าน ตวัแทนพยาบาลหอผู้ป่วยกมุารเวชศาสตร์ และ ตวัแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตน์
ฯ เป็นกรรมการการฝึกอบรม 

 
คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

1. รศ.นพ.ไพโรจน์    จงบญัญตัิเจริญ  ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.นพ.สรวฒุ ิ  พงศ์โรจน์เผา่ ท่ีปรึกษา 
3. รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลขิิต ท่ีปรึกษา 
4. ผศ.พญ.สธิุดา  ศิริพรพาณิชย์ ประธานหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน  

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ มศว 
5. นพ.ฉตัรชยั ธ ารงอาจริยกลุ รองประธานหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ มศว 
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6. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ กรรมการ 
7. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง  กรรมการ 
8. ผศ.พญ.จนัทนา พนัธ์บรูณะ กรรมการ 
9. นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ กรรมการ 
10. นพ.พนิต ทกัขิญเสถียร กรรมการ 
11. พญ.นฎักานต์ วงศ์จิตรัตน์ เลขานกุาร 
12. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านภาควิชากมุารเวชศาสตร์  กรรมการ 
13. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ศกพ.สมเด็จพระเทพฯ กรรมการ 
14. พว.สธุาทิพย์  สทิธิสจัจธรรม กรรมการ 
15. นางไพเราะ บตุรลพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวปรียาภรณ์ ศิริมหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
6.5 สภาวะการปฏิบัตงิาน 

          6.5.1 ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีครินทรวโิรฒ ก าหนดให้การฝึก
ปฏิบตัิงานเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านมีการระบหุน้าท่ี ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิ
ตา่ง ๆ ไว้ในคูมื่อแพทย์ประจ าบ้าน และมีการแจ้งให้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศ 
          6.5.2 ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านทกุคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีก าหนดไว้ในตารางกิจกรรม
ประจ าเดือนไมน้่อยกวา่ 70% ของกิจกรรมทัง้หมด 
          6.5.3 การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ ก าหนดให้ในแตล่ะวนัมีแพทย์ประจ าบ้านอยูเ่วร โดยก าหนดจ านวนเวร
ในแตล่ะชัน้ปี ดงันี ้
 ชัน้ปีท่ี 1 ไมน้่อยกวา่ 10 เวรตอ่เดือน 
 ชัน้ปีท่ี 2 ไมน้่อยกวา่   8 เวรตอ่เดือน 
 ชัน้ปีท่ี 3 ไมน้่อยกวา่   6 เวรตอ่เดือน 
 
          6.5.4 การลาของแพทย์ประจ าบ้าน 
 6.5.4.1 การลาพกัผอ่น  แพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ มศว. สามารถลาพกัผอ่นได้ปีละ  10 
วนัปฏิทิน(รวมวนัหยดุราชการ ไมเ่กิน 2  สปัดาห์) ในช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยต้องสง่ใบลาท่ี ภาควิชากมุารฯ ลว่งหน้า
อยา่งน้อย 1 เดือน 
 6.5.4.2 การลาป่วย 
 การลาป่วยเกิน 3 วนั ต้องมีใบรับรองแพทย์ สง่ท่ีภาควชิากมุารฯ 
 6.5.4.3 การลากิจ และการลาอ่ืน ๆ  
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 ให้แจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั โดยสง่ใบลาท่ีภาควิชากมุารฯ ในกรณีมีความจ าเป็นฉกุเฉิน สามารถโทร
แจ้ง อาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วย และ อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ 
 6.5.4.4 ในกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านมีการลาพกั เชน่ ลาคลอดบตุร เจ็บป่วย ลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีทางศาสนา ถกูเรียกเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
จะต้องมีการฝึกอบรมทดแทน เท่ากบัจ านวนวนัลา หรือเม่ือรวมระยะเวลาการฝึกอบรมแล้วไมน้่อยกวา่ 150 
สปัดาห์ตอ่ระยะเวลารวม 3 ระดบั (หรือ 3 ปี) 

ตารางที่ 4 วิธีการประเมนิความรู้ความสารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน                                
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ MCQ CRQ OSCE Chart 

audit 
360 
degree 

Research portfolio 

1.พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและ
จริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

0 
 

0 
 

0 
 

++ 
 

+++ 
 

++ 
 

+++ 
 

2.การติดตอ่สื่อสารสร้างสมัพนัธภาพ 0 0 ++ + +++ + +++ 

3.ความรู้พืน้ฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 
4.การบริบาลผู้ ป่วย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + 
5.ระบบสขุภาพและการสร้างเสริม
สขุภาพ 

++ ++ ++ + ++ 0 +++ 

6.การพฒันาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

0 0 0 + +++ +++ ++ 

7. ภาวะผู้น า 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 
 
6.6 การวัดและประเมินผล 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีก าหนดมาตรการและ

ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competence) ให้ครบ 7 สมรรถนะหลกั  (ตารางท่ี 2 
และ 4) โดยจดัให้มีการสอบข้อเขียน สอบทกัษะ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และประเมินแฟม้บนัทกึประสบการณ์
และผลงาน (portfolio) มีการบนัทกึความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะคนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร การ
ประเมินผลกระท าอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง โดยแจ้งผลการประเมนิแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและแพทย์ประจ าบ้าน
อยา่งเป็นทางการ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับทราบและปรับปรุงแก้ไขอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และเก็บหลกัฐาน
การประเมนิไว้เพื่อแสดงตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ ของราชวิทยาลยักมุารแพทย์ฯและแจ้งแพทยสภาฯทกุปี 
จากนัน้สง่สอบขัน้สดุท้ายเพื่อวฒุิบตัรฯ  
  



22 
 

6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนชัน้ปี 

6.6.1.1 วิธีการประเมิน 
จดัให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิของแพทย์ประจาบ้านเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในแตล่ะระดบัหรือ

แตช่ัน้ปีเพื่อสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านหรือเพื่อการเลื่อนระดบัดงันี ้
1. Pediatric in training Examination (PIE)  
ซึง่จดัโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ เป็นประจ าทกุปี เพ่ือผู้ เข้าฝึกอบรมได้ประเมินความก้าวหน้าด้าน 

ความรู้ของตนเอง การทดสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบชนิด Multiple Choices Questions (MCQ) 100 ข้อ ซึง่ทาง
ภาควิชากมุารฯได้มีการจดัสอบข้อเขียนภายในภาควิชาเพ่ือประเมนิความรู้ทางคลนิิก โดยจะจดัปีละ 1 ครัง้  

2. การประเมนิบนัทกึเวชระเบยีน (Chart audit)  
 เวชระเบียนของผู้ ป่วยเป็นข้อมูลท่ีแพทย์ทุกคนควรให้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นการบนัทึกรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้ ป่วยไม่ว่าจะเป็นประวตัิ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุ
ผลตา่ง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงการดแูลรักษา การบนัทกึเวชระเบียนท่ีสมบรูณ์ถกูต้องเป็นสิง่ท่ีช่วยให้แพทย์สามารถ
ดูแลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยและเป็นหลักฐานพยานอ้างอิงทางกฎหมาย 
ภาควิชากมุารฯจงึ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบนัทกึเวชระเบียนท่ีครบถ้วนสมบรูณ์และต้องการให้กมุารแพทย์
ได้รับรู้กระบวนการท่ีถูกต้องตัง้แต่เร่ิมฝึกอบรม เพื่อท าให้เกิดความเคยชินในการปฏิบตัิงานในภายหน้า และให้
ข้อมลูย้อนกลบักบัแพทย์ประจ าบ้านเพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงตนเอง การประเมินการบนัทึกเวชระเบียน
โดยให้มีการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านอย่างน้อย 1 แฟ้มต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของการ
ฝึกอบรม โดยอาจารย์ผู้ ควบคุมดูแลในช่วงเวลาท่ีหมุนเวียน (Rotation) แต่ละแห่งเป็นผู้ประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลบักบัแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงตนเอง 

3. การประเมนิการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 
การสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้านในด้านความรับผิดชอบมนษุยสมัพนัธ์ คณุธรรม 

และจรรยาบรรณตลอดจนความช านาญในการปฏิบตัิงานในช่วงเวลาท่ีหมนุเวียน (rotation) แบบ 360 องศา ทกุ 6 
เดือน ผู้ประเมนิประกอบด้วย อาจารย์ พยาบาล นิสติแพทย์ แพทย์ผู้ ร่วมงาน ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัแพทย์ประจ า
บ้านและมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงตนเองและการประเมินบนัทกึประจ าตวัการ
ปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้าน (log book)  

4. การประเมนิความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
เป็นการวดัและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ของแพทย์

ประจ าบ้านในการให้บริบาลเด็กทัง้เดก็ปกตแิละเด็กป่วยโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯได้ก าหนดกรอบของ EPA 
(Entrustable Professional Activities) โดยมีการประเมนิ  EPA ใน 7 หวัข้อตามกรอบของราชวิทยาลยักมุารฯ  การ
ประเมิน  EPA จะท าในรูปแบบของ การประเมินจากสถานท่ีปฏิบตัิงาน  (workplace based assessment) ได้แก่ 
การอภิปรายกรณีศกึษาผู้ ป่วย (case based discussion) หรือ การสงัเกตโดยตรงในการท าหตัถการ (direct 
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observation od procedural skills) ในระหวา่งการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจะต้องได้รับการประเมนิผลการ
เรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ตาม EPA1-7 และระดบัความสามารถ (L1-L5) ท่ีก าหนดในแตล่ะดบัชัน้ปีรวมทัง้ได้รับข้อมลู
ปอ้นกลบัจากอาจารย์ผู้ประเมินเพ่ือการพฒันาตนเอง ทัง้นีแ้พทย์ประจ าบ้านจะต้องพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและ
แสดงให้เห็นวา่ตนบรรลผุลการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ตามระดบัของmilestonesท่ีก าหนด (ภาคผนวกท่ี 7) จงึจะได้รับ
อนญุาตให้เลือ่นระดบัชัน้ปีของการฝึกอบรม 

5. การบนัทกึแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  
แพทย์ประจ าบ้านท าการบนัทึกแฟ้มสะสมผลงานท่ีปฏิบตัิรวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของ

การฝึกอบรมทัง้ด้านความรู้ทักษะและเจตคติตามสมรรถนะท่ีก าหนดประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-
reflection) เป็นระยะอย่างต่อเน่ืองภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานนีต้อ่
คณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบนัปีละ 2 ครัง้เพื่อรับการประเมินฟังข้อเสนอแนะข้อมลูปอ้นกลบัแก่แพทย์ประจ า
บ้านอย่างจ าเพาะสร้างสรรค์และเป็นธรรม เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับทราบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ และเก็บหลกัฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่อคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ ของแพทยสภา เม่ือมีการตรวจสอบ
และประเมินสถาบนั 

 
        6.6.1.2 เกณฑ์การวัดและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม 
 ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิให้
ประกาศนียบตัรในการเลื่อนระดบัชัน้เป็นแพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ท่ี 2 และระดบัชัน้ปีท่ี 3 ผู้ ท่ีได้รับการประเมินผล
การปฏิบตัิงานตลอดการฝึกอบรมเป็นท่ีพอใจจงึจะมีสทิธิเข้าสอบและรับการประเมินชัน้สดุท้ายเพ่ือวฒุิบตัรฯได้ 

หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลระหว่างชัน้ปี พิจารณาดงันี ้
1. แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีผลการปฏิบตัิงานไม่เป็นที่พอใจ สถาบนัฝึกอบรมมีสทิธิท่ีจะให้ปฏิบตัิงานซ า้ใน

ชัน้ปีนัน้หรือเสนอตอ่แพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝึกอบรมได้แล้วแตก่รณี 
2. แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 1 หรือระดบัชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีผลการปฏิบตัิงานคาบเส้น จะต้องได้รับการดแูล

เป็นพเิศษหรือปฏิบตัิงานเพิ่มเติมจนผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีพอใจจงึจะสามารถเลือ่นระดบัชัน้เป็นปีท่ี 2 หรือ 3 ได้
แตถ้่าผลการปฏิบตัิงานและผลการประเมินยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจสถาบนัฝึกอบรมควรจะต้องให้ปฏิบตัิงานซ า้ในปี
ดงักลา่ว 

3. แพทย์ประจ าบ้านระดบัชัน้ปีท่ี 3 ท่ีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัคาบเส้น จะต้องอยูใ่นดลุยพินิจของ
อนกุรรมการฝึกอบรมฯวา่จะอนมุตัิให้ปฏิบตัิงานเพิ่มเตมิหรือให้เข้าสอบเพื่อวฒุบิตัรฯได้ 

4. แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบตัิงานทัง้ 3 ระดบัเป็นที่พอใจจงึจะมีสทิธิได้รับอนมุตัิเพ่ือเข้าสอบชัน้สดุท้าย
เพื่อวฒุิบตัรฯได้ 
             เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมหวัหน้าภาควิชากมุารฯ จะรายงานผลการประเมนิรวบยอดของแพทย์ประจ าบ้านแต่
ละคนเพื่อแสดงให้เห็นวา่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้เข้าสอบเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากมุาร
เวชศาสตร์ของแพทยสภา 

ภาควิชากมุารฯ  มศว มีระบบการอุทธรณ์ผลการประเมิน กรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านมีข้อสงสยัในผลการ
ประเมิน สามารถอทุธรณ์ผลประเมินตามขัน้ตอนได้ 
 
         6.6.1.3 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเล่ือนชัน้ปี   

1.  คณะกรรมการฝึกอบรม ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ โรฒ 
จะมีการประเมินการผา่นชัน้ปี ในเดือน มีนาคมของทกุปีการศกึษา โดยมีองค์ประกอบการประเมินคือ การประเมิน 
360 องศา การประเมิน EPA 7 ด้าน และการประเมนิ portfolio  

2. หากผู้ เข้าฝึกอบรมมีผลการประเมนิไมผ่า่น หรือพบวา่แพทย์ประจ าบ้านมีสมรรถนะข้อใดข้อหนึง่หรือ
หลายข้อท่ีควรได้รับการพฒันา คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาฯ จะจดัให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าสูแ่ผนการ
แก้ไขข้อบกพร่อง (Remediation plan) เพื่อพฒันาให้ดีขึน้ ประกอบด้วยข้อใดข้อหนึง่หรือทกุข้อ 

- การอา่นหนงัสือกบัอาจารย์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และฝึกท าแบบฝึกหดั 
- การปฏิบตัิงานเพิ่มตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามมติของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านกมุารเวช

ศาสตร์ มศว 
- การประเมนิรายบคุคลและให้ข้อมลูปอ้นกลบัอยา่งสม ่าเสมอ 
ให้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 2 เดอืน และเข้ารับการประเมนิซ า้ ถ้าผา่นการประเมินจงึสามารถ

เลื่อนชัน้ปีได้ 
3. กรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปี ครัง้ท่ี 2 ต้องปฏิบตัิงานในระยะชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี  
4. หลงัจากปฏิบตัิงานซ า้ในชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยงัไมผ่า่นการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี ให้ยตุิการฝึกอบรม   

      6.6.1.4 การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน  
คณะกรรมการฝึกอบรม ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว ิโรฒ ด าเนินการ
ดงันี ้ 
      1. แจ้งผลการประเมนิให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผลของราชวทิยาลยั ฯ 
พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบตัิงานเพิ่มเติม การก ากบัดแูล และการประเมินผลซ า้  
    2. เม่ือแพทย์ประจ าบ้านลงช่ือรับทราบให้สง่ส าเนาผลการประเมนิชดุหนึง่ให้อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ ของ
ราชวิทยาลยัฯ   
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แนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้าน 
 
 

 
 
 

  
- อาจารย์ที่ปรกึษา ส่งตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และขอใบรับรองแพทย์หากไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ 
- หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าชั้นปีนั้นจัดหาผู้ปฏิบัติงานแทน 

 

 
 

รายงานผลมายังคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเจ็บป่วยทางกาย 
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 การด าเนินการเพื่อยุตกิารฝึกอบรม  
1. การลาออก 

แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเร่ืองชีแ้จงความประสงค์และเหตผุลการพกัการปฏิบตัิงานตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะน าเร่ืองแจ้งตอ่คณะกรรมการฝึกอบรม ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว ิโรฒ ซึง่จะรวบรวมข้อมลูผู้ ฝึกอบรมและปัญหาท่ีเกิดขึน้ และประชมุเพื่อวางแผน
ช่วยเหลือ 

หลงัด าเนินการช่วยเหลือ 2 สปัดาห์ จะมีการประชมุร่วมระหวา่งผู้ เข้าฝึกอบรม อาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะ
กรรมการฯ เพ่ือประเมินการแก้ไขปัญหาและความประสงค์ของผู้ ฝึกอบรม หากผู้ เข้าฝึกอบรมมีความประสงค์ท่ีจะ
สิน้สดุการฝึกอบรม ทางสถาบนัฯ จะด าเนินการอนมุตัิ คณะกรรมการเม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนมุตัใิห้พกัการ
ปฏิบตัิงานแล้ว จงึแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือ เห็นชอบและแจ้งตอ่แพทยสภาพร้อมความเห็น
ประกอบวา่สมควรให้พกัสทิธ์ิการสมคัรเป็นแพทย์ประจ าบ้าน เป็นเวลา 1 ปี ในปีการศกึษาถดัไปหรือไม่ โดย
พิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจาก สถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบรูณ์เม่ือได้รับ
อนมุตัิจากแพทยสภา   
          2. การให้ออก  
        2.1 ปฏบิตัิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียตอ่ ผู้ ป่วยหรือตอ่
ช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม                                                                                                                                                              
       2.2 ปฏิบตัิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเสื่อมเสยี ไมมี่การปรับปรุงพฤตกิรรม หลงัการ
ตกัเตือน และกระท าซ า้ภายหลงัการภาคทณัฑ์  
         เม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออกให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พกัการ ปฏิบตังิาน 
แล้วท าเร่ืองแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการพิจารณาและแจ้งตอ่ยงั แพทยสภา จนเมื่อ
ได้รับการอนมุตัิจึงถือวา่การให้ออกสมบรูณ์   
 

6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิตัรฯสาขากุมารเวชศาสตร์ 
6.6.2.1 ผู้ มีสทิธิเข้าสอบและรับการประเมินเพ่ือวฒุิบตัร (วว.) สาขากมุารเวชศาสตร์ 

ได้รับการฝึกอบรมครบ 3 ปี หรือไม่น้อยกวา่ 3 ปี หลงัผา่นการเพิ่มพนูทกัษะ 
6.6.2.2 ระเบยีบการวดัและประเมินผลเพื่อวฒุิบตัรฯ 
แพทยสภาได้ก าหนดระเบยีบวา่ด้วยการสอบวฒุิบตัรฯ และให้คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ สาขา 

กมุารเวชศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการในการสอบเพ่ือวฒุิบตัร (วว.) สาขากมุารเวชศาสตร์โดยผู้ เข้าสอบจะต้องผา่นการ
ประเมินผลตามขัน้ตอนดงันี ้

1) การจดัสอบภาคปฏิบตัิแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  
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เพื่อประเมนิความสามารถทางวิชาชีพด้านทกัษะทางคลนิิกและหตัถการตา่ง ๆ ทกัษะการตดิตอ่สื่อสารและ
มนษุยสมัพนัธ์ การให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ผู้ ป่วย การแก้ปัญหาและเจตคต ิคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ จะท า
การจดัสอบแบบ OSCE ให้กบัแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 2 ประมาณปลายชัน้ปีท่ี 2 (เดือนมีนาคม) ของการฝึกอบรม
ทัง้นีผู้้ ท่ีสอบไมผ่า่นในครัง้แรก ภาควิชากมุารฯ มศว มีหน้าท่ีสอนและให้ค าแนะน าและท าการจดัสอบให้ใหมจ่นกวา่
จะสอบผ่านให้ได้ภายในเวลา 6 เดือนนบัจากการสอบครัง้แรกในกรณีท่ีมีจ านวนสถานีท่ีสอบไมผ่า่นเกินร้อยละ 50 
ให้ท าการสอบใหมอี่กครัง้ในปีถดัไป (โดยไม่ต้องเสียคา่สมคัรสอบ) เม่ือสอบผ่านแล้วผลการสอบมีอาย ุ5 ปี 
 

2) การประเมนิผลงานวิจยัและ/หรือบนัทกึรายงานการศกึษาผู้ ป่วย 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ มีสทิธิสอบข้อเขียนเพื่อวฒุิบตัรฯจะต้องผา่นการประเมินผลงานวิจยั และ/หรือบนัทกึ

รายงานการศกึษาผู้ ป่วย ซึง่ผู้ เข้าสอบวฒุิบตัรฯ เป็นผู้ เสนอรายงานตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อ
พิจารณาโดยผา่นการรับรองของหวัหน้าภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในการพิจารณางานวิจยัและ/หรือรายงานการศกึษาผู้ ป่วยนี ้ คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะแตง่ตัง้บคุคล
ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการพิจารณาด้วย 

3) การประเมนิโดยใช้แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ มีสทิธิสอบข้อเขียนเพื่อวฒุิบตัรฯทกุประเภทจะต้องผา่นการประเมิน Portfolio ตาม

เกณฑ์ท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯก าหนด 
4) การสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินด้านความรู้การแก้ปัญหาและการประยกุต์ได้แก่ 
4.1) ข้อสอบแบบปรนยัชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) ได้แก่วิชาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน (Basic medical 

sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลนิิก (Clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้พืน้ฐานทาง
คลินิกผู้ มีสทิธิสอบข้อเขียนแบบปรนยัได้แก่ผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมมาแล้วไมน้่อยกวา่ 24 เดือนและสถาบนัฝึกอบรม
อนมุตัิให้เลื่อนจากระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ี 3 แล้ว (เม่ือสอบผา่นแล้วผลการสอบมีอาย ุ3 ปี) 

4.2) ข้อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมนิความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการตดัสินใจผู้ มีสทิธิสอบข้อเขียนแบบ CRQ ได้แก่ผู้ ท่ีผา่นการประเมินการปฏิบตัิงานการฝึกอบรม
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 36 เดือนผา่นการประเมินการท าวิทยานิพนธ์และการประเมนิความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตามกรอบ EPA และสถาบนัฝึกอบรมอนมุตัิให้เข้าสอบได้ (เม่ือสอบผ่านแล้วผลการสอบมีอาย ุ3 ปี) 

6.6.2.3 เกณฑ์การรับรองการสอบผ่านเพ่ือวฒุิบตัรสาขากมุารเวชศาสตร์ 
 1.  ผา่นการประเมินการปฏิบตัิงานการฝึกอบรมในสถาบนัทกุระดบั (3ชัน้ปี) 
 2.  ผา่นการประเมินการสอบภาคปฏิบตัิโดยการจดัสอบ OSCE  
 3.  ผา่นการประเมินการบนัทกึแฟม้สะสมผลงาน (portfolio) 
 4.  ผา่นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 
 5.  ผา่นการประเมินงานวิจยัและ/หรือบนัทกึรายงานการศกึษาผู้ ป่วย 
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 6.  สอบข้อเขียนผา่นทัง้ MCQ และ CRQ  
ทัง้นีผ้ลการตดัสินขัน้สดุท้ายอยูใ่นดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ 
 
6.6.3 การศกึษาต่อเน่ืองของกุมารแพทย์ 
ราชวิทยาลยักมุารแพทย์ฯ เห็นชอบกบัหลกัการของโครงการรับรองการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองของกมุารแพทย์

โดยจะเร่ิมใช้กบัแพทย์ประจ าบ้านท่ีเข้าฝึกอบรมในปีการศกึษา 2560 รวมทัง้กมุารแพทย์ท่ีฝึกอบรมก่อนปีการ 
ศกึษา 2560 โดยจะเร่ิมสะสมหนว่ยกิตในปีการศกึษา 2563 เป็นต้นไปก าหนดรอบประเมินทกุ 5 ปีจ านวนหน่วยกิต 
100 หนว่ยกิต ในเวลา 5 ปีส าหรับเกณฑ์การพิจารณาและการนบัหน่วยกิตให้ยดึตามเกณฑ์ของการศกึษาตอ่เน่ือง
ของแพทยสภา ทัง้นีย้งัได้ก าหนดเพิ่มเตมิอีกว่าให้มีการเข้าร่วมประชมุวิชาการท่ีจดัภายใต้การด าเนินการของ 
ราชวิทยาลยักมุารแพทย์แหง่ประเทศไทยไมน้่อยกวา่ 20 หน่วยกิต ในเวลา 5 ปี 
 
7.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 7.1  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขากมุารเวชศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูรปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีทบวงมหาวิทยาลยั

หรือจากสถาบนัในตา่งประเทศท่ีได้รับการรับรอง 

2. คณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามประกาศของแพทยสภา ด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสือเพื่อแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับใบประกาศวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา นอกจากนีย้งัต้องมี

สขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการ อนัเป็นอปุสรรคตอ่การฝึกอบรมการปฏิบตัิงาน

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3. ผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการภาควชิากมุารฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาจาก 

3.1 บคุลิกภาพและความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3.2 การเห็นแก่สว่นรวม ความรับผิดชอบ การมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์ 

3.3 ทกัษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ 

3.4 ความใฝ่รู้ (active learning) 

3.5 ทศันคติตอ่วิชาชีพและเจตคติ 

3.6 คะแนนประเมนิในระหวา่งการสมัภาษณ์ 
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3.7        จดหมายแนะน า 

3.8        ผลการเรียนในรายวิชากมุารเวชศาสตร์ ในระดบัแพทยศาสตร์บณัฑิต 

3.9        เกรดเฉลี่ยในระดบัแพทยศาสตร์บณัฑิต 

3.10 คะแนนสอบ ศรว.  

3.11 กิจกรรม ความสามารถพิเศษ กิจกรรมจิตอาสา 

4. ยื่นใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรมท่ีแพทยสภาตามคณุสมบตัิและระยะเวลารับสมคัรท่ี แพทยสภาก าหนด  

7.2  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีกมุารแพทย์ท่ีมีความสามารถในการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิในด้านตา่ง ๆ ตามเปา้หมายของหลกัสตูรและวิธีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากมุารเวชศาสตร์
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมของภาควิชากมุารเวชศาสตร์ ท่ีปฏิบตัิงานเต็ม
เวลาจ านวน 19 คน เป็นกมุารแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร์ และปฏิบตัิงานด้านการสอนทางสาขากมุารเวชศาสตร์มาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 78.9) มีจ านวนเตียงผู้ ป่วยในรวม 60 เตียง สามารถรับแพทย์ประจ าบ้านได้
ระดบัชัน้ปีละ 4 คน รวม 3 ระดบัชัน้ปีจ านวน 12 คน 

ราชวิทยาลยักมุารแพทย์แหง่ประเทศไทยก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรับผู้ เข้าฝึกอบรมได้ในสดัสว่นชัน้ปี
ละ 1 คน ตอ่อาจารย์ ผู้ ฝึกอบรมเต็มเวลา 2 คน และต้องมีงานบริการขัน้ต ่าสดุ ตามท่ีก าหนด ตามตารางตอ่ไปนี ้

 
จ านวนอาจารย์เต็มเวลา )คน(  3 5 5 9 11 13 15 17 19 

จ านวนเตียง 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

จ านวนผู้ ป่วยใน (คนตอ่ปี) 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน )คน(  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ตารางที่ 5: จ านวนเตียงของฝ่ายกมุารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  (ภาพรวมและ
จ าแนกตามหอผู้ ป่วย) 

หอผู้ป่วย 
จ านวนเตียงผู้ป่วย

ปัจจุบัน 
(2560) 

จ านวนผู้ป่วยใน 
พ.ศ.2558 
(คนต่อปี)                                                                                                                                                                                                                    

จ านวนผู้ป่วยใน 
พ.ศ.2559 
(คนต่อปี) 

จ านวนผู้ป่วยใน 
 พ.ศ.2560 
(คนต่อปี) 

ผู้ ป่วยสามญั (9/2) 24 1,354 1,660 1,636 
ผู้ ป่วยพิเศษ (9/1) 17 304 546 652 
NICU 10 450 468 521 
Step down NICU 5 165 112 114 



32 
 

PICU 4 112 164 188 
รวม 
(ไม่รวมทารกแรกเกดิปกตทิั่วไป) 

60 2,385 2,950 3,111 

หอผู้ป่วยนอก จ านวนผู้ป่วย
พ.ศ. 2558 
(คนต่อปี) 

จ านวนผู้ป่วย 
พ.ศ. 2559 
(คนต่อปี) 

จ านวนผู้ป่วย
พ.ศ. 2560 
(คนต่อปี ) 

ผู้ ป่วยทัว่ไป    25,765 28,474 32,791 
ผู้ ป่วยคลินิกพิเศษได้แก่ 
ทารกแรกเกิดและทารกเกิดก่อนก าหนด 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคตอ่มไร้ทอ่และเมตาโบลสิม์ 
โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด 
โรคระบบประสาทและกล้ามเนือ้ 
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
โรคผิวหนงั 
คลินิกกระตุ้นพฒันาการ 
โรคภมูิแพ้ 
โรคติดเชือ้ 
โรคทพุโภชนาการ 
โรคทางโลหิตวิทยา 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
คลินิกต่อเน่ือง 

 

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 

รวม (ไมร่วมผู้ ป่วยสขุภาพเดก็ดี) 4,294 4,463 6,933 

ผู้ ป่วยสขุภาพเด็กดี (Well Child Clinic) 8,175 8,798 11,184 
รวมทัง้หมด 38,234 41,735 50,908 

 
7.3 ศักยภาพการฝึกอบรม 

ก.  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา (คน)     
ข.  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมไม่เตม็เวลา (คน)     

แพทย์ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา (35 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ = ภาระงาน 1 คน) 
ค. รวมศกัยภาพในด้านอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ก.+ข.) 
ง. จ านวนเตียงโรงพยาบาลศนูย์การแพทย์  
จ. จ านวนเตียงหอผู้ ป่วยในกมุาร (คน)   

               ฉ. จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน (คน) 

19 คน 

3 คน 
 
20 คน 
367 เตียง 
60 คน 
4 คน  
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สรุปแล้วในปีการศกึษา 2561 จ านวนแพทย์ประจ าบ้านท่ีภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สามารถรับเข้าฝึกอบรมได้ตามท่ีแพทยสภารับรอง มีจ านวน 4 คน โดยมีศกัยภาพ
สงูสดุในการฝึกอบรมเทา่กบัชัน้ปีละ4 คน รวม 3 ระดบัชัน้ปีจ านวน 12 คน 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี
ความสามารถในการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในสาขาตา่ง ๆ ตามเปา้หมายของโครงการฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอ  

8.1 คุณสมบตัอิาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
เป็นกมุารแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัิ เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร์ อนสุาขาตา่ง ๆ และมีความสามารถในการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ตาม
เปา้หมายหลกัสตูรและวิธีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาการเวชศาสตร์ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 

8.2 คุณสมบตัผู้ิที่จะเป็นผู้รับผิดชอบอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
เป็นกมุารแพทย์ท่ีได้รับวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัิ เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร์ อนสุาขาตา่ง ๆ และเคยท าการสอนทางสาขากมุารเวชศาสตร์มาแล้วไมน้่อยกว่า 5 
ปีและมีประสบการณ์ งานด้านวิชาการ และเป็นผู้ ท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้ความเห็นชอบ 

8.3 รายนามอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 

- ประเภทอาจารย์เตม็เวลา จ านวน 19คน 
ช่ือ วุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติ วุฒบิัตร หรือ อนุมัตบิัตร สาขาต่อยอด 
รศ.นพ.สงวนศกัดิ ์ฤกษ์ศภุผล ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โภชนวิทยา)  

Cert. in Pediatric Gastroenterology and 
Clinical Nutrition 

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

ประกาศนียบตัรกมุารเวชศาสตร์พฒันาการ
และพฤตกิรรม 

ผศ.พญ.จนัทนา พนัธ์บรูณะ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ
ก าเนิด) 

รศ.พญ.บานช่ืน เบญจสวุรรณเทพ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์พฒันาการและ
พฤตกิรรม) 
Cert. in Developmental-Behavioral 
Pediatrics 
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ผศ.นพ.สรวฒุ ิพงศ์โรจน์เผา่ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ) 
 

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลขิิต ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคตดิเชือ้) 
Cert. in Pediatric Immunology and 
Infectious Diseases 

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

ประกาศนียบตัรกมุารเวชศาสตร์ตจวิทยา 

ผศ.พญ.มนจฑุา เอ่ียมอดุมกาล ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

-  

ผศ.นพ.สมบรูณ์ จนัทร์สกลุพร ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนั
วิทยา) 

ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนั
วิทยา) 

อ.พญ.นฏักานต์ วงศ์จิตรัตน์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์ตอ่มไร้ท่อฯ) 
ผศ.พญ.สธิุดา ศิริพรพาณิชย์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์ตจวิทยา) 
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ

ก าเนิด) 
ผศ.พญ.อจัฉราพร เมฆศิขริน ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) 
อ.พญ.ภทัรพร วิลาวรรณ์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ) 
อ.นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ * ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคไต) 
อ.นพ. พนิต สมิะเสถียร* ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคตดิเชือ้) 
อ.พญ.ปัญจรัตน์  โสวทิยสกลุ * แพทยศาสตร์บนัฑิต ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคเลือด) 
อ.นพ.ฉตัรชยั ธ ารงอาจริยกลุ* ว .ว . (กมุารเวชศาสตร์) ว .ว . (กมุารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) 
พญ.พรพิมล เจนยงศกัดิ ์ ว .ว . (กมุารเวชศาสตร์) ศกึษาตอ่กมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด 
พญ.กิรณา วีณิน ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) ศกึษาตอ่กมุารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร 
นพ. ศวิตั ศรีเมือง แพทยศาสตร์บณัฑิต ศกึษาตอ่กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
            * อาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานด้านการสอนทางสาขากมุารเวชศาสตร์น้อยกวา่ 5 ปี  
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- ประเภทอาจารย์ไม่เตม็เวลา และ อาจารย์พเิศษจ านวน 3คน 

รศ.นพ.ไพโรจน์  จงบญัญตัิเจริญ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์) 
อ .ว . (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคทางเดนิอาหาร
และตบั) Cert. in Pediatrics 
Gastroenterology 

นพ.ชนาธิป ลือวิเศษไพบลูย์ ว .ว . (กมุารเวชศาสตร์) วว.กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
พญ. ศรัยอร ธงอินทเนตร ว .ว . (กมุารเวชศาสตร์) วว.กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 

* อาจารย์ปฏิบตัิงานท่านละประมาณ 5-10 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

 ทัง้นีอ้าจารย์ให้ค าปรึกษาให้การก ากบัดแูลแก่แพทย์ประจ าบ้านมีระบบสนบัสนนุการพฒันาของอาจารย์
อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร์ศกึษาและมีการประเมนิอาจารย์เป็นระยะ 

8.4 หน้าที่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.4.1 หน้าทีส่ าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าความรู้และทักษะในการดูแลคนไข้ รวมทั้งปัญหาด้านการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้

แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนที่อยู่ในความดูแล สามารถพฒันาตนเองอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยให้
ข้อมูลป้อนกลบัผลการประเมิน 360 องศา เป็นรายบุคคล เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

 2. ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไชปัญหาหากแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เช่น ปัญหา
การเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ ปัญหาชีวิตส่วนตัว ความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือตามกลไกการ
พัฒนาและช่วยเหลือ แพทยป์ระจ าบ้าน 

 3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการบันทึก Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนในความดูแล 
 4. ประเมินผล Portfolio อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (พฤศจกิาย และเมษายนของทุกปี) พร้อมทั้งก าากับให้แพทย์

ประจ าบ้าน ส่งใบประเมินผลที่ภาควิชาฯ เพื่อรวบรวมน าส่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
 5. ร่วมงานกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามโอกาส 
 6. ประสานงานระหว่าง แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และนิสติแพทย์ ในกรณีมีปัญหา เกิดขึ้น

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 7. ประสานงานกับประธานหลักสูตรฝึกอบรมฯ ในกรณตี่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจ าบ้าน 
 8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตรฝึกอบรมฯ  
                                                              
8.4.2 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 1. ช่วยก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านในการท างานวิจัย ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้
      - การแนะน าในการเลือกหัวข้อวิจัย 
      - การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการขอจริยธรรม  
      - การด าเนินงานวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
      - การน าเสนองานวิจัย 
      - การเขียนผลงานวิจัย (ในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือ manuscript) 
 2. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแพทย์ประจ าบ้านเพื่อให้งานวิจัยส าเร็จลลุ่วง  



36 
 

3. ดูแลและติดตามเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านส่งรายงานวิจัยตรงตามก าหนดของราชวิทยาลัยกุมารฯ 
4. ประสานงานในเรื่องการตรวจผลงานการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านระหว่างผู้ประเมินในและนอกสถาบัน 
 

8.4.3 หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยต่อแพทย์ประจ าบ้าน 
 1. Ward round ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและนิสิตแพทย์สัปดาห์ละ 5 ครั้ง  
2. เป็นที่ปรึกษา แนะน าและช่วยประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่สาขาต่างๆ ทั้งในและนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ ใน
การดูแลผู้ป่วย  
3. เป็นที่ปรึกษาและแนะน าแพทย์ประจ าบ้าน และนสิิตแพทย์ในการท าหตัถการและการตรวจทางห้องปฎิบัติการชั้น
พื้นฐาน 
4. ก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านในการบริหารจัดการเตียงในแต่ละหอผู้ปว่ยเพ่ือให้เหมาะสมและเกิดสมดุล ระหว่างการ
เรียนรู้และการบริการ  
5. เข้าร่วมกิจกรรม afternoon report ทุกวนัจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. 
6. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยใช้แบบฟอร์มประเมิน EPA (Mini-CEX, DOPs, case-based discussion) ตามที่
ได้รับมอบหมาย ในสัปดาห์สดุท้ายของแต่ละรอบปฎิบัติงาน 
7. ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านและใหข้้อมูลปอ้นกลับเพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านมี การพัฒนา
ทักษะในเรื่องการบันทึกเวชระเบียน 
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 
ภาควิชากมุารฯ มศว. ก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศกึษาให้ครอบคลมุประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้
9.1 สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้อยูท่ี่โรงพยาบาลศนูย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี ชัน้ 9 เลขท่ี 62 หมู ่7 ถนนรังสติ-นครนายก  อ าเภอ
องครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120  หมายเลขโทรศพัท์ 02-6441000 ตอ่ 3003-5 หรือ 037-395451-5 ตอ่ 60717, 
60718ส านกังานภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม ชัน้ 7  

มีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอ่การเรียนรู้ภาคปฏิบตัิ ในหอผู้ป่วยใน และนอก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
การสื่อสารชนิดมีสายและไร้สายอยา่งเพียงพอ อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตามมาตรฐาน และมีความปลอดภยั ดงัแสดง 

ห้องเรียน/ห้องบรรยาย จ านวน 2 ห้อง ชัน้9 
ห้องเรียนผู้ ป่วยนอก จ านวน 3 ห้อง ชัน้ 1 
ห้องเรียน หออภิบาลทารกแรกเกิด จ านวน 1 ห้อง ชัน้ 3 
ห้องประชมุโรงพยาบาล  ศนูย์การแพทย์ฯ5A และ 5B ชัน้ 5 
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม คณะแพทย์ ณ อาคารเรียนรวม         
     - ห้องประชมุ Convention Hall     
     - ห้องประชมุเธียร์เตอร์     

 
ชัน้ 3 
ชัน้ 3 
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     - ห้องบรรยาย PBL (5-6 ห้อง)   
     - ห้องบรรยาย                                            

ชัน้ 3 
ชัน้ 4 

ห้องสมดุ คณะแพทยศาสตร์ฯ อาคารเรียนรวม                
ห้องสมดุ ภาควิชากมุารฯ ณ อาคารศนูย์การแพทย์ฯ        

ชัน้ 1-2 
ชัน้ 9 

หอผู้ ป่วยนอก  ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก จ านวน 8 ห้อง ชัน้ 1 
หอผู้ ป่วยสามญัเด็กโต   
     - หออภิบาลผู้ ป่วยเดก็ (PICU)    
     - หอผู้ ป่วยสามญั 9/2      
     - หอผู้ ป่วยพิเศษรวม 9/1 

 
ชัน้ 6 
ชัน้ 9 
ชัน้ 9 

หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิด   
     - หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต ิ     
     - หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิด (step down NICU) 

 
ชัน้ 3 
ชัน้ 9 

ห้องพกัแพทย์เวร อาคารศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ 
ห้องพกัอาจารย์เวร 

ชัน้ 14 
ชัน้ 9, ชัน้ 14 

   
9.2 การคดัเลอืกและรับรองการเป็นสถานท่ีสาหรับการฝึกอบรม 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนผู้ ป่วยเพียงพอและ

ชนิดของผู้ ป่วยหลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัทัง้ผู้ ป่วยนอกผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกเวลา
ราชการการเข้าถึงสิง่อ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตัิท่ีพอเพียงสาหรับสนบัสนนุการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ทัว่ไป (แบบบนัทกึข้อมลูฉบบั ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบนัทกึข้อมลูฉบบั ข) สาหรับการเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมทัว่ไปของแพทยสภา 

9.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดังบประมาณส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการเรียนรู้ท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
และ มีระบบก ากบัดแูล การใช้งานให้ปลอดภยั  มีประสทิธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

9.4 มีทีมบคุลากรทางการแพทย์สหสาขา เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย พอเพียง ตามระบบมาตรฐาน  
รพ.คณุภาพ เพื่อการดแูลผู้ ป่วย ท่ีได้ มาตรฐาน และความปลอดภยั เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบตัิงานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน 

9.5 มีระบบท่ีสง่เสริมให้แพทย์ประจ าบ้าน มีความรู้และสามารถ ประยกุต์ความรู้พืน้ฐาน และ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์และมีการบรูณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยั
อยา่งเพียงพอและสมดลุ 

9.6 มีการฝึกอบรมในสถาบนัอื่นในประเทศ ผา่นการ elective ณ สถาบนัฝึกอบรมตา่ง ๆ 
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วางแผนการประเมนิหลกัสตูร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ฯ ให้เป็นไปตามแผนฯ  แพทย์ประจ าบ้านและคณาจารย์ในภาควิชาฯ จะประเมิน
โครงการฝึกอบรม เพื่อน าปัญหาตา่ง ๆ ไปปรับปรุงโครงการฯ คณาจารย์ในภาควิชากมุารเวชศาสตร์  จะได้รับการ
ประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้าน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในด้านความรับผิดชอบความสามารถในการสอน และ
สมรรถภาพทางคลินิก โดยหวัหน้าภาควิชาฯ จะรักษาไว้เป็นความลบัและแจ้งผลประเมินแก่อาจารย์เฉพาะคนได้
ทราบเพ่ือปรับปรุงตนเองภาควิชาฯ ได้ท าการประเมินโครงการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ทกุปี ทัง้ในด้านการบริหาร
การศกึษาให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ การจดัประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล เพื่อก ากบัดแูลโครงการฯ ให้
ด าเนินไปตามเปา้หมายท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด การประเมินท าโดยการส ารวจความคดิเห็นและความพงึพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม และความพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชาของโรงพยาบาลท่ีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมกลบัไปท างาน
ภายหลงัจากส าเร็จการฝึกอบรมเพื่อน าผลท่ีได้มาพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 

การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรต้องครอบคลมุด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 

- หลกัสตูรฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้านและความต้องการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศกึษา 

- คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ขัน้ตอนการด าเนินงานของหลกัสตูร 

- พฒันาการของแพทย์ประจ าบ้าน 

- การวดัและการประเมินผลการฝึกอบรม 

- ข้อควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมที่ด าเนิน 
 ระบบประเมนิผลแพทย์ประจ าบ้าน 
 การประเมนิระหวา่งการฝึกอบรมมุง่เน้นให้มีการประเมนิอยา่งตอ่เน่ืองและมีหลกัฐานโดยด าเนิน การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้ครบ 7สมรรถนะหลกัโดยใช้เคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้
 10.1 การสอบภาควิชาฯ จะจดัให้มีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competency) 
โดยจดัให้มีการสอบตลอดระยะเวลาฝึกอบรม ดงันี ้
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          - สอบประเมินความรู้ความสามารถระหว่างการฝึกอบรม (Pediatric In-training Examination;  
PIE) ซึง่จดัโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ เป็นประจ าทกุปี โดยการสอบข้อเขียนภายในภาควิชาฯ เพื่อประเมิน
ความรู้ทางคลินิก โดยจะจดัปีละ 1 ครัง้ในเดือน กมุภาพนัธ์ ถึง มีนาคมของปีถดัไป ด้วยการจดัสอบ MCQ และ 
มิถนุายนจดัสอบ OSCE 

10.2 การประเมินการปฏิบตัิงานระหวา่งท างานท่ีหอผู้ ป่วยในและนอก โดยการ 
-  บนัทกึเวชระเบียน (Chart Audit)  

 - การประเมนิ 360 องศาเป็นรายปี จากผู้ เก่ียวข้องทัง้หมด 
      - การประเมินทกัษะการติดตอ่สื่อสารโดยใช้แบบประเมิน 
 - กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดแูล (Entrustable 
Professional Activities; EPA) 

 
การด าเนินงานประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

  ประเมินการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วางแผนให้
มีการประเมนิแพทย์ประจ าบ้านและรวบรวมผลงานท่ีจดัเก็บในแฟม้สะสมงาน เพื่อน ามาประมวลผลและมีการให้
ข้อมลูปอ้นกลบัแก่แพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาทกุ 4-6 เดือนและน าเสนอผลการประเมินตอ่ท่ีประชมุ
ภาควิชาฯ 
 

 การตดิตามการปฏิบัตงิานภายหลังการจบฝึกอบรม 
             ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วางแผนตดิตามผลปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาและ
ผู้ ร่วมงาน ภายหลงัผู้ ฝึกอบรมจบการศกึษาโดยการใช้แบบสอบถาม 
 
11. การทบทวนและการพฒันา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ฯ จะส่งตวัแทน เพื่อประสานงานและร่วมทบทวนและประเมินหลกัสูตรกุมาร
แพทย์ ร่วมกบัราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทกุ 5 ปี โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ฯ จะรวบรวมข้อมลู
การฝึกอบรมตลอดปีการศกึษา รวมถึงผลการประเมินการปฏิบตัิงานและการเรียนการสอน การประเมิน360 องศา 
แล้วน ามาวิเคราะห์ในการประชุมสมัมนาหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และแจ้งผลการทบทวนและพฒันาให้
แพทยสภารับทราบ 
 
12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว. บริหารจดัการหลกัสตูรโดย 
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• สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่ง ๆได้แก่การรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้าน (เกณฑ์การคดัเลือก

และจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรมการวดัและประเมินผลและผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์

การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะระดบัหรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืน ๆ ท่ี

สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัน้ได้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศและ

พฒันาคณุภาพหลกัสตูรเป็นระยะ ๆอย่างสม ่าเสมอ 

• มีคณะกรรมการหลกัสตูร ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แผน ข. ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

และมีอ านาจในการบริหารจดัการหลกัสตูร งบประมาณ ทรัพยากรด้านตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น

ด้านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากมุารฯ และ มีบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพียงพอเพื่อสนบัสนนุการด าเนินของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องมี

การบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 

• มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์ท่ีหลากหลายและเพียงพอ และมีหนว่ยงานสนบัสนนุด้าน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รับการตรวจประเมินสถาบนั

ฝึกอบรม จากราชวิทยาลยักมุารแพทย์ ฯ และแพทยสภา ตามข้อบงัคบัแพทยสภา 
คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดท า SWOT 

analysis เพื่อวิเคราะห์ และมีการประชมุเพื่อปรับปรุงและพฒันาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อประเมินว่าการฝึกอบรม
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมและตอบสนองความต้องการของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีตวัแทนของแพทย์ประจ าบ้าน ร่วมในการประชุมด้วย การประเมินโครงการฝึกอบรม
ค านึงถึงความสมดลุระหว่างการให้บริการและการศึกษาอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน ทรัพยากรต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรม และการสนบัสนุนด้านการเงินและการบริหารจดัการ ตลอดจนปริมาณและคณุภาพของการ
ก ากบัดแูล (supervision) ท่ีแพทย์ประจ าบ้าน ควรจะได้รับ 
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ภาคผนวกท่ี 1 
เน้ือหาวิชา 

 
 

หมวดท่ี 1 ภาวะปกติและการดแูลทัว่ไป 
 

หมวดท่ี 2 จ าแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกติ 
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หมวดท่ี 1 ภาวะปกติและการดแูลทัว่ไป 
1.1 การก ากบัดแูลสขุภาพเดก็: หลกัการทัว่ไป 

(HEALTH SUPERVISION: GENERAL PRINCIPLES) 
1.1.1 หลกัการทัว่ไปในการดแูลเดก็ 
 1.1.1.1 การประเมนิสุขภาพการสมัภาษณ์พ่อแม่เดก็และวยัรุ่นการสงัเกตปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่และ
เดก็การเตบิโตและพฒันาการวธิกีารเลีย้งดคูวามกา้วหน้าทางการเรยีน 
 1.1.1.2 การตรวจรา่งกายทัว่ไปและการตรวจเพือ่คน้หาสิง่ผดิปกตทิีพ่บบ่อยตามวยั 
 1.1.1.3 การตดิตามเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตพฒันาการพฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนและสภาวะโภชนาการ 
 1.1.1.4 วธิกีารตรวจคดักรอง (screening): neonatal screening, developmental screening, laboratory 
screening 
 1.1.1.5 การดแูลสขุภาพชอ่งปากและการใหฟ้ลอูอไรดเ์สรมิ 
 1.1.1.6 การใหภู้มคิุม้กนัโรค (immunization) 
 1.1.1.7 การใหค้ าแนะแนวล่วงหน้า (anticipatory guidance) ในแต่ละชว่งอายุเชน่ 
  - เรือ่งการอบรมเลีย้งดแูละพฒันาการ 
  - การรกัษาสขุภาพและการลดปัจจยัเสีย่งทัง้ทางกายภาพและสงัคม 
  - โภชนาการและความปลอดภยัการป้องกนัอุบตัเิหตุและอนัตรายจากสารพษิ 
 1.1.1.8 การวนิิจฉัยการใหค้ าปรกึษาแนะน า (counseling) และการจดัการกบัปัญหาที่พบบ่อยในการ
ตรวจแต่ละครัง้เช่นปัญหาดา้นร่างกายด้านพฒันาการปัญหาพฤตกิรรมจติสงัคมปัญหาการเลี้ยงดูเดก็การเขา้
โรงเรยีนความตอ้งการพเิศษเป็นตน้ 
 1.1.1.9 การสรา้งสมัพนัธภาพการสือ่สารและการนดัพบในครัง้ต่อไป 
 1.1.1.10 การเรยีกรอ้งและปกป้องสทิธขิองเดก็ (advocacy) 
1.1.2 วิธีให้บริการดูแลสุขภาพเดก็แบบบูรณาการ (integrated approach to child health supervision) 
การจดัสถานทีแ่ละบรกิารต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมในการก ากบัดแูลสขุภาพเดก็แบบบรูณาการ 
 1.1.2.1 สถานทีเ่ช่นหอทารกแรกเกดิคลนิิกเดก็ดคีลนิิกดูแลเดก็อย่างต่อเน่ือง (continuity clinic), สถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนสถานเลีย้งดเูดก็กลางวนัโรงเรยีนเป็นตน้ 
 1.1.2.2 วธิกีารอุปกรณ์ทางการแพทย์วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องเตรยีมไวเ้พื่อบรกิาร เช่นแบบ
ประเมนิพฒันาการของเดก็ growth chart สมุดสุขภาพเอกสาร VDO ของเล่นเดก็เป็นตน้ 
 1.1.2.3 การส่งเดก็ที่มคีวามผดิปกต ิ/ปัญหาไปยงัผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
1.1.3 การดแูลเดก็ในแต่ละช่วงวยัไดแ้ก่วยัทารกแรกเกดิวยัทารกวยัเดก็ตอนต้นวยัเรยีนและวยัรุ่นในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
 1.1.3.1 การประเมนิและการตรวจเพือ่คดักรองความเสีย่ง 
 1.1.3.2 การสง่เสรมิสุขภาพ/ป้องกนัโรคการใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่พอ่แมก่ารสง่เสรมินมแม่ 
 1.1.3.3. การคน้หาปัญหาทีพ่บบ่อยการวนิิจฉยัการแกไ้ขปัญหาและใหค้ าปรกึษา 
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1.2 การเจริญเติบโตพฒันาการและพฤติกรรมของเดก็ 

(GROWTH, DEVELOPMENTAL BEHAVIORAL PEDIATRICS) 
1.2.1 ความรู้พืน้ฐาน 
 1.2.1.1 ขัน้ตอนและกระบวนการพฒันาการของเดก็อยา่งเป็นองคร์วม 
 1.2.1.2 ปัจจยัที่เกี่ยวข้องด้าน biological, psychological, social และ behavioral ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัทางพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม ( interaction between genetics and environment) ที่มผีลต่อพฒันาการ
เดก็อยา่งต่อเน่ือง 
 1.2.1.3 กระบวนการพฒันาของเดก็ตามวยัตัง้แต่ปฏสินธจินถงึวยัรุ่นไดแ้ก่ ระยะก่อนเกดิและระยะแรก
เกดิระยะทารกวยัเดก็ตอนตน้วยัเรยีนวยัรุน่ 
 1.2.1.4 พฒันาการปกตขิองเดก็ในด้านต่าง ๆ ได้แก่พฒันาการด้านร่างกายพฒันาการด้านสมองและ
ระบบประสาทพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือพฒันาการดา้นจติใจอารมณ์และสงัคมพฒันาการดา้นเพศพฒันาการดา้น
จติวญิญาณพฒันาการดา้นสตปัิญญาและการเรยีนรูพ้ฒันาการดา้นสือ่สารและภาษา 
 1.2.1.5 พืน้ฐานวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสมองพฒันาการและพฤตกิรรม 
 1.2.1.6 การเลือกแบบคดักรองพฒันาการแบบประเมินพฒันาการและแบบประเมินทางจิตวิทยาที่
เหมาะสม 
1.2.2 ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงสามารถดแูลรกัษาได้เอง 
 1.2.2.1 โรค/ภาวะทีค่วรวนิิจฉยัโดยเรว็ 
  - Delayed speech* 
  - Global delayed development* 
  - Stunted growth* 
  - Obesity* 
  - Failure to thrive 
  - Autistic spectrum disorder 
 1.2.2.2 ปัญหาการเจรญิเตบิโตทีเ่กดิจากการดแูลเดก็ทีไ่มเ่หมาะสมโดยไมใ่ชโ่รคทางต่อมไรท้อ่หรอืเมตา
บอลกิ 
 1.2.2.3 ปัญหาพฒันาการล่าชา้อื่น ๆ นอกเหนือจากขอ้ 1.2.2.1 
 1.2.2.4 ปัญหาพฤตกิรรมในกจิวตัรประจ าวนัเชน่ colic, feeding and eating problems, nonorganic 
failure to thrive, sleep problems, encopresis, enuresis, self-stimulating behaviors 
 1.2.2.5 ปัญหาอารมณ์เชน่ Breath-holding spell, Temper tantrums 
 1.2.2.6 ปัญหาพฤตกิรรมการปรบัตวัเช่นการมน้ีองการเขา้โรงเรยีนการปรบัตวัต่อการเจบ็ป่วยและการ
เขา้อยูโ่รงพยาบาล 
 1.2.2.7 ปัญหาพฤตกิรรมกา้วรา้วเชน่ aggression, bullying 
 1.2.2.8 ปัญหาการเรียน* เช่น  learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, motor 
coordination disorder 
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 1.2.2.9 ปัญหาการเลีย้งดูเดก็ต่าง ๆ เช่นครอบครวัหย่ารา้งมปัีญหาครอบครวัขาดความรูค้วามเข้าใจใน
วธิกีารดแูลเดก็ทีเ่หมาะสมใหเ้ดก็ดทูวี ีinternet ในวยัทีไ่มเ่หมาะสม 
หมายเหตุ* โรคหรอืภาวะทีพ่บบ่อยเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
1.2.3 ทกัษะท่ีจ าเป็น 
 1.2.3.1 Growth and development surveillances 
 1.2.3.2 การประเมนิพฒันาการและการเลอืกใชแ้บบคดักรองพฒันาการในคลนิิกเดก็ด ี
 1.2.3.3 การให้ค าปรกึษาแนะน าล่วงหน้า (anticipatory guidance) เพื่อการป้องกนัและการส่งเสรมิที่
เหมาะสม (prevention and promotion) ในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น temperament พฒันาการเดก็ในทุก ๆ ดา้นการฝึก
เดก็ในการกนินอนขบัถ่ายการเขา้สงัคมการเลอืกสือ่ทีเ่หมาะสมการจดักจิกรรมการใชเ้วลาวา่งการเรยีนรูใ้นระบบ
โรงเรยีนและการเรยีนรูใ้นครอบครวัตลอดจนชวีติประจ าวนัการเสรมิสรา้ง self esteem 
 1.2.3.4 การสื่อสารกบัพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนขบวนการให้ค าปรกึษาแนะน า (counseling) ในการ
เลีย้งดแูละแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรม 
 1.2.3.5 การถ่ายทอดความรูใ้นเรื่องของการเลีย้งดูและการสง่เสรมิพฒันาการเดก็แก่พอ่แม่ผูป้กครองครู
ตลอดจนสือ่ต่าง ๆ 
 1.2.3.6 ขบวนการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้เด็กมพีฒันาการสมวยัโดยการช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรยีนอนุบาลในการจดัการดา้นโภชนาการการสง่เสรมิพฒันาการและการ 
ป้องกนัอุบตัเิหตุ 
 1.2.3.7 การสง่เสรมิพฒันาการและการชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามผดิปกตทิางโครโมโซมทีพ่บบ่อยเดก็พกิาร
และ cerebral palsy 
1.2.4 ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 
 1.2.4.1 ปัญหาการเจรญิเตบิโต 
  - 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 ปัญหาพฒันาการและปัญหาการเรยีนทีม่ภีาวะโรครว่ม 
  - Autistic disorder with co-morbidity 
  - Learning disabilities with co-morbidity 
  - Attention deficit hyperactivity disorder with co-morbidity 
 1.2.4.3 ปัญหาพฤตกิรรมทีร่นุแรงและมโีอกาสท าใหเ้กดิอนัตรายต่อเดก็และสงัคม 
  - Severe aggression & violent behavior 
  - Conduct disorder 
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1.3 การสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรค 

(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 เวชศาสตรช์มุชนและสงัคม 
(COMMUNITY AND SOCIAL PEDIATRICS) 

1.4.1 Child rearing: การสรา้ง protective factors ทีส่ าคญั 
1.4.2 การดแูลเดก็ทีอ่ยูใ่นภาวะยากล าบาก 

• 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 การดแูลเดก็ปกตทิีอ่ยูใ่นสถานเลีย้งเดก็กลางวนัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีนและโรงเรยีน (Day care & 
school health) 
1.4.4การใหค้ าแนะน าและการดแูลเบือ้งตน้ก่อนการสง่ต่อผูเ้ชีย่วชาญ 

• Environmental hazard เชน่ยาฆา่แมลงยาเสพตดิสารตะกัว่เป็นตน้ 
• Drug abuse 
• Children in disaster 
• Family violence 

1.4.5 ปัญหาสุขภาวะของเดก็ไทยในสถานการณ์ปัจจุบนัโดยอา้งองิจากเอกสารของราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 2552 
1.4.6 Child advocacy โครงการรณรงคท์างสุขภาพในเดก็ไทยระดบัชาตเิชน่การรณรงคเ์พื่อกวาดลา้งโรคโปลโิอ
การรณรงคก์ าจดัยุงลายการรณรงคก์ารตรวจประเมนิและสง่เสรมิพฒันาการในเดก็ไทยเป็นตน้ 
1.4.7กฎหมาย/ พระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ 
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1.5 ระบาดวิทยาคลินิกและเวชศาสตรอิ์งหลกัฐาน 

(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 กระบวนการคน้หา best evidence ทีจ่ะใชแ้กปั้ญหา 
• การใชโ้ปรแกรมพืน้ฐานทางคอมพวิเตอรเ์ช่น word processing, database management, information 

retrieval, e-mail และ internet 
• วธิกีารใช ้computerized library reference system ในการสบืคน้ขอ้มลูทางการแพทย ์
• การค้นหาบทความทางวิชาการด้วย Medline, Grateful Med, Pub med หรือวิธีอื่นที่เทียบเคียงได้

บนัทกึหรอืรวบรวมเขา้แฟ้มทางคอมพวิเตอรเ์พือ่เกบ็ไวใ้ชอ้า้งองิในอนาคต 
1.5.1.3 Critically appraisal evidence for its validity (closeness to the truth)  and usefulness (clinical 

applicability) โดยพืน้ฐานของระบาดวทิยาและชวีสถติ ิ(biostatistics) โดยเน้นกระบวนการต่อไปน้ี 
• การเลอืกรูปแบบการวจิยั (research design) ที่เหมาะสมในการตอบปัญหาแต่ละชนิดทางคลนิิกและ

สาธารณสุขโดยทราบขอ้จ ากดัทาง design ขอ้ดขีอ้เสยี 
• การวดั reliability, validity, variables, bias, confounding, contamination 
• การแสดงผล (display) ไดเ้หมาะสมกบัรปูแบบทางปัญหาโดยพืน้ฐานทาง biostatisticsเชน่ - 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 การประยุกต์ผลของการวเิคราะหไ์ปใชเ้วชปฏบิตัพิรอ้มประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองและ
ทมีงาน 
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1.6 จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย ์

(MEDICAL ETHICS AND JURISPRUDENCE) 
1.6.1 หลกัเวชจริยศาสตรพื์น้ฐาน 
 1.6.1.1 การประยกุตเ์วชจรยิศาสตรใ์นการตดัสนิใจเลอืกแผนการรกัษาใหแ้ก่ผูป่้วยในกรณี 

• 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 ความส าคญัขอ้จ ากดัและภาวะทีคุ่กคามต่อการรกัษาความลบัของผูป่้วย (confidentiality) 
 1.6.1.3 หลกัการพดูความจรงิในการรกัษาผูป่้วย (principle of truth telling) 

• การเปลีย่นแปลงของเจตคตทิีม่ตี่อการพดูความจรงิบนพืน้ฐานของการจดัล าดบัความส าคญัเชงิสมัพทัธ์
ในบรบิทต่าง ๆ 

• การเชื่อมโยงขอ้จ ากดัของหลกัการของการพดูความจรงิในการรกัษาผูป่้วยโดยค านึงถงึบรบิทและความ
แตกต่างทางวฒันธรรม 

• ความเครียดในการพูดความจริงของแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แพทยศาสตรศ์กึษา 

 1.6.1.4 ผลประโยชน์ทบัซอ้น (conflict of interest) ทีแ่พทยอ์าจเผชญิและอาจส่งผลกระทบต่อการดูแล
รกัษาผูป่้วย 

• 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 การจัดท าเอกสารในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายล่วงหน้า (advanced care 
planning) และกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• Living wills 
• Health care power of attorney 

 1.6.1.6 องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการเขยีนค าสัง่ “งดท าการช่วยฟ้ืนชวีติ (do not resuscitate order)” ที่
สอดคลอ้งกบัหลกัเวชจรยิศาสตร ์
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1.6.1.7 ความแตกต่างระหว่าง  concepts of decision-making capacity กับ competence และการ
ประยกุตใ์ชใ้นการดแูลรกัษาผูป่้วย 

1.6.1.8 การใหค้รอบครวัและญาตทิี่ใกลช้ดิตดัสนิใจแทนเพื่อเลอืกแผนการรกัษาเมื่อผูป่้วยอยู่ในภาวะ
วกิฤต (substituted judgment) โดยการเรยีงตามล าดบัของญาตติามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมาย 

1.6.1.9 ประเดน็ทางจรยิธรรมและขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 
• 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 คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของ unethical conduct และแนวทางการตอบสนองต่อปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้กบัตนเองหรอืผูร้ว่มงาน 

• 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 ประเดน็ด้านกฎหมายทางการแพทยท่ี์มีผลต่อเวชปฏิบติัของกมุารแพทย ์
1.6.2.1 ประเดน็ดา้นกฎหมายทีม่ผีลต่อการดแูลรกัษาผูป่้วย 

1.6.2.1.1 ความผดิทางอาญาทัว่ไป 
• ความผดิเกีย่วกบัความยนิยอมของผูป่้วย (consent)
• ความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท
• ความผดิทีเ่กีย่วกบัการงดเวน้การกระท าเชน่การไมม่าอยูเ่วร
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1.6.2.1.2 ความผดิอาญาทีเ่กีย่วกบัการกระท าของแพทยห์รอืบุคลากรดา้นสุขภาพ 
• ความผดิฐานใหค้ ารบัรองเทจ็
• ความผดิฐานทอดทิง้เดก็ผูป่้วยและคนชรา
• ความผดิฐานเปิดเผยความลบั
• ความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลกู

1.6.2.1.3 ความผดิทางกฎหมายแพง่ 
• การผดิสญัญา
• ความผดิจากการกระท าละเมดิโดยตรง (ทุรเวชปฏิบตั,ิ malpractice) เช่นท าการรกัษาผดิพลาดท าให้

เกดิความเสยีหายเชน่พกิารทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ
1.6.2.1.4 ความผดิทีเ่กีย่วกบัการรกัษาพยาบาลตามพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคด ีพ.ศ. 2551 
1.6.2.1.5 กฎหมายและพระราชบญัญตัติ่าง ๆทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

• พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาตพิ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็พ.ศ. 2546
• พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนพ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตักิารรบัเลีย้งเดก็เป็นบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2535
• พระราชบญัญตัแิรงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุม้ครองแรงงานก าหนดแรงงานและ

สถานทีใ่นการท างานของเดก็พ.ศ. 2533
• ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาในการด าเนินการเกีย่วกบัการสอบสวนเดก็และเยาวชนฉบบัที่

20 พ.ศ. 2542
• พระราชบญัญตัฟ้ืินฟูสมรรถภาพคนพกิารพ.ศ. 2534
• พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัพ.ศ. 2534 วา่ดว้ยกระบวนการยตุธิรรมทีเ่กีย่วกบัเดก็
• พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ
• การเขยีนรายงานทางการแพทยท์ีม่กีฎหมายบงัคบัไวเ้ช่นรายงานการชนัสตูรบาดแผลใบรบัรองแพทย์

เกี่ยวกบัความพกิารทุพพลภาพรายงานสาเหตุการตายและการรบัรองสาเหตุการตาย (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณสุขส านักนโยบายและแผนสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2544) และการ
รายงานโรคติดต่อ (contagious disease notification) ที่ต้องแจ้งภายใน 24 ชัว่โมงและการเขียน
แบบฟอรม์ใบรบัรองแพทยใ์นการสมคัรงานหรอืเล่าเรยีน
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1.7 วยัรุ่นและปัญหาของวยัรุ่น 
(ADOLESCENCE AND ADOLESCENT PROBLEMS) 

1.7.1 ความรู้พืน้ฐาน 
1.7.1.1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของวัยรุ่นทัง้  3 ช่วงได้แก่วัยรุ่นตอนต้น (10-13 ปี) วัยรุ่น

ตอนกลาง (14-17 ปี) และวยัรุน่ตอนปลาย (17-21 ปี) 
1.7.1.2 การประเมนิพฒันาการทางดา้นจติใจอารมณ์และสงัคมทีเ่กดิในชว่งวยัรุน่ 
1.7.1.3 การก ากบัดแูลสขุภาพวยัรุน่ดา้นรา่งกายจติใจและสงัคมใหเ้หมาะสมตามวยั 
1.7.1.4 อุบตักิารณ์ของโรคหรอืปัญหาทีพ่บบ่อยรวมทัง้สภาวะการณ์ตน้ทุนชวีติในวยัรุน่ได้ 
1.7.1.5 กระบวนการคดักรองความเสี่ยงในโรงเรยีน (school health) และกระบวนการสรา้งเสรมิตน้ทุน

ชวีติเยาวชนในชุมชน (community health) 
1.7.1.6 กฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวยัรุน่เชน่พระราชบญัญตัอินามยัเจรญิพนัธุพ์ระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิเดก็และเยาวชนปี 2550 พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ปี 2546 แผนพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ
1.7.2 ปัญหาท่ีไม่รนุแรงสามารถดแูลรกัษาได้เอง 

1.7.2.1 ให้การวินิจฉัยโรคและให้การดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับโรคที่พบบ่อยในวัยรุ่นรวมทัง้ให้
ค าแนะน าปรกึษาปัญหาวยัรุ่นในเชงิการป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพและสามารถพจิารณาส่งต่อผูเ้ชี่ยวชาญได้
อยา่งเหมาะสมในภาวะต่อไปน้ี 

• ปัญหาด้านอนามยัเจริญพนัธุ์เช่นปัญหาประจ าเดือนผิดปรกติการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นการคุมก าเนิด
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดสเ์ป็นตน้

• ปัญหาดา้นการเรยีน
• ปัญหาพฤตกิรรมและพฤตกิรรมเสีย่งเช่นพฤตกิรรมเสีย่งเรื่องเพศการสูบบุหรีก่ารดื่มเหลา้และการใช้

สารเสพตดิอื่น ๆ และการใชค้วามรนุแรงเป็นตน้
• ปัญหาการบรโิภคเชน่ภาวะ eating disorders และโรคอว้นเป็นตน้
• ใหภู้มคิุม้กนัโรคไดถู้กตอ้งตามตารางการวคัซนีของกระทรวงสาธารณสขุรวมทัง้สามารถใหค้ าแนะน าใน

การใหว้คัซนีทางเลอืกต่าง ๆ แก่วยัรุน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
1.7.2.2 ใหค้ าแนะน าปรกึษาวยัรุน่และผูป้กครองในเชงิการป้องกนัและสง่เสรมิสุขภาพในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

• การเจรญิเตบิโตและพฒันาการรวมถงึการดแูลสขุภาพรา่งกายและจติใจของวยัรุน่
• การดแูลสขุภาพจติของเดก็วยัรุน่
• การบรโิภคอาหารและการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมตามวยั
• ปัญหาการเรยีนและบทบาทหน้าทีใ่นสงัคมของวยัรุน่รวมถงึความส าคญัของครอบครวั
• การป้องกนัและลดพฤตกิรรมเสีย่งทีพ่บบ่อยในวยัรุ่นเช่นการสูบบุหรีด่ื่มสุราใชส้ารเสพตดิการตัง้ครรภ์

และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธเ์ป็นตน้
• ความปลอดภยัในชวีติของวยัรุ่นเช่นการป้องกนัอุบตัิเหตุด้านต่าง ๆ การป้องกนัความรุนแรงทัง้ใน

ครอบครวัและนอกครอบครวัเป็นตน้
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• การสร้างเสริมทักษะชีวิตบางประเด็นที่ส าคัญในวัยรุ่นเช่นการปฏิเสธก ารคบเพื่อนการจัดการ
ความเครยีดเป็นตน้

• เป็นที่ปรกึษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใหบ้รกิารแก่วยัรุ่นในชุมชนเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพของวยัรุ่น เช่น
โรงเรยีนสถานีอนามยัเป็นตน้

• มสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสุขภาพในวยัรุ่นในชุมชนเช่นการรณรงคเ์พื่อลดการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่เป็นตน้

• ใหก้ารดแูลรกัษาต่อเน่ืองแก่วยัรุน่ทีม่ปัีญหาสุขภาพหรอืมคีวามเสีย่งเชน่การเยีย่มบา้นมารดาวยัรุน่เป็น
ตน้

1.7.3 ทกัษะท่ีจ าเป็น 
1.7.3.1 คดักรองปัญหาทางสุขภาพของวยัรุน่ทัง้ทางดา้นสุขภาพรา่งกายจติใจและสงัคม 
1.7.3.2 ทกัษะในการสมัภาษณ์วยัรุน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึสทิธปิระโยชน์ความเป็นสว่นตวั 

(Privacy) และการรกัษาความลบัของผูป่้วยเป็นส าคญั (Patient confidentiality) 
1.7.3.3 สามารถประเมนิพฒันาการภาวะทางจติใจสงัคมและคดักรองพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่นโดยการ

สมัภาษณ์วยัรุน่ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
• ความเป็นอยูภ่ายในครอบครวั (Home)
• การศกึษาหรอืการท างานของวยัรุน่ (Education/Employment)
• การบรโิภคอาหารของวยัรุน่ (Eating)
• การใชเ้วลาวา่งของวยัรุน่ (Activity)
• การใชส้ารเสพตดิต่าง ๆ รวมทัง้การสบูบุหรีแ่ละการดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์(Drugs)
• ความปลอดภยัในการด าเนินชวีติประจ าวนัการป้องกนัการบาดเจบ็และความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จาก

สิง่แวดลอ้มรอบตวัเชน่การขบัยานพาหนะการพกอาวุธต่าง ๆ การทะเลาะววิาท (Safety)
• พฒันาการทางเพศพฤตกิรรมเสีย่งเรื่องเพศการถูกทารุณกรรมทางเพศและการถูกแสวงหาประโยชน์

ทางเพศ (Sexuality)
• พฒันาการทางอารมณ์การปรบัตวัสภาพจติใจอารมณ์ซึมเศร้ารวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการท าร้าย

ตนเอง (Suicidal risk)
1.7.3.4 สามารถตรวจร่างกายตามระบบและตรวจคดักรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวยัรุ่นได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
• การเจรญิเตบิโตและพฒันาการทางดา้นรา่งกาย (Growth development)
• พฒันาการทางเพศ (Sexual development) ไดแ้ก่การประเมนิ Sexual maturity rating ทัง้สองเพศเป็น

ตน้
• ระบบหวัใจและหลอดเลอืดเชน่ Arrhythmia, abnormal heart sound เป็นตน้
• ชอ่งปากและฟันเชน่โรคของฟันและปรทินัต ์(Periodontal), Enamel erosion เป็นตน้
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• ระบบกล้ามเน้ือและกระดูกเช่น Osgood-Schlatter disease, scoliosis, kyphosis และ sport fitness
เป็นตน้

• ระบบผวิหนงัเช่นสวิผืน่ต่าง ๆ รวมถงึรอ่งรอยการท ารา้ยตนเองและการใชย้าเสพตดิเป็นตน้
• ระบบอวยัวะสบืพนัธุเ์ชน่ภาวะไสเ้ลื่อนอณัฑะไมล่งถุงผืน่หรอืความผดิปรกตบิรเิวณอวยัวะเพศเป็นตน้

1.7.3.5 สามารถเลอืกท าการตรวจคดักรองและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมแก่วยัรุ่นแต่ละ
รายไดแ้ก่ 

• การตรวจคดักรองการมองเหน็ (Vision screening)
• การตรวจคดักรองการไดย้นิ (Hearing screening)
• กรณีทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบัโรคหรอืภาวะต่าง ๆ สามารถเลอืกท าการตรวจคดักรองทางหอ้งปฏบิตักิาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเชน่
• Hematocrit หรอื hemoglobin เพือ่คดักรองภาวะโลหติจาง (Anemia)
• การตรวจคดักรองภาวะไขมนัผดิปรกต ิ(Dyslipidemia)
• การตรวจคดักรองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์โรคเอดส์และการตรวจคดักรองความ

ผดิปกตขิองเซลลป์ากมดลกู
• การตรวจการตดิเชือ้วณัโรค
• การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนของโรคหรือภาวะผิดปรกติที่พบบ่อยเช่นภาวะอ้วน

โรคเบาหวาน Eating disorders เป็นตน้
1.7.4 ปัญหาสขุภาพในวยัรุ่นท่ีจ าเป็นต้องส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

• Cardiovascular conditions เชน่ mitral valve prolapse, pathological heart murmur เป็นตน้
• Dermatologic conditions เชน่ cystic or nodular acne เป็นตน้
• Endocrinological conditions เ ช่ น  hyper-  or hypothyroidism, galactorrhea, unusual hirsutism or

virilism, abnormal growth and development, DM type 1 and 2 เป็นตน้
• 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 เป็นตน้

• Musculoskeletal conditions เชน่ joint dislocation, pathologic kyphoscoliosis, bone tumor เป็นตน้
• Neuropsychiatry conditions เ ช่ น  eating disorders, depression, suicidal ideation, learning

disorders, substance abuses เป็นตน้
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หมวดท่ี 2 จ าแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกติ 
2.1 โรคติดเช้ือและปรสิต 

(INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES) ICD 10, I; A00-B89 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Sepsis/bacteremia*
2. Septic shock*
3. Meningitis/encephalitis
4. Fever in
immunocompromised 
host/febrile neutropenia 
5. Dengue shock
syndrome* 
6. Toxic shock syndrome

1. Viral exanthems: Herpes simplex*, measles*,
parvovirus B19, rubella, varicella* 
2. Zoonoses/arthropod borne: chikungunya,
Dengue*, JE, leptospirosis, malaria*, rickettsial 
infection* (scrub typhus, murine typhus) 
3. Infectious mononucleosis syndrome* (EBV,
CMV, toxoplasma) 
4. Human immunodeficiency virus (HIV)
infections including acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) 
5. Tuberculosis*
6. Congenital and perinatal infection: CMV,
group B streptococcus, herpes simplex virus, 
HIV, parvovirus B19, rubella, syphilis, varicella, 
toxoplasmosis, tuberculosis 
7. Sexually transmitted diseases: cervicitis,
syphilis, warts, epididymitis/orchitis, human 
papilloma virus, pelvic inflammatory disease, 
vaginitis, genital ulcer/adenopathy, urethritis 

1. Zoonoses/arthropod borne:
anthrax, Brucella, rabies 
2. HIV/AIDS* (complicate)
3. Disseminated tuberculosis
4. Systemic fungal infections
5. Disseminated gonococcal
infection 
6. Endotoxin shock
7. Fever of unknown origin
8. Fever and neutropenia
9. Fever in immunocompromised
10. Kawasaki disease
11. Orbital cellulitis
12. Peritonsillar abscess,
retropharyngeal abscess, dental 
abscess 
13. Epiglottitis, bacterial tracheitis
14. Fungal pneumonia, empyema,
lung abscess 

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
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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

• 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
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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 โรคมะเรง็และเน้ืองอกร้าย 

(MALIGNANT NEOPLASM) ICD 10, II; C00-C97 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Superior vena cava
syndrome (SVC) obstruction 
2. Tumor lysis syndrome
3. Hyperleukocytosis
4. Cord compression
5. Febrile neutropenia

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)

1. Chemotherapy and immunosuppressive drug
2. Principle of stem cell transplantation
3. Neoplastic disorder
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2.3 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด 

(DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ICD 10, III; D50-D77 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Acute bleeding
2. Severe anemia
3. Coagulopathy
4. Thrombocytopenia
5. Disseminated intravascular
coagulation (DIC)

1. Anemia
1.1 Nutritional anemia*: iron deficiency, vitamin 
B12 & folic acid deficiency 
1.2 Hemolytic anemia* 

• Enzyme abnormalities: glucose-6
phosphate dehydrogenase deficiency
(G-6PD)

• Membrane disorder: hereditary
spherocytosis

• Thalassemia/hemoglobinopathies: trait
and diseases

• Immune mediated hemolysis:
autoimmune hemolytic anemia

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 

1. Other kinds of anemia (not
included in group 2) 
2. Other kinds of bleeding disorder
(not included in group 2) 
3. Hemophilia with important
complication: life-threatening 
bleeding, inhibitor 
4. Congenital and immune-
mediated neutropenia 
5. Congenital and acquired
aplastic anemia 
6. Thrombotic disorder
7. Special treatment: stem cell
transplantation 

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 
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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 โรคภมิูแพ้และโรคบางโรคท่ีเก่ียวกบักลไกภมิูคุ้มกนั 
(ALLERGY AND DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM) ICD 10; D80-D89 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Acute asthmatic attack
2. Anaphylaxis
3. Acute urticaria&
angioedema 

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

1. Allergy skin testing
2. Hereditary/severe angioedema
4. Anaphylaxis ทีต่อ้งการหาสาเหตุ
5. Eosinophilic enteropathy
6. Primary immunodeficiency
7. Serum sickness

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 
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2.5 โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 

(ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES) ICD10, IV; E00-E35 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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

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

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

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
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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 ความผิดปกติเก่ียวกบัสารน ้าอีเลก็โทรลยัทแ์ละดลุกรด-ด่าง 
(DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTES AND ACID-BASE BALANCE) ICD 10, IV; E86-E87 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

Fluid, electrolytes and acid-
base 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. 

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

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 ความผิดปกติทางโภชนาการ 

(NUTRITIONAL DISORDERS) ICD 10, IV; E00-E68 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Severe protein-energy
malnutrition 
2. Cardiac beri-beri
3. Xerophthalmia

1. Feeding problems and eating habits
2. Protein-energy malnutrition (mild-
moderate) 
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

1. Eating disorders
2. Food safety
3. Nutritional management in
diseases 

• Chylothorax and chylous
ascites

• Inborn error of metabolism
• Inflammatory bowel

diseases
• Intestinal pseudo-

obstruction
• Lipoprotein disorders
• Morbid obesity
• Short bowel syndrome

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
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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 โรคทางจิตเวชเดก็และวยัรุ่น 

(PSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENT) ICD 10, V; F00-99 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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 

1. Developmental problem
• Mental retardation
• Autistic disorder
• Speed and language disorder
• Problem from nurture/environment

2. Emotional problem: fear, separation
anxiety, depress mood, anxiety, conversion 
3. Reaction to illness*: psychological
aspect of acute & chronic illness, reaction 
to hospitalization, handicaps, reaction to 
severe illness & dying 
4. Learning problem*: learning disabilities,
attention deficit hyperactivity disorder 
without 
co-morbidity, motor coordination disorder 
5. Adjustment disorder*
6. Psychological factors affecting physical
condition*: hyperventilation, headache, 
abdominal pain 

1. Schizophrenia
2. Psychosis
3. Attempted suicide
4. Eating disorder in adolescent
5. Anorexia, bulimia nervosa
6. Substance abuse
7. Complicated physical & sexual
abuse 
8. Severe disorganized family
9. Post traumatic stress disorder
10. Gender identity disorder
11. Oppositional defiant disorder
12. Conduct disorder
13. Mood disorder
14. Severe aggression & violent
behavior 
15. Learning disabilities with co-
morbidity 
16. Attention deficit hyperactivity
17. Autistic disorder

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 
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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 co-
morbidity 

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

* โรคหรอืภาวะทีพ่บบ่อยเป็นปัญหาสขุภาพของคนไทย
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2.9 โรคระบบประสาท 

(DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM) ICD10, VI; G00-G99 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษา
ได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผู้เช่ียวชาญได้

เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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 

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 

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

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 
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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 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูล

รกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผู้เช่ียวชาญได้

เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Corneal abrasion
2. Chemical burns
3. Foreign bodies
4. Eye trauma*

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

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

1. Normal and abnormal development of eye
structures 
2. Development of vision in normal child
3. Principle of visual screening
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2.11 โรคของหแูละปุ่ มกกห ู
(DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS) ICD 10, VIII; H60-H95 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Airway obstruction
2. Foreign body of the
aerodigestive tract 
3. Significant trauma to the
middle or external ear, nose, 
lip, palate, pharynx 

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 

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 

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
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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 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Supraventricular
tachycardia* 
2. Hypoxic spell*
3. Congestive heart failure*
4. Cardiogenic shock e.g.
ductal dependent cardiac 
lesions 
5. Cardiac arrest

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

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

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
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2.13 โรคระบบหายใจ 

(DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM) ICD10, X; J00-J99, Q30-Q34 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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 

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)

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

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
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• 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

• 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
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2.14 โรคระบบย่อยอาหาร 
(DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM) ICD10, XI; K00-K93; Q38-Q45, A00-A09 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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

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

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

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
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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 โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 
(DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE) ICD 10, XII; L00-L99 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Bacterial infections
• Toxic shock syndrome

2. Cutaneous manifestations of
systemic diseases 

• Gram negative
septicemia
(ecthymagangrenosum)

3. Cutaneous drug reactions
• Stevens-Johnson

syndrome (SJS) and
toxic epidermal
necrolysis (TEN)

• Drug hypersensitivity
syndrome (DHS)/drug
reaction with
eosinophilia and
systemic symptom
(DRESS)

1. Cutaneous infections and infestations
1.1 Bacterial infections: impetigo, ecthyma, 
folliculitis, furuncle, carbuncle, erysipelas, 
cellulitis, sexually transmitted diseases, 
staphylococcal scalded skin syndrome 
(SSSS) 
1.2 Superficial fungal infections: 
candidiasis, dermatophytosis (tineacapitis, 
tineacorporis, tineapedis, tineaungium), 
tineaversicolor 
1.3 Viral infections: molluscum 
contagiosum, warts, herpes simplex, 
herpes zoster, chickenpox, viral 
exanthems 
1.4 Insect bites and parasites: insect bite 
reaction, scabies, pediculosis, creeping 
eruption 
2. Common dermatitis

• Atopic dermatitis (mild to
moderate)

• Seborrheic dermatitis

1. Cutaneous infections
• Tuberculosis and other

mycobacterial diseases
• Leprosy

2. Dermatitis
• Atopic dermatitis (severe)
• Exfoliative dermatitis

3. Cutaneous drug reactions
• Stevens-Johnson syndrome

(SJS) and toxic epidermal
necrolysis (TEN) (severe)

• Drug hypersensitivity
syndrome (DHS)/drug
reaction with eosinophilia
and systemic symptom
(DRESS) (severe)

4. Papulosquamous diseases
• Psoriasis (severe)

5. Vesiculobullous diseases

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
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• 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: Henoch-
Schonleinpurpura

• 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 โรคระบบกล้ามเน้ือร่วมโครงร่างและเน้ือเย่ือเก่ียวพนั 
(DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIII; M00-M99 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผู้เช่ียวชาญได้

เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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 

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

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

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
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2.17 โรคของระบบสืบพนัธุร่์วมปัสสาวะ 

(DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIV; N00-N39, N99 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Reduced renal function
• Acute renal failure

2. Severe hypertension

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

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

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
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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 โรคและภาวะผิดปกติในระยะปริก าเนิดและทารกแรกเกิด 

(CERTAIN CONDITION ORIGINATING IN THE PERINATAL AND NEONATAL PERIOD) ICD 10, XVI; P00-P96 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Neonatal resuscitation
2. Pneumothorax
3. Shock

1. Prevention and vaccination
• Vitamin K, eyes, BCG, hepatitis B

2. Umbilical cord care, inflammation of the
Umbilicus 
3. Breast feeding, feeding problem
4. Birth injury:

• Brachial plexus palsy
• Facial palsy, torticollis
• Fracture clavicles
• Cephalhematoma, subgaleal

hematoma
5. LGA, SGA, premature, postmature
6. IDM, infant of substance abusing mother
7. Delayed urination and stooling
8. Lethargy, irritability, jitteriness
9. Respiratory distress

• Hyaline membrane disease
• Transient tachypnea
• Meconium/amniotic aspiration

1. Abnormal/renal mass
2. Diaphragmatic hernia
3. Congenital heart diseases
(transposition, Tetralogy of Fallot), 
SVT, complete heart block 
4. Esophageal or gut atresia
5. Gastroschisis, omphalocele
6. Intestinal obstruction
7. Perforated viscus
8. NEC
9. Imperforated anus
10. Hydrocephalus, spina bifida
11. Congenital hip dislocation
12. Abnormal genitalia

1. Neonatal jaundice
2. Blood group incompatibility
3. Phototherapy
4. Normal newborn behavior & temperament
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• 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 ความพิการแต่ก าเนิดรปูร่างผิดปกติและโครโมโซมผิดปกติ

(CONGENITAL MALFORMATIONS, DEFORMATIONS AND CHROMOSOMAL ABNORMALITIES) ICD 10, XVII; Q00-Q99 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผู้เช่ียวชาญ
ได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

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 

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

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 
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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, Prader-
Willi/Angleman, mental
retardation & multiple
congenital anomalies
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2.20 การบาดเจบ็การเป็นพิษและผลติดตามเหตจุากภายนอก 
(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 
กลุ่มท่ี 1 

ภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มท่ี 2 

ปัญหาและโรคท่ีไม่รนุแรงดแูลรกัษาได้เอง 
กลุ่มท่ี 3 

ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เหมาะสม 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้พืน้ฐานทางการแพทย ์

1. Injury* especially head
injury 
2. Poison
3. Drowning
4. Bite and sting (especially
snake and dog bite) 
5. Foreign body*

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 

1. Head injury
2. Burn
3. Advocacy for injury prevention

1. Pathogenesis of poison (especially
acetaminophen, organophosphate) 
pathophysiology 
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ภาคผนวกท่ี 2 
รายช่ือหตัถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรกัษา 

แบ่งระดบัของหตัถการต่าง ๆ ทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งมปีระสบการณ์ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัที ่1 รูห้ลกัการโดยการอ่านหรอืชมจากภาพยนตรว์ดีทิศัน์ (Know) 
ระดบัที ่2 เป็นผูส้งัเกตการณ์ (Observer) ในหตัถการจรงิ (Know how) 
ระดบัที ่3 ชว่ยท าและหรอืฝึกท ากบัหุน่ (Show how) 
ระดบัที ่4 ท าดว้ยตนเอง (Does) 

หตัถการ ระดบั 
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 

4* 
3 

4 
4 
4* 
4 
4* 
4* 
4 
4* 
4 
4 
4* 
4 
4* 
4 
4* 
4* 
4 
3 

4 
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      - 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 

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 
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- Tuberculin test (Place & read) : Mantoux, PPD, Tine 
- Universal precautions 
- Venepuncture 
- Venous cut down and CVP placement 
- Ventilation : Bag-valve-mask, CPAP, mechanical 

4 
4 
4* 
3 
4 

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 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

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 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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- 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 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

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 

4* 
4 
2 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4* 
4 
4 

* หตัถการทีค่วรท าไดต้ัง้แต่จบแพทยศาสตรบ์ณัฑติ(พบ.)
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ภาคผนวกท่ี 3 
 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วแพทยป์ระจ าบา้นมีทกัษะการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
ตามหวัข้อ ทกัษะและระดบัชัน้ปี ท่ีก าหนดในตาราง และบนัทึกผลการเรียนรู้ (ท าได้ด้วยตนเอง 
หรือ ผา่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้) พร้อมหลกัฐานผลการประเมินโดยอาจารย ์ตามเกณฑท่ี์
คณะกรรมการฝึกอบรม (อฝส.) จ านวนชัน้ปีละ 2 หวัข้อ   

Year 
1 

Year 
2 

Year 
3 

Conference others 

Co
m

m
un

ica
tin

g W
ith

 ch
ild

re
n 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 * 

Pa
llia

tiv
e 

Ca
re

 Is
su

es
 

A. Breaking bad news with surrogates and 
patients 

* * 
B. Communicating palliative care * * 
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 # * 
J. Request for autopsy * 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 p

ar
en

ts/
 ca

re
 

giv
er

s 

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 * 
F. Counseling for  genetic diseases *
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G. HIV counseling * 
H. Negotiating goals of care * 
I. Counseling for second opinion * 
J. Advice by telephone * 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 c

ol
le

ag
ue

s/
te

am
s 

A. Consultation with specialists * 
B. Writing referral letters * 
C. Information asking from other doctors * 
D. เขียนใบรับรองแพทย ์ * 
E. Working within multidisciplinary teams * 
F. Conflict resolution with colleagues * 
G. Giving supervision for junior colleagues * 

ch
all

en
gin

g 

A. Dealing with anger patients * 
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 * 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 

co
m

m
un

ity
 

A. Giving information * 
B. Program/disease campaign # * 
C. Child advocacy * * * 
D. School health * * * 
E. Communication via medias # *
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ภาคผนวกท่ี 4 
ระเบียบการท างานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวชศาสตรพ์.ศ. 2560 

โดย คณะอนุกรรมการพจิารณางานวจิยัของแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวทิยาลยักุมาร
แพทยแ์หง่ประเทศไทย 

ขอ้ 1. ระเบยีบน้ีชื่อวา่ “ระเบยีบการท างานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตรพ์.ศ. 2560” 

ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ส าหรบัผูเ้ริม่รบัการฝึกอบรมตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2558เป็นตน้ไปดงันัน้จงึมผีลใหง้านวจิยั
ของแพทยป์ระจ าบ้านที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตรปี์การศกึษา 2560เป็นตน้ไปตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 

ขอ้ 3.  ในระเบยีบน้ี 
อฝส.กุมารฯ หมายถงึคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา

กุมารเวชศาสตร ์
อกก.พว.  หมายถึงคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ใน

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร ์

ว.ว. กุมารฯ หมายถงึวุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขกุมารเวชศาสตรอ์อก
ใหโ้ดยแพทยสภา 

อ.ว. กุมารฯ หมายถึงหนังสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตรอ์อกใหโ้ดยแพทยสภา 

แพทยป์ระจ าบา้นหมายถงึแพทยป์ระจ าบา้นสงักดัสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตร์ 
ทีแ่พทยสภารบัรองรวมทัง้แพทยท์ีป่ฏบิตังิานทางกุมารเวชศาสตรแ์ละมสีทิธิย์ ืน่ขอสอบ 
เพือ่ว.ว. กุมารฯหรอือ.ว. กุมารฯ 

งานวจิยั หมายถงึงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นทีใ่ชย้ืน่เพือ่ประกอบสทิธิก์ารขอสอบเพื่อว.ว. กุมารฯ 
หวัหน้าสถาบนั หมายถงึผูอ้ านวยการสถาบนัทีแ่พทยป์ระจ าบา้นสงักดัอยูห่รอืหวัหน้าภาควชิากุมารเวช 

ศาสตรผ์ูอ้ านวยการกองกุมารเวชกรรมหวัหน้าแผนกกุมารเวชศาสตรห์รอืต าแหน่งอื่นใดที่ 
หมายถงึหวัหน้าหน่วยงานดา้นกุมารเวชศาสตร ์

ผูแ้ทนสถาบนัหมายถงึอนุกรรมการตวัแทนของสถาบนัในอกก.พว. ซึง่ในการประชุมอกก.พว.ไดต้กลงให ้
อนุกรรมการผูน้ัน้เป็นผูแ้ทนสถาบนั 

ปีการศกึษา หมายถงึปีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นนบัจากวนัแรกทีเ่ริม่เขา้โปรแกรมการฝึกอบรมไปจน 
ครบ 1 ปีซึง่ปัจจุบนันบัจาก 1 กรกฎาคมถงึ 30มถุินายนของปีถดัไป 

ขอ้ 4. แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งท างานวจิยัอยา่งน้อยคนละ 1 เรื่องแต่ไมอ่นุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไปในสถาบนัเดยีวกนัท างานวจิยัเรื่องเดยีวกนัในช่วงเวลาเดยีวกนั ในกรณีงานวิจยันัน้เป็นโครงการระยะยาว แพทยป์ระจ า
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บา้นในรุน่ถดัไปทีไ่มไ่ดอ้ยู่ซอ้นช่วงเวลาสามารถด าเนินการเรื่องนัน้ต่อได ้นอกจากนัน้ในกรณีทีอ่าจารย ์ผูค้วบคุมมากกว่า 
1 สถาบนัเห็นชอบให้ท างานวจิยัเรื่องเดยีวกนั อกก.พว.อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่างสถาบนั ท าการศกึษาในเรื่อง
เดียวกนัได้ แต่แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนต้องน าเสนอโครงร่างงานวิจยั (research proposal) ต่อที่ประชุมอาจารย์ใน
สถาบนัทีต่นเองฝึกอบรมเช่นเดยีวกบัผู้อื่น และแพทย์ประจ าบา้นแต่ละคนสามารถน าเสนอ และแปลผลขอ้มลูไดเ้ฉพาะใน
สถาบนัทีต่นเองท าการศกึษาเทา่นัน้ 

ขอ้ 5.  แพทยป์ระจ าบา้นผูท้ างานวจิยัต้องลงทะเบยีนท างานวจิยัต่อหวัหน้าสถาบนัที่ตนรบัการฝึกอบรมและเมื่อแพทย์
ประจ าบา้นเลอืกเรือ่งทีจ่ะท างานวจิยัและไดแ้นวทางการศกึษาคน้ควา้ทีแ่น่นอนแลว้ใหป้รกึษาขอความเหน็ชอบจากอาจารย์
ที่ปรกึษาในด้านหวัขอ้เรื่องแนวทางการศกึษาวจิยัและเลือกผู้ควบคุมงานวจิยัรวมทัง้น าเสนอแผนการวจิยัต่อที่ประชุม
อาจารยต์ามทีส่ถาบนัฝึกอบรมก าหนด เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้จงึจะด าเนินการต่อไปได ้

ขอ้ 6. แพทย์ประจ าบ้านต้องด าเนินการจดัท าโครงร่างงานวจิยั (Research proposal) ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุม
งานวจิยัเพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากหวัหน้าสถาบนัหรอืคณะอนุกรรมการดา้นงานวจิยัของสถาบนัฝึกอบรมที่ตนสงักดั
และขออนุมตัทิ าการวจิยัจากคณะกรรมการวจิยัในคน (Ethic committee)หรอื institutional (review board)ของสถาบนันัน้
โดยตอ้งด าเนินการวจิยัภายใตขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมวจิยัอยา่งเครง่ครดั 

ขอ้ 7.  เมื่อโครงร่างงานวจิยัไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการวจิยัในคนแลว้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเริม่ด าเนินงานวจิยัภายใต้
การควบคุมของผูค้วบคุมงานวจิยั 

ขอ้ 8.  ผูค้วบคุมงานวจิยัเป็นอาจารยป์ระจ า (เตม็เวลา) ของภาควชิากุมารเวชศาสตรห์รอืสถาบนัทีแ่พทยป์ระจ าบา้นรบั
การฝึกอบรมและได้รบัว.ว. กุมารฯหรอือ.ว. กุมารฯหรอืเทยีบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปีและควบคุมงานวจิยัของแพทย์
ประจ าบา้นจ านวนไมเ่กนิ 3 คนต่อชัน้ปี 

ขอ้ 9.  ในกรณีที่ผูค้วบคุมงานวจิยัไม่ไดส้งักดัที่สถาบนัหรอืภาควชิาที่แพทยป์ระจ าบา้นรบัการฝึกอบรมหวัหน้าสถาบนั
จะตอ้งมหีนังสอืขออนุมตัผิูบ้งัคบับญัชาของผูค้วบคุมงานวจิยัท่านนัน้พรอ้มทัง้หนังสอืเชญิไปยงัผูค้วบคุมงานวจิยัท่านนัน้
ดว้ย 

ขอ้ 10.  คณะอนุกรรมการประเมนิงานวจิยัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุ ิ3 ทา่นทีอ่กก.พว. รบัรองคอืผูค้วบคุมงานวจิยั 1 ทา่น
และผูป้ระเมนิงานวจิยัอกี 2 ทา่นโดยอยา่งน้อย 1 ใน 2 ทา่นนี้ตอ้งอยูน่อกสถาบนัทีแ่พทยป์ระจ าบา้นนัน้สงักดัอยู่ 

ขอ้ 11.  ผูป้ระเมนิงานวจิยัต้องไดว้.ว. กุมารฯ หรอื อ.ว. กุมารฯหรอืวุฒอิื่นทางกุมารเวชศาสตรท์ี่เทยีบเท่า ว.ว. กุมารฯ
มาแลว้อยา่งน้อย 2 ปีและจะรบัประเมนิงานวจิยัทัง้หมดไมเ่กนิ 5 ฉบบัในแต่ละปี (นบัรวมงานวจิยัทีผู่ป้ระเมนิควบคุมดว้ย) 
ขอ้ 12.  ผูค้วบคุมงานวจิยัหรอืหวัหน้าสถาบนัมหีน้าทีท่าบทามผูป้ระเมนิงานวจิยัทัง้ในและนอกสถาบนัทัง้น้ีควรทาบทาม
ใหเ้สรจ็สิน้และสง่แบบตอบรบัเป็นผูป้ระเมนิงานวจิยั (มหีลกัฐานการเซน็ยนิยอม) ใหเ้ลขานุการอกก.พว. ก่อนการประชุม
พจิารณารบัรองถา้หาผูป้ระเมนิงานวจิยัไมไ่ดห้รอืไมแ่จง้อกก.พว.จะก าหนดผูป้ระเมนิทีเ่หมาะสมให้ 



102 

ขอ้ 13.  ในกรณีทีคุ่ณสมบตัขิองผูค้วบคุมงานวจิยัไม่เป็นไปตามขอ้ 8 หรอืผูป้ระเมนิงานวจิยัไม่เป็นไปตามขอ้ 10 และ 11 
ใหผู้แ้ทนสถาบนัหรอืหวัหน้าสถาบนัท าเรือ่งเสนอผา่นเลขานุการอกก.พว. เพือ่น าเขา้ทีป่ระชุมอกก.พว. 
อนุมตัเิป็นรายๆไป 

ขอ้ 14.  ประเภทงานวจิยัแบง่ออกเป็น 
14.1 การวจิยัทางคลนิิกเชน่ clinical trial, cohort studies, case-control studies เป็นตน้ 
14.2 รายงานผูป่้วยไดแ้ก่ case report, case series  
14.3การวจิยัดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 
14.4 การวจิยัดา้นการบรกิารทางการแพทยเ์ชน่เรือ่งทีเ่กีย่วกบั hospital accreditation เป็นตน้ 
14.5 การวจิยัทางดา้นแพทยศาสตรศกึษา 

ขอ้ 15.  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งแจง้ 
15.1 ชื่อนามสกุลของแพทยป์ระจ าบา้นผูท้ างานวจิยั 
15.2 ชื่อเรือ่งงานวจิยัภาษาไทย 
15.3 ชื่อเรือ่งงานวจิยัภาษาองักฤษ 
15.4 ชื่อผูค้วบคุมงานวจิยั 
15.5 ชื่อผูป้ระเมนิงานวจิยัอกี 2 ทา่น 
ให้เลขานุการอกก.พว. ทราบโดยผ่านทางผู้แทนสถาบนัหรือหวัหน้าสถาบนัภายในวนัที่  30กันยายนของปี

การศกึษาทีแ่พทยป์ระจ าบา้นจะยืน่สมคัรสอบว.ว.กุมารฯ 
หากมกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่องงานวจิยัผู้ควบคุมงานวจิยัหรอืผู้ประเมนิงานวจิยัหลงัจากที่ได้รบั

อนุมตัจิากอกก.พว. แลว้แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งยื่นค ารอ้งต่อหวัหน้าสถาบนัทีร่บัการฝึกอบรมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูค้วบคุมงานวจิยัเพื่อขออนุมตักิารเปลีย่นแปลงสง่ใหเ้ลขานุการอกก.พว. น าเขา้ทีป่ระชุมอกก.พว. พจิารณาอนุมตัติ่อไปใน
กรณีงานวจิยัทีไ่ม่เป็นไปตามโครงร่างฯเน่ืองจากมเีหตุขดัข้องระหว่างการท าวจิยัไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นเรื่องใหมใ่หอ้ภปิราย
ปัญหาทีเ่กดิและวธิกีารแกไ้ขทัง้น้ีโดยไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าสถาบนัและผูค้วบคุมงานวจิยั 

ขอ้ 16.   รายงานผลงานวจิยัเพือ่ประกอบการสอบวฒุบิตัรสาขากุมารเวชศาสตร ์สามารถจดัท า เป็น 4 รปูแบบอยา่งใด 
อยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปน้ี   

16.1 วทิยานิพนธ ์ฉบบัภาษาไทย  
16.2 ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ (manuscript for publication) ในรปูแบบเตรยีมสง่ตพีมิพใ์นวารสาร ทาง

การแพทย ์ 
16.3 บทความภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทยท์ีม่ผีูท้บทวน (peer-review journal) ซึง่

ปรากฏ ในฐานขอ้มลูระดบัสากล เชน่ PudMed, Scopus เป็นตน้  
16.4 บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารกุมารเวชศาสตร ์ของสมาคมกุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

ขอ้ 17.  การสง่รายงานผลงานวจิยัแพทยป์ระจ าบา้นและการประเมนิ เป็นไปตามรปูแบบของรายงานดงัต่อไปนี้   
17.1 วทิยานิพนธ ์ฉบบัภาษาไทย  
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1) วทิยานิพนธฉ์บบัรา่งทีไ่ดร้บัการตรวจแกไ้ขจากผูค้วบคุมงานวจิยัจ านวน 3 ฉบบัพรอ้มใบค าแสดง จรรยาบรรณ
ในงานวจิยัใหผู้แ้ทนสถาบนัทีฝึ่กอบรม ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีจ่ะสอบ เพือ่สง่ไปยงัผูป้ระเมนิ งานวจิยั (หา้มสง่ให้
โดยตรง)   

2) การเรยีงล าดบัชื่อผูป้ระเมนิงานวจิยั ใหเ้รยีงดงัน้ี ล าดบัที ่1 เป็นประธานผูป้ระเมนิงานวจิยั ซึง่ หมายถงึผู้
ประเมนิในสถาบนัและไมใ่ชผู่ค้วบคุมงานวจิยั ในกรณีทีม่ผีูป้ระเมนินอกสถาบนั 2 ทา่น ใหผู้ป้ระเมนิที ่อาวโุสกวา่ เป็น
ประธาน ล าดบัที ่2 เป็นผูค้วบคุมงานวจิยั และล าดบัที ่3 เป็นผูป้ระเมนินอกสถาบนั   

3) ในกรณีทีผู่ป้ระเมนิใหม้กีารแกไ้ข และจะพจิารณาใหมห่ลงัจากการแกไ้ข ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น จดัการแกไ้ข
พรอ้มกบัส าเนาใบประเมนิใหเ้ลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยเรว็ จากนัน้แพทยป์ระจ าบา้นตดิต่อกบัผู ้ประเมนิ เพือ่ขอรบัใบ
ประเมนิผลครัง้ใหม ่ภายในวนัที ่15 มนีาคม ของปีทีส่อบ   

4) ในกรณีทีผู่ป้ระเมนิใหผ้า่นโดยแกไ้ขตามค าแนะน า  และไมข่อพจิารณาซ ้าหลงัแกไ้ข ใหเ้ป็นหน้าที ่ของผู้
ควบคุมงานวจิยั ในการควบคุมดแูลใหแ้พทยป์ระจ าบา้นแกไ้ขรายงานใหเ้รยีบรอ้ย  

5) การตดัสนิใหง้านวจิยัผ่าน ใหม้มีตเิป็นเอกฉนัท ์ในกรณีทีค่วามเหน็ของผูป้ระเมนิขดัแยง้กนั ให้ผูค้วบคุม
งานวจิยัประสานหาขอ้ยุตทิีย่อมรบัไดทุ้กฝ่าย ถา้ผูค้วบคุมงานวจิยัไมส่ามารถความเหน็ใหเ้ป็นเอกฉนัท ์ใหถ้อื เสยีงขา้ง
มาก (2ใน3) เป็นเกณฑต์ดัสนิ   

6) ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขตามค าแนะน า ตอ้งมลีายเซน็ของแพทยป์ระจ าบา้นผูท้ างานวจิยั และผูค้วบคุม งานวจิยั
เซน็เพื่อรบัรองวา่แพทยป์ระจ าบา้นไดแ้กไ้ขรายงานตามทีผู่ป้ระเมนิแนะน าเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มลายเซน็ของผู ้ประเมนิ
ภายในและหวัหน้าสถาบนั หลงัจากนัน้ ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นสง่ใบเซน็ชื่อแก่ผูป้ระเมนิภายนอกโดยผา่นทาง ผูแ้ทนสถาบนั
ของตน   

7) แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีแ่กไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และพมิพต์ามรปแูบบที ่ก าหนด
จ านวน 1 ชุด พรอ้มทัง้แผน่บนัทกึขอ้มลู compact disk ทีม่รีายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์บนัทกึในรปูแบบ pdfจานวน 1 แผน่ 
ใหแ้ก่ผูแ้ทนสถาบนั (หรอืหวัหน้าสถาบนัแลว้แต่กรณี) เพือ่สง่มอบใหแ้ก่เลขานุการ อกก.พว. ภายใน วนัที ่31 พฤษภาคม 
ของปีทีส่อบ โดยในชุดรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีส่ง่ตอ้งระบุ ชื่อเรือ่ง ชื่อแพทยผ์ูท้ า ตดิทีส่นัปก ซึง่อาจจะเขยีนหรอืพมิพ์
สตกิเกอรต์ดิกไ็ด ้

 17.2 ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ 
1) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเป็นผูนิ้พนธช์ื่อแรก และอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยัเป็น correspondence
2) สง่ตน้ฉบบับทความทีย่งัไมไ่ดส้ง่ไปยงัวารสารทางการแพทย ์จ านวน 3 ฉบบั พรอ้มใบค าแสดง จรรยาบรรณ

ในงานวจิยัใหผู้แ้ทนสถาบนัที่ฝึกอบรม ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีส่อบ เพือ่สง่ไปยงัผูป้ระเมนิ งานวจิยั (หา้มสง่ให้
โดยตรง)  

3) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นจดัการแกไ้ขตามค าแนะน าของผูป้ระเมนิ และน า ตน้ฉบบัทีแ่กไ้ขแลว้ (manuscript for
publication) สง่ไปยงัวารสารทางการแพทยแ์ละสง่ใหแ้ก่ผูแ้ทนสถาบนั พรอม้กบั ใบประเมนิ งานวจิยัจากผูท้รงคุณวฒุ ิ3 
ทา่นทีแ่สดงวา่ งานวจิยัไดผ้า่นการประเมนิ และใบตอบรบัจากบรรณาธกิารวารสารวา่ ตน้ฉบบังานวจิยัอยูร่ะหวา่งการ
ทบทวน (under review) เพือ่สง่มอบใหแ้ก่เลขานุการ อกก.พว. ภายในวนัที ่15 มนีาคม ของปีทีจ่ะสอบ  

4) ใหส้ง่แผน่บนัทกึขอ้มลู compact disk ทีม่รีายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์บนัทกึในรปูแบบ pdfจ านวน 1 แผน่ ใหแ้ก่
เลขานุการ อกก.พว. ผา่นทางผูแ้ทนสถาบนั ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม ของปีทีส่อบ 

17.3 บทความภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทยท์ีม่ผีูท้บทวน 
1) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเป็นผูนิ้พนธช์ื่อแรก และอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยัเป็น correspondence
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2) ใหส้ง่ reprint พรอ้มทัง้แผน่บนัทกึขอ้มลู compact disk ซึง่บนัทกึบทความทีต่พีมิพใ์นรปูแบบ pdfหรอื หนงัสอื
ตอบรบัการตพีมิพจ์ากบรรณาธกิารของวารสารฯ (letter of acceptance) พรอ้มกบัใบประเมนิ งานวจิยัของผูค้วบคุม
งานวจิยัทีแ่สดงวา่งานวจิยัไดผ้า่นการประเมนิและใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวจิยั ใหผู้แ้ทน สถาบนัทีฝึ่กอบรม เพือ่สง่
ใหแ้ก่เลขานุการ อกก.พว. ภายในวนัที ่15 มนีาคม ของปีทีจ่ะสอบ  

3) ในกรณีทีไ่มไ่ดส้ ัง่ reprint ภายในวนัที ่15 มนีาคม ของปีทีจ่ะสอบ ขอใหส้ง่ตน้ฉบบัสดุทา้ยทีแ่กไ้ข เรยีบรอ้ยที่
สง่ทางวารสารฯ เพือ่รอตพีมิพพ์รอ้มสง่แผน่บนัทกึขอ้มลู compact disk ซึง่บนัทกึบทความตน้ฉบบัแก่ เลขานุการ อกก.พว. 
ผา่นทางผูแ้ทนสถาบนัภายในวนัที ่31 พฤษภาคม ของปีทีส่อบ  

17.4 บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารกุมารเวชศาสตร ์– ใหด้ าเนินการเชน่เดยีวกบั ขอ้ 17.3 

ขอ้ 18.  ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นท างานวจิยัเสรจ็ และตอ้งการสง่ก่อนเวลาทีก่ าหนด ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นแจง้ ผูแ้ทน
สถาบนัหรอืหวัหน้าสถาบนัทีฝึ่กอบรมเพื่อใหเ้ลขานุการ อกก.พว. ทราบและด าเนินการต่อไป ถา้ผลงานเสรจ็ ก่อนก าหนด 
1 ปี แพทยป์ระจ าบา้นจะมสีทิธิส์ง่รายงานวจิยัเพือ่ขอรบัการประเมนิพรอ้มกบัผูม้สีทิธิส์อบในปีนัน้ 

ขอ้ 19.  เมือ่แพทยป์ระจ าบา้นทา งานวจิยัเสรจ็สิน้แลว้ ใหน้ าเสนอผลงานวจิยัของตนดว้ยปากเปล่า (oral presentation) 
ต่อทีป่ระชุมอาจารยต์ามทสีถ่าบนัจดัให ้ 

ขอ้ 20.  ผูส้มคัรสอบสมทบเพือ่ วว. กุมารฯ หรอื อว. กุมารฯ ตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัแพทยป์ระจ าบา้นในสถาบนั ฝึกอบรม
แพทยป์ระจา บา้น  

ขอ้ 21.  ผูส้มคัรสอบเพื่อ อว. กุมารฯ ซึง่ไดวุ้ฒบิตัรผูเ้ชีย่วชาญสาขากุมารเวชศาสตรจ์ากต่างประเทศทีเ่ทยีบเท่า วว. 
กุมารฯใหส้ง่ผลงานทางวชิาการทีต่พีมิพเ์ผยแพรแ่ลว้อยา่งน้อย 1 เรือ่ง แทนรายงานวจิยัได ้โดยเสนอให ้อกก.พว. 
พจิารณา ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีการศกึษานัน้  

ขอ้ 22.  งานวจิยัน้ีเป็นสทิธขิองสถาบนัทีฝึ่กอบรม แพทยป์ระจ าบา้นสามารถน า ผลงานจากงานวจิยัน้ีไปเป็น สว่นหนึ่ง 
ของการศกึษาในระดบัสงูต่อไป ต่อเมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูค้วบคุมงานวจิยัและหวัหน้าสถาบนั แลว้
เท่านัน้ 

ขอ้ 23.  ในกรณีทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งการใหร้บัรองคุณวฒุ ิวว. กุมารฯ หรอื อว. กุมารฯ ของตนเทยีบเท่าปรญิญา เอก 
จะตอ้งแจง้ความตอ้งการนัน้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมของตนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท าการวจิยั และตอ้ง ปฏบิตัติาม
ระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

ขอ้ 24.  ใหป้ระธาน อกก.พว. ก ากบัใหม้กีารปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 

ประกาศ ณ วนัที ่3 สงิหาคม 2560 

(ศ.นพ. พภิพ จริภญิโญ)  
ประธานราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
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ภาคผนวกท่ี 5 

การท างานวิจยัเพ่ือการรบัรองวฒิุบตัรหรือหนังสืออนุมติั สาขากมุารเวชศาสตร ์
ใหม้คีุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” 

แพทยป์ระจ าบา้นทีต่อ้งการรบัรอง วุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตั ิสาขากุมารเวชศาสตรใ์หม้คีุณวุฒ ิ
“เทยีบเท่า ปรญิญาเอก” ตอ้งมผีลงานวจิยัทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ประเภทงานวจิยั   ไดแ้ก่ การวจิยัทางคลนิิก เช่นrandomized controlled trial, cohort study, case 
control study, systematic review with meta-analysis  

การควบคุมงานวจิยัและการประเมนิผล  การพจิารณาผลการประเมนิผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของผูท้ีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัรฯ เมือ่ สิน้สุดการฝึกอบรวม ดงันัน้สถาบนัจะตอ้งรบัผดิชอบการ
เตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนัตนเอง ตัง้แต่การเตรยีมโครงรา่งการวจิยั ไปจนสิน้สดุ
การท า งานวจิยัและจดัทา รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เพือ่น าสง่ราช วทิยาลยัฯ ทัง้น้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้ง
รายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษา และความคบืหน้าของงานวจิยั ตาม กรอบเวลาทีก่ าหนดไปยงัราช
วทิยาลยัฯ เพือ่ใหม้กีารก ากบัดแูลอยา่งทัว่ถงึ  

คณุลกัษณะของงานวิจยั 

1. เป็นงานวจิยัทีร่เิริม่ใหมห่รอืเป็นงานวจิยัทีเ่คยมกีารศกึษาในประเทศหรอืต่างประเทศมาก่อนแต่
การ ด าเนินการไมส่มบรูณ์เพยีงพอหรอืผลการศกึษามโีอกาสแตกต่างกนัในกลุ่มประชากร 

2. ด าเนินงานวจิยัภายใตข้อ้ก าหนดของ good clinical research practice (GCP) มรีะเบยีบวจิยัที่
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวจิยั โดยทีแ่พทยป์ระจา บา้นและผูง้านวจิยัตอ้งผา่นการอบรมดา้น 
จรยิธรรมการวจิยัและ/ หรอื good clinical research practice (GCP)  

3. เป็นงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั

จริยธรรมการวิจยั 

1. เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท า วจิยัตาม
ขอ้ตกลง โดย เครง่ครดั 

2. มกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพือ่ใหย้นิยอมเขา้รว่มวจิยัตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป่้วย
หรอื ผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. ใหท้ าการระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานะ การเขา้รว่มงานวจิยัของผูป่้วย
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4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัทีผ่่านมาอนุมตัแิลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไมไ่ด้
เป็นสว่น หน่ึงของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปต ิไมส่ามารถท าไดไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้ไดม้กีารระบุ
และอนุมตัใินโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยัตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้ทางตรงและ 
ทางออ้มทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย  

5. กรณทีีโ่ครงการวจิยัก าหนดใหท้ า การตรวจสอบหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูลรกัษาผูป่้วย
ตามปกต ิหากมผีลลพัธท์ีอ่าจสง่ผลต่อประโยชน์ใหก้ารดรูกัษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการ
จรยิธรรม การวจิยั เพือ่วางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป  

6. หากเกดิกรณอีื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการวจิยั หรอื
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรณีไมส่ามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน 3 ขอ้ของ 
จรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ ดงัน้ี  

6.1 การถอืประโยชน์สขุของผูป่้วยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบั
ผูป่้วย 6.2 การเคารพสทิธขิองผูป่้วย  
6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการแพทย์
ตาม มาตรฐาน  

กรอบการด าเนินงานวิจยั (36 เดือนของการฝึกอบรม)   
สถาบนัฝึกอบรมเป็นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น โดยระบุ

รายละเอยีด ของงานและก าหนดเวลาในการสง่งานตลอดปีการศกึษาทัง้ 3 ปี ตวัอยา่งกรอบเวลา    
เดอืนที ่ ประเภทกจิกรรม 

3 
6 
9 
12 
13 

15 
21 
30 
31 
33 

ตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและเตรยีมค าถามวจิยั    
สง่ค าถามวจิยัและเริม่จดัทา โครงรา่งงานวจิยั 
สง่โครงรา่งงานวจิยั    
สอบโครงรา่งงานวจิยั        
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั        
ขอทุนสนบัสนนุงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั (ถา้ 
ตอ้งการ)    
เริม่เกบ็ขอ้มลู    
น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั        
วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั        
จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข        
สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ไปยงัราชวทิยาลยัฯ ใหก้าร ประเมนิผล
ประกอบ 
คุณสมบตักิารเขา้สอบเพือ่วฒุบิตัร  
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การรบัรอง วฒิุบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขากมุารเวชศาสตร ์ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 การรบัรองคุณวุฒหิรอืวุฒกิารศกึษา วุฒบิตัร (วว.) หรอืหนงัสอือนุมตั ิ(อว.) สาขากุมารเวชศาสตร์
ให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ถอืวา่เป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นตาม
ความสมคัรใจ ของแต่ละสถาบนัฝึกอบรม และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละรายดว้ย ส าหรบั
สถาบนัทีเ่ปิดฝึกอบรมเพือ่ คุณวุฒ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ใหส้ถาบนัฝึกอบรมแจง้แพทยป์ระจ าบา้นทราบ
ก่อนการฝึกอบรมและแพทย ์ประจ าบา้นผูม้คีวามประสงคด์งักล่าวจะตอ้งแจง้สถาบนัฝึกอบรมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรก่อนการฝึกอบรมวา่จะรบัการ ฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้บัทัง้ วว. หรอื อว. และการรบัรองคุณวุฒิ
ดงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก”   ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ ไมสา่มารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้น เพือ่ใหม้กีารรบัรองคุณวุฒ ิวว. หรอื อว. “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันัน้มสีทิธ ิทีจ่ะไมจ่ดัการ
ฝึกอบรมแบบทีม่กีารรบัรองคุณวุฒใิห ้“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันัน้สามารถแจง้ใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรการคดัเลอืก เขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นไปจนถงึวนัทีเ่ริม่เปิดการ
ฝึกอบรม ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้กีารรบัรอง วว. หรอื อว. ใหม้คีุณวุฒ ิดงักล่าว แต่มี
ทรพัยากรจ ากดั สถาบนันัน้ สามารถตดิต่อขอรบัการสนบัสนุนอาจารยแ์ละ ทรพัยากรจากสถาบนัอื่นได ้  
ราชวทิยาลยักุมารแพทยฯ์ จะด าเนินการออกเอกสารเพือ่รบัรองวา่ วุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตั ิสาขากุมาร 
เวชศาสตร ์มคีุณวุฒ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” เมือ่แพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมสีทิธิไ์ดร้บัวุฒบิตัร หรอื
หนงัสอื อนุมตั ิสาขากุมารเวชศาสตรแ์ละผลงานวจิยัหรอืสว่นหน่ึงของผลงานวจิยัทีส่ง่มาใหร้าชวทิยาลยัฯ 
ประกอบการเขา้ สอบ วว. หรอื อว. ในครัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์น
วารสารระดบัชาตหิรอืระดบั นานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษาเรือ่ง
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ   ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการ
รบัรองคุณวุฒ“ิเทยีบเท่าปรญิญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ ไมใ่หร้ะบุ Ph.Dหรอื ปร.ด ทา้ย ชื่อวุฒ ิหรอืวุฒิ
การศกึษาแต่อาจระบุ “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ต่อทา้ยได ้และไมใ่หร้ะบุ ดร. น าหน้าชื่อตน้ของผูท้ี ่ไดร้บัรอง
คุณวุฒดิงักล่าว แต่สามารถน าคุณวุฒดิงักล่าวมาใชป้ระกอบการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการศกึษา 
อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา และอาจารยค์ุมงานวจิยัของนกัศกึษาหรอืผูร้บัการฝึกอบรมใน 
สถาบนัการศกึษา หรอืเป็นวุฒกิารศกึษาประจา สถานศกึษาได ้โดยใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวุฒกิารศกึษา
แยกกนั ระหวา่งจ านวนอาจารย ์“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” จาก วว. หรอื อว. และจ านวนอาจารย ์Ph.Dหรอื 
ปร.ด หรอื ปรญิญาเอก  



108 

ภาคผนวกท่ี 6  
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

การประเมนิผลโดยการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน เป็นรปูแบบหน่ึงของการประเมนิสมจรงิ (authentic 
assessment) ทีว่ดัการเรยีนรูข้ ัน้สงูสุดตาม Miller’s pyramid of competence คอื การประเมนิการปฏบิตังิาน 
จรงิ ๆ ไมใ่ชก่ารประเมนิดว้ยการสอบใด ๆ แพทยป์ระจ าบา้นท าการบนัทกึแฟ้มสะสมผลงานทีป่ฏบิตั ิ
รวบรวมหลกัฐานที ่แสดงถงึความกา้วหน้าของการฝึกอบรม ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะและเจตคต ิตามสมรรถนะ
ทีก่ าหนดประเมนิและการ สะทอ้นตนเอง (self-reflection) เป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา และ นาเสนอแฟ้มสะสมงานน้ีต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบนัปีละ 2-3 ครัง้ 
เพือ่รบัการประเมนิและฟังขอ้เสนอแนะ รว่มกบัการวางแผนเพือ่พฒันา  

การก าหนดแนวทางการประเมนิสมรรถนะหลกั (core competency) โดยใช ้ Portfolio มดีงัน้ี   
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส.) ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมใช ้Portfolio เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการ 
เรยีนรูท้ีพ่งึประสงคใ์นเรือ่งพฤตนิิสยั เจตคต ิ คุณธรรมจรยิธรรมแหง่วชิาชพี การตดิต่อสือ่สารและการสรา้ง 
สมัพนัธภาพ ระบบสขุภาพ/การสรา้งเสรมิสุขภาพ การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
และ ภาวะผูน้ า ทัง้น้ีจะตอ้งใหอ้าจารยข์องสถาบนัประเมนิ ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่แพทยป์ระจ าบา้นเพือ่การ
พฒันาและ เซน็ชื่อก ากบัในใบประเมนิและเกบ็เป็นหลกัฐานใน Portfolio 
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องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีใน  portfolio แพทยป์ระจ าบา้นภาควิชากมุารฯ 

หวัข้อ วิธีการน าเสนอ จ านวนครัง้ต่อ 3 ปี
ประวตัิ  Curriculum vitae 
Roadmap 
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 
1.พฤติกรรมเจตคติคณุธรรมและ
จริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

-เรียงความประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น 
Holistic care 
- สรุปการประเมิน 360 องศา 

3 เร่ือง 

ปีละ1 ครัง้
2.การติดต่อสื่อสารและการ
สร้างสมัพนัธภาพ 

-การประเมินการสื่อสาร 6 ครัง้
( 2 ครัง้ตอ่ปี) 

3.ความรู้ทางกมุารเวชศาสตร์ -ผลสอบ PIE, CRQ, OSCE 
4.การบริบาลผู้ ป่วย - EPA 1-7 (แฟ้ม EPA) 

- การสรุปเวชระเบียนผู้ ป่วยในและนอก 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
10 แฟม้ 

5.ระบบสขุภาพและการสร้างเสริม
สขุภาพ 

-รายงานกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม 
- Continuity clinic/Health Supervision 

ครบ 2 เร่ือง ภายในชัน้ปีท่ี 2 
3 ราย 

6.การพฒันาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

-การอา่น Journal club และ critical 
appraisal 
-การท าวิจยั 

- Continuous professional development 

อยา่งน้อย 2 เร่ือง 

มีความก้าวหน้าตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 
3 เร่ือง 

7.ภาวะผู้น า - ประสบการณ์การเป็นหวัหน้าทีม 
(Reflection and feedback) 

1 เร่ือง ในปีท่ี 3 

อ่ืน ๆ 
1.Career plan - พดูคยุกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีละ 1 ครัง้

2.รางวลัต่าง ๆ 
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ภาคผนวกท่ี 7 

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดแูล 
(Entrustable Professional Activities; EPA) 

เมือ่ส าเรจ็การฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตรม์คีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งต่อไปน้ี 
EPA 1 ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการตรวจคดักรองสุขภาพส าหรบัเดก็ (Provide recommended pediatric health 
screening)  
EPA 2   บรบิาลทารกแรกเกดิ (Care for newborn)  
EPA 3 ดแูลรกัษาโรคหรอืภาวะผดิปกตชินิดเฉียบพลนัทีพ่บบ่อยในเดก็ทีม่ารบัการรกัษาทีห่อผูป่้วยนอก
ผูป่้วย ฉุกเฉนิ และหอผูป่้วยใน (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, 
emergency outpatient setting)  
EPA 4 การดแูลรกัษาเบือ้งตน้ เพือ่ฟ้ืนฟูสญัญาณชพีใหด้ ีคงที ่และวางแผนการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมต่อไป
โดย พจิารณาตาม ระดบัความรุนแรงของภาวะผดิปกตสิ าหรบัผูป่้วยเดก็แต่ละราย (Resuscitate, initiate 
stabilization of the patient and then triage to align care with severity of illness)  
EPA 5แสดงทกัษะในการท าหตัถการทีใ่ชบ้่อยของกุมารแพทยท์ัว่ไป   (Demonstrate competence in 
performing the common procedures of the general pediatricians)  
EPA 6รบัรูปั้ญหาหรอืความผดิปกตทิางดา้นศลัยกรรม ใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้และสง่ต่อใหผู้เ้ชีย่วชาญ  
(Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical problems)  
EPA 7   ประเมนิและใหก้ารดแูลรกัษาเดก็ทีม่ปัีญหาทางดา้นพฤตกิรรม สขุภาพจติทีพ่บบ่อย   (Assess and 
manage patients with common behavior/mental health problems)  
สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีเก่ียวข้องแต่ละ EPA 

Competency EPA 
EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7

1.พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรม และ
จรยิธรรมแหง่ วชิาชพี 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

2.การตดิต่อสือ่สาร&การสรา้งสมัพนัธภาพ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
3. ความรูพ้ืน้ฐาน ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
4.การบรบิาลผูป่้วย + ++ ++ ++ ++ ++ ++
5.ระบบสขุภาพและการเสรมิสรา้งสุขภาพ ++ ++ + + + + ++ 
6.การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง
วชิาชพี อยา่งต่อเน่ือง 

+ + + + ++ + + 

7.ภาวะผูน้ า + + + ++ + + + 
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ระดบัความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย ์ประจ าบา้นในแต่ละระดบัชัน้ปี

EPA 
Milestone level 

Level1 
(R1) 

Level 2 
(R2) 

Level 3 
(R3) 

EPA 1 ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการตรวจคดักรองสุขภาพส าหรบัเดก็ L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 2 บรบิาลทารกแรกเกดิ L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 3 ดแูลรกัษาโรคหรอืภาวะผดิปกตชินิดเฉียบพลนัทีพ่บบ่อย ใน
เดก็ทีม่ารบัการรกัษาทีห่อ ผูป่้วยนอก ผูป่้วยฉุกเฉิน และหอผูป่้วยใน 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 4 การดแูลรกัษาเบือ้งตน้ เพือ่ฟ้ืนฟูสญัญาณชพีใหด้ ีคงที ่และ
วางแผนการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมต่อไปโดย พจิารณาตามระดบั
ความรนุแรงของภาวะผดิปกตสิ าหรบัผูป่้วย เดก็แต่ละราย  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 5 แสดงทกัษะการทา หตัถการทีใ่ชบ้่อย ของ กุมารแพทยท์ัว่ไป L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 6 รบัรูปั้ญหาหรอืความผดิปกตทิางดา้น ศลัยกรรม ใหก้ารดแูล
รกัษาเบือ้งตน้และสง่ต่อให ้ผูเ้ชีย่วชาญ 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 7 ประเมนิและใหก้ารดแูลรกัษาเดก็ทีม่ปัีญหา ทางดา้น
พฤตกิรรม สขุภาพจติทีพ่บบ่อย 

L1-2 L3-4 L4-5 

L1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
L2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
L3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
L4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้อง  
L5 = สามารถปฏบิตังิานได ้และสอนผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 1ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการตรวจคดักรองสขุภาพส าหรบัเดก็ (Provide recommended pediatric health screening) 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการตรวจคดักรองสขุภาพส าหรบัเดก็ (Provide recommended 

pediatric health screening) 
2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ความส าคญัของการคดักรอง เป็นการตรวจหาและใหก้ารรกัษาตัง้แต่ ระยะแรก เป็น
สว่นส าคญัของป้องกนัโรคและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
2.1 ประเมนิ วเิคราะห ์วางแผนการดแูลรกัษา และพฒันาการสรา้งเสรมิ สขุภาพเดก็
ในวยัต่าง ๆ ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ รวมถงึทางดา้นจติใจ ครอบครวัและสงัคมของ
เดก็ ดงัน้ี  
- เลอืกการตรวจคดักรองเดก็ตามวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชเ้ครือ่งมอืทีร่าช 
วทิยาลยักุมาร แพทยไ์ดก้ าหนดไว ้ส า หรบัเดก็วยัต่าง ๆ ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 
 - สมัภาษณ์ ประเมนิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ ใหค้ าแนะน าล่วงหน้า 
(anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพือ่ป้องกนัปัญหาความเจบ็ป่วยทางกาย 
ปัญหาพฤตกิรรม อารมณ์ การเรยีน  
- สงัเกตและคน้หาวธิกีารเลีย้งดูทีเ่บีย่งเบนของครอบครวั ใหค้ าแนะนา การเลีย้งดู
และพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสมเฉพาะครอบครวัหรอืเป็นกลุม่  
- คดัแยกเดก็และครอบครวัทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อปัญหาในภาพรวมทีจ่ะมผีล ต่อ
คุณภาพชวีติของเดก็ ใหค้ าปรกึษาแนะน าหาแนวทางทีช่ดัเจนในการลด ความเสีย่ง 
และสง่เสรมิครอบครวัใหม้สีว่นรว่มแกไ้ขแกปั้ญหาที่เกดิขึน้ตัง้แต่ แรก  
2.2 ประเมนิความรูค้วามสามารถบดิา มารดา  ครอบครวั ผูป้กครอง เพือ่ให ้การ
ตดัสนิใจการคดักรองกรณีทีไ่มจ่ าเป็น 
2.3 น าความรูท้างทฤษฎแีละใชห้ลกัการของเวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ (evidence-
based medicine) มาประกอบการพจิารณาและใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจ ทาง
คลนิิก 
2.4 ชีแ้จง ใหข้อ้มลูเพือ่ใหไ้ดร้บัความยนิยอมจากบดิา มารดา หรอื ผูป้กครองเดก็ใน
การดแูลรกัษา  
2.5 สือ่สารกบัเดก็ ผูป้กครองใหค้ าแนะน าการดแูลทีเ่หมาะสม ตามบรบิทของแต่ละ
ครอบครวั 
2.6 เคารพและใหเ้กยีรตติ่อผูป่้วย และครอบครวั ปฏบิตัติ่อผูป่้วยดว้ยความ เอาใจใส ่
บริบท  
สถานท่ี: หอผูป่้วยนอก คลนิิกดูแลเดก็อยา่งต่อเน่ือง (continuity clinic) คลนิิก
พฒันาการเดก็คลนิิกสขุภาพเดก็ด ีหอผูป่้วยใน หออภบิาลทารกแรกเกดิปกต ิหอ
ผูป่้วยทารกแรกเกดิ  
ผูป่้วย: เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปี  
ขอ้จ ากดั : ไมม่ ี
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3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรรา้งสมัพนัธภาพ 
 ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย 

 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 ภาวะผูน้ า 

4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1 ความรูแ้ละทกัษะในการก ากบัดแูลสขุภาพเดก็อยา่งต่อเน่ืองในขณะทีย่งั ไมไ่ด้
เจบ็ป่วย ซึง่รวมถงึการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัโรค การใหค้ าปรกึษาและ แนะน าแก่บดิา
มารดาและผูเ้ลีย้งดเูดก็ ในดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ การเลีย้ง ด ูและการสง่เสรมิ
พฒันาการเดก็ ตัง้แต่ในวยัแรกเกดิ วยัเดก็ระยะตน้วยัเดก็ ระยะกลาง (วยัเรยีน) และ
วยัรุน่ 
4.2 ความรูแ้ละทกัษะในการตรวจคดักรองสขุภาพส าหรบัเดก็ ตัง้แต่ในวยั แรกเกดิ 
วยัเดก็ระยะตน้วยัเดก็ระยะกลาง (วยัเรยีน) และวยัรุ่น เพือ่ให ้สามารถตรวจวนิิจฉยั
ความผดิปกตทิางรา่งกายพฒันาการ และพฤตกิรรม และด าเนินการแกไ้ขไดต้ัง้แต่
แรกเริม่ (early detection and early intervention)  
4.3 ความรูท้างทฤษฎแีละใชห้ลกัการของเวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ (evidence-based 
medicine) มาประกอบการพจิารณาและใช ้วจิารณญาณตดัสนิใจทางคลนิิก เช่น การ
คดัเลอืกเครือ่งมอืคดักรอง ความ ไว ความจ าเพาะความคุม้คา่ 4.4ทกัษะในการ
ตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน การสรา้ง สมัพนัธภาพ การใหค้วามรูแ้ละให้
ขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ  
4.5พฤตนิสยัและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีแพทย ์มคีุณธรรม จรยิธรรมและ จรรยาบรรณ
แหง่วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งนี้เลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 
หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 

1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม บรบิาลทารกแรกเกดิ (Care for newborn) 
2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
การดแูลทารกแรกเกดิภายหลงัเกดิในหอผูป่้วยแรกเกดิ  กรอบของกจิกรรมน้ีคอื
สามารถให ้การดแูลปัญหาทีพ่บบอ่ยในทารกแรกเกดิ  และ  late  preterm  infants  
ได ้  
2.1  การตรวจรา่งกายเพือ่หา  congenital  anomalies    
2.2  ใหก้ารดแูลรกัษาปัญหาทีพ่บบอ่ยใน 24 ชม.แรก  เชน่  respiratory  distress, 
Hypoglycemia , seizure  เป็นตน้    
2.3  ตดัสนิใจไดว้า่ปัญหาใดสามารถรกัษาทีบ่า้นได ้ เพือ่จ าหน่ายเดก็กลบับา้นและ
มา ตดิตามผล  เชน่  neonatal  jaundice    
2.4  การประเมนิความพรอ้มของมารดาและครอบครวั  ใหค้ าแนะน าแก่บดิามารดา
ในการ ดแูลทารกแรกเกดิภายหลงัจ าหน่ายกลบับา้น    
2.5  เขา้ใจระบบบรกิารสขุภาพส าหรบัทารกแรกเกดิ  
บริบท  
สถานที ่: Newborn  nursery  
ผูป่้วย : ทารกแรกเกดิ ปัญหา/โรค : respiratory  distress , hypoglycemia , 
neonatal jaundice , seizure  เป็นตน้ 
ขอ้จ ากดั : ไมม่ ี

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรรา้งสมัพนัธภาพ 
 ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย 
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 ภาวะผูน้ า 

4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1  ความรูพ้ืน้ฐานทางกุมารเวชศาสตรเ์กีย่วกบัโรคหรอืปัญหาทีพ่บบอ่ยในทารก
แรกเกดิ (ภาคผนวก 1)    
4.2  ทกัษะการตรวจรา่งกายทารกแรกเกดิ   
4.3  การตรวจวนิิจฉยัและรกัษาปัญหาทีพ่บบ่อยในทารกแรกเกดิ    
4.4  ทกัษะการท าหตัถการในทารกแรกเกดิ  (ภาคผนวก 2)    
4.5  ใหค้ าแนะน าและมปีฏสิมัพนัธก์บั ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม    
4.6  ใหก้ารดแูลรกัษา  ค าปรกึษา  ตลอดจนด าเนินการสง่ต่อบนพืน้ฐานความรูเ้รือ่ง
ระบบ สขุภาพและการสง่ต่อ    
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4.7  มพีฤตนิิสยัและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีแพทย ์ มคีุณธรรม  จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ แหง่วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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EPA 3 ดแูลรกัษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ส าหรบัเดก็ท่ีมารบัการรกัษาท่ี
คลินิกผูป่้วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผูป่้วยใน 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม การดแูลรกัษาโรคหรอืภาวะผดิปกตชินิดเฉียบพลนัทีพ่บบอ่ย  ส าหรบัเดก็ทีม่ารบั

การรกัษาที ่คลนิิกผูป่้วยนอก  แผนกฉุกเฉิน  และหอผูป่้วย 
2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1  มทีา่ทแีละทกัษะในการซกัประวตัทิีเ่หมาะสม    
2.2  ตรวจรา่งกายเดก็ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม    
2.3  วางแผนการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งมเีหตุผล  ประหยดั  และคุม้คา่    
2.4  รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิ การตรวจรา่งกาย  ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
และ การตรวจพเิศษต่าง ๆ  เพือ่น ามาตัง้สมมตฐิาน  วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา
ของผูป่้วย    
2.5  ใชว้จิารณญาณทีถ่กูตอ้งเหมาะสมในการตดัสนิใจทางคลนิิก  การใหก้ารวนิิจฉยั  
การ ใชย้า  ตลอดจนการใหก้ารบ าบดัรกัษาผูป่้วย    
2.6  บนัทกึเวชระเบยีนอย่างเป็นระบบถกูตอ้ง  และต่อเน่ือง  โดยใชแ้นวทาง 
มาตรฐานสากล    
2.7  ใหก้ารบรบิาลสขุภาพเดกแ็บบองคร์วม  โดยยดึผูป่้วยและครอบครวัเป็น
ศนูยก์ลาง    
2.8  มทีกัษะในการท าหตัถการทีจ่ าเป็น  บอกขอ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้นใน
การ ตรวจสภาพและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม  ตลอดจนขัน้ตอนการตรวจ  แปลผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  และเตรยีมผูป่้วยเดก็เพือ่การท าหตัถการนัน้ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
บริบท  
สถานท่ี : คลนิิกผูป่้วยนอก  แผนกฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย : เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปีทีเ่ป็นโรคหรอืภาวะผดิปกตชินิดเฉียบพลนัที่
พบบอ่ย (เชน่  asthma , pneumonia , acute gastroenteritis , bleeding disorder , 
anemia , hypertension , nephrotic syndrome , dengue hemorrhagic fever) 
(ภาคผนวก 1 หมวดที ่2)  
ข้อจ ากดั : ผูป่้วยตอ้งไมอ่ยูใ่นภาวะชอ็กหรอืมสีญัญาณชพีไมค่งที่ 

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรรา้งสมัพนัธภาพ  
 ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย  
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
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 ภาวะผูน้ า 
4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1  ความรูพ้ืน้ฐานทางกุมารเวชศาสตรเ์กีย่วกบัโรคหรอืความผดิปกตแิบบ
เฉียบพลนัทีพ่บ บอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1)    
4.2  ทกัษะทางคลนิิกและทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน  การตรวจทาง 
หอ้งปฏบิตักิาร  การท าหตัถการทีจ่ าเป็น  ในการตรวจวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยเดก็ 
(ภาคผนวก 2)    
4.3  ทกัษะในการตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน  การสรา้งสมัพนัธภาพ   4.4  
มพีฤตนิสยัและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีแีพทย ์ มคีุณธรรม  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
แหง่วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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EPA 4 การดแูลรกัษาเบือ้งต้น เพื่อฟ้ืนฟสูญัญาณชีพให้ดี  คงท่ี  และวางแผนการดแูลรกัษาท่ี
เหมาะสม ต่อไป  โดยพิจารณาตามระดบัความรนุแรงของภาวะผิดปกติส าหรบัผูป่้วยเดก็แต่ละราย 
(Resuscitate , initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity of 
illness) 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม การดแูลรกัษาเบือ้งตน้  เพือ่ฟ้ืนฟูสญัญาณชพีใหด้ ี คงที ่ และวางแผนการดแูลรกัษาที ่

เหมาะสมต่อไปโดยพจิารณาตามระดบัความรนุแรงของภาวะผดิปกตสิ าหรบัผูป่้วยเดก็
แต่ละ ราย (Resuscitate , initiate stabilization of the patient and then triage to 
align care with severity of illness) 

2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดั
ของกจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 2.1  สามารถใหก้ารวนิิจฉยั  จดัล าดบัความส าคญั  ดแูลรกัษาเบือ้งตน้เพือ่ฟ้ืนฟู
สญัญาณ ชพีใหด้ ี คงที ่ และวางแผนการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมต่อไปไดอ้ยา่งทนทัว่งที
ในผูป่้วยเดก็ที ่อยูใ่นภาวะชอ็ก  สญัญาณชพีไมค่งที ่ หรอืม ี cardiopulmonary  
arrest เชน่ airway management , การใหส้ารน ้า, การใหย้ากระตุน้การท างานของ
หวัใจ    
2.2  สามารถสือ่สารกบัผูร้ว่มงานและสหวชิาชพี  สรา้งความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
ระหวา่งทมีทีด่แูลรกัษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม    
2.3  เป็นผูน้ าในการบรหิารจดัการในทมีทีร่ว่มดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
2.4  การบรหิารจดัการความเครยีด  
บริบท  
สถานท่ี : คลนิิกผูป่้วยนอก  แผนกฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน หอผูป่้วยเดก็วกิฤต หอผูป่้วย
ทารก แรกเกดิวกิฤต  
ผูป่้วย : เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปีทีอ่ยูใ่นภาวะชอ็ก  สญัญาณชพีไมค่งที ่ หรอืม ี
cardiopulmonary  arrest (ภาคผนวก 1 หมวดที ่2)  
ข้อจ ากดั : ไมม่ ี

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรรา้งสมัพนัธภาพ  
 ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย  
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

 ภาวะผูน้ า 
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4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1  ความรูพ้ืน้ฐานทางกุมารเวชศาสตรเ์กีย่วกบัโรคหรอืความผดิปกตทิี่น าไปสูภ่าวะ
ชอ็ก หรอืการมสีญัญาณชพีแปรปรวนไมค่งทีพ่บบอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1)    
4.2  ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการกูช้พีขัน้พืน้ฐานและขัน้สงูในเดก็ (Pediatric basic 
and advanced life support)     
4.3  ทกัษะทางคลนิิก  การตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  
การท าหตัถการทีจ่ าเป็น  ในการตรวจวนิิจฉยัและดแูลรกัษาผูป่้วยเดก็ทีอ่ยูใ่นภาวะ
ชอ็ก  สญัญาณชพีไมค่งที ่ หรอืม ีcardiopulmonary  arrest (ภาคผนวก 2)    
4.4  ทกัษะในการตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน  การสรา้งสมัพนัธภาพ   4.5  
การบรหิารจดัการในทมีทีร่ว่มดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
4.6  พฤตนิิสยัและเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีแพทย ์ มคีุณธรรม  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
แหง่วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง ๆ 
กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม
EPA ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่
ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การฝึกอบรม
หรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การฝึกอบรม
หรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรอง
การประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม ่
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EPA 5 แสดงทกัษะในการท าหตัถการท่ีใช้บอ่ยของกมุารแพทยท์ัว่ไป (Demonstrate competence in 
performing the common procedures of the general pediatricians) 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม แสดงทกัษะในการท าหตัถการทีใ่ชบ้่อยของกุมารแพทยท์ัว่ไป (Demonstrate 

competence in performing the common procedures of the general 
pediatricians) 

2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1  การท าหตัถการโดยมรีะดบัทกัษะตามทีก่ าหนดในภาคผนวกที ่2    
2.2  สามารถสือ่สารกบัผูป่้วยและ / หรอืผูป้กครองเพือ่ขอความยนิยอมในการท า
หตัถการ  ตลอดจนใหค้ าแนะน าและชีแ้จงภายหลงัการท าหตัถการหากมี
ภาวะแทรกซอ้น  
บริบท  
สถานท่ี : คลนิิกผูป่้วยนอก  แผนกฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน   
ผูป่้วย : เดก็อายตัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปี ตวัอยา่งหตัถการ : (ภาคผนวกที ่2) 

1. Exchange transfusion

2. LP : spinal fluid collection and examination

3. Aerosol and inhalation therapy

4. Suprapubic tapping

5. Umbilical catheterization

ข้อจ ากดั   :ไม่ ม ี
3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพ  
ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย  
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  

 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
 ภาวะผูน้ า 

4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
  4.1  ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งหตัถการทีท่ า  การเตรยีมผูป่้วยเดก็เพือ่การท าหตัถการ  
การใหย้า บรรเทาอาการปวดและการท าใหส้งบ  ขัน้ตอนการท าหตัถการ  สภาพและ
เงือ่นไขทีเ่หมาะสม  ขอ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้น  การดแูลรกัษาเมือ่มี
ภาวะแทรกซอ้น  ตลอดจนความรูเ้กีย่วกบั การแปลผลการตรวจ    
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4.2  ทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐาน  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  การท า
หตัถการที ่จ าเป็น  (Technical and procedural skills) และใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ ใน
การตรวจวนิิจฉยัและ รกัษาผูป่้วยเดก็ (ภาคผนวกที ่2)  และการดแูลรกัษา
ภาวะแทรกซอ้น (ถา้ม)ี  
4.3  ทกัษะการสือ่สาร  ใหข้อ้มูลเพื่อใหไ้ดร้บัความยนิยอมจากบดิา  มารดา  หรอื
ผูป้กครองเดก็ ในการดแูลรกัษา  และการยนิยอมจากตวัผูป่้วยเดก็โตตามความ
เหมาะสม (consent and assent)  ตลอดจนการใหค้ าแนะนา  และมปีฏสิมัพนัธก์บั
ผูป่้วยและผูป้กครองอยา่งเหมาะสม    
4.4  พฤตนิิสยัและเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีแพทย ์ มคีุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณแห่ง วชิาชพี    
4.5  การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นที่
จ าเป็น  รูจ้กัวางแผนและแสวงหาวธิกีารสรา้งและพฒันาความรู ้ รวมทัง้พฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื่องและ สม ่าเสมอ 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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EPA 6 รบัรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรกัษาเบือ้งต้นและส่งต่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญ  (Recognize , provide initial management and refer patients presenting with 
surgical problems) 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม รบัรูปั้ญหาหรอืความผดิปกตทิางดา้นศลัยกรรม  ใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้และสง่ต่อ

ใหผู้เ้ชีย่วชาญ (Recognize , provide initial management and refer patients 
presenting with surgical problems) 

2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดว้ย    
2.1  ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายผูป่้วยทีม่ปัีญหาทางศลัยกรรมในเดก็    
2.2  วางแผนการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งมเีหตุผล  ประหยดั  และคุม้คา่    
2.3  รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิการตรวจรา่งกายผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและ 
การตรวจพเิศษต่าง ๆ เพือ่น ามาตัง้สมมตฐิาน วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาของ
ผูป่้วย  และ ใหก้ารรกัษาเบือ้งตน้   2.4  ตระหนกัถงึขอ้จ ากดัของตนเองในการดแูล
รกัษาและสามารถปรกึษาศลัยแพทยเ์พือ่ การรกัษาต่อ  หรอืรว่มกนัดแูลรกัษาได้
อยา่งเหมาะสม 
บริบท  
สถานท่ี : แผนกฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน คลนิิกผูป่้วยนอก 
ผูป่้วย : เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปีทีเ่ป็นโรคหรอืมปัีญหาทางศลัยกรรมทีพ่บ
บ่อย (ภาคผนวก 1)  
ข้อจ ากดั : ผูป่้วยตอ้งไมอ่ยูใ่นภาวะชอ็กหรอืมสีญัญาณชพีไมค่งที่ 

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
 การตดิต่อสือ่สารและการสรรา้งสมัพนัธภาพ  
 ความรูพ้ืน้ฐาน  
การบรบิาลผูป่้วย  
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 ภาวะผูน้ า 

4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1  ความรูพ้ืน้ฐานทางกุมารเวชศาสตรเ์กีย่วกบัโรคหรอืความผดิปกตทิางศลัยกรรม
ทีพ่บ บอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1)    
4.2  ทกัษะทางคลนิิก  และทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐาน  การตรวจทาง 
หอ้งปฏบิตักิาร  การท าหตัถการทีจ่ าเป็น  ในการตรวจวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยเดก็    
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4.3  ทกัษะในการตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน  การสรา้งสมัพนัธภาพ   4.4  
มพีฤตนิสยัและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีแพทย ์ มคีุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
แหง่วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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EPA 7  ประเมินและให้การดแูลรกัษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม  สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

(Assess and manage patients with common behavior / mental health problems) 

หวัขอ้ที ่ รายละเอยีด 
1. ชื่อเรือ่งกจิกรรม ประเมนิและใหก้ารดแูลรกัษาเดกท็ีม่ปัีญหาทางดา้นพฤตกิรรม  สขุภาพจติทีพ่บบอ่ย  

ตวัอยา่งเชน่(Assess and manage patients with common behavior / mental 
health problems) 

2. ขอ้ก าหนด และ ขอ้จ ากดัของ
กจิกรรม (บรบิท สถานที ่
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดว้ย    
2.1  มทีา่ทแีละทกัษะการซกัประวตัจิากเดก็และผูป้กครองอยา่งเหมาะสม    
2.2  ตรวจรา่งกายและสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้งและเหมาะสม    
2.3  สงัเกตปฏสิมัพนัธข์องผูป้กครองต่อเดก็  และระหวา่งผูป้กครอง    
2.4  ใหก้ารประเมนิเบือ้งตน้  โดยสามารถเลอืกใชแ้บบประเมนิทีเ่หมาะสม และ
วางแผนการ การสง่ตรวจเพิม่เตมิอยา่งมเีหตุผล ประหยดั และคุม้คา่    
2.5  รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิการตรวจรา่งกาย และผลการตรวจเพิม่เตมิ เพือ่น 
ามาตัง้ สมมตุฐิาน  วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาผูป่้วย    
2.6  ใหค้ าแนะน าปรกึษา  โดยมทีกัษะการสือ่สารกบัผูป้กครองและเดก็อยา่ง
เหมาะสม    
2.7  เลอืกวธิกีารรกัษาอยา่งเหมาะสมตามหลกัวชิาการและบรบิทของครอบครวั   
2.8  สามารถประสานงานและสง่ต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น  เชน่ นกัจติวทิยา  
นกัสงัคม สงเคราะห ์ นกักจิกรรมบ าบดั  นกัอรรถบ าบดั  เป็นตน้  2.9  สามารถ
ประสานงานกบัหน่วยงานนอกโรงพยาบาล  เช่น โรงเรยีน  สถานดแูลเดก็  แหล่ง
บรกิารในชุมชน    
2.10  เคารพและใหเ้กยีรตติ่อผูป่้วย  และครอบครวั  ปฏบิตัติ่อผูป่้วยดว้ยความเอาใจ
ใส ่
บริบท  
สถานท่ี : คลนิิกผูป่้วยนอก  แผนกฉุกเฉิน  หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย : เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 18 ปีท่ีเป็นโรคหรอืมปัีญหาทางดา้นพฤตกิรรม
และสขุภาพจติ ตวัอยา่ง : (ภาคผนวกที ่1)    
1. โรคทีม่าดว้ยภาวะพดูชา้ (autism , delay language disorder , globally delayed
development , hearing impairment)   
2. โรคทีม่าดว้ยปัญหาการเรยีน (ADHD , MR , LD)
3. ปัญหาพฤตกิรรมทีพ่บบอ่ย disruptive / non-complicated behavioral problem
(temper tantrum, self-stimulating  behaviors , feed  problems , sleep  
problems elimination problems)    
4. ปัญหาดา้นอารมณ์ mood / anxiety disorder
5. ภาวการณ์ปรบัตวัต่อการเจบ็ป่วย (adjustment reaction)
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ข้อจ ากดั: ผูป่้วยทีม่ภีาวะฉุกเฉินทางจติเวช เช่น กา้วรา้วรนุแรง ตัง้ใจฆา่ตวัตาย 

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง 

พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 

การติดต่อส่ือสารและการสรร้างสัมพันธภาพ  

 ความรูพ้ืน้ฐาน 
การบรบิาลผูป่้วย 
 ระบบสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 ภาวะผูน้ า 

4.ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
4.1  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัพฒันาการทางดา้นจติใจ  อารมณ์  และพฤตกิรรมของ
เดก็ในทุก ชว่งอายตุัง้แต่แรกเกดิถงึวยัรุน่    
4.2  ความรูพ้ืน้ฐานทางกุมารเวชศาสตรเ์กีย่วกบัโรคหรอืปัญหาทางดา้นพฤตกิรรม  
สขุภาพจติทีพ่บบ่อย (ภาคผนวก 1)   
4.3  ทกัษะการซกัประวตั ิ ตรวจรา่งกาย การส่งตรวจเบือ้งตน้ การวนิิจฉยั การดแูล
รกัษา    
4.4  ทกัษะในการตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและ การสรา้งสมัพนัธภาพ    
4.5  ใหก้ารดแูลรกัษา ค าปรกึษา ตลอดจนด าเนินการสง่ต่อ บนพืน้ฐานความรูเ้รือ่ง
ระบบ สขุภาพและการสง่ต่อ    
4.6  รูข้อ้จ ากดัของตนเอง  สง่ปรกึษาผูม้คีวามรูค้วามช านาญกวา่ หรอืสง่ต่อผูป่้วยไป
รบัการ รกัษาอยา่งเหมาะสม    
4.7  มพีฤตนิสยัและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพีแพทย ์มคีุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณแห่ง วชิาชพี 

5.การวดัและการประเมนิผล วธิกีารประเมนิระดบัความสามารถ  
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏบิตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ ผูป่้วยต่าง 
ๆ กนั  
5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย ์

6.ระดบัความสามารถตาม EPA
ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี  
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 2   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 ส าหรบัการเลื่อนชัน้ไปอยูร่ะดบั การ
ฝึกอบรมหรอืชัน้ปี 3   
-ตอ้งมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมในระดบั หรอืชัน้ปีที ่
3 

7.วนัหมดอายผุลการรบัรองการ
ประเมนิ 

วนัหมดอายสุ าหรบัผลการประเมิน  
หากไมม่กีารท ากจิกรรมในเรือ่งน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรบัการประเมนิ ใหม่ 
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การประเมินผลEPA ของแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละระดับช้ันปี

EPA 
จ านวนคร้ังของการประเมินในแต่ละช้ันปี
R1 R2 R3 

Mini-
CEX 

CbD Mini-
CEX 

CbD Mini-
CEX 

CbD 

EPA 1ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการตรวจคดักรอง
สขุภาพส าหรับเดก็ 

2 2 2 2 2 2 

EPA 2บริบาลทารกแรกเกิดปกติ  2 2 2 2 2 2 
EPA 3ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิด
เฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ในเด็กที่มารับการรักษาที่หอ
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

2 2 2 2 2 2 

EPA 4การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพื่อฟืน้ฟสูญัญาณ
ชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาที่เหมาะสม
ตอ่ไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะ
ผิดปกติส าหรับผู้ ป่วยเด็กแตล่ะราย  

2 2 2 2 2 2 

EPA 5แสดงทกัษะการท าหตัถการที่ใช้บอ่ย ของ
กมุารแพทย์ทัว่ไป  

2* - 2* - 2* - 

EPA 6รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้าน
ศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้
ผู้ เช่ียวชาญ  

2 2 2 2 2 2 

EPA 7ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหา
ทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

- 2 1 2 1 2 

- Mini-CEX = mini-clinical evaluation exercise (การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์ในหอผู้ ป่วยต่างๆ 
กนั โดยอาศยั check-list rating scale) EPA5 * ใช้การประเมิน DOPS; Directed Observation Procedure Skills 

- CbD = Case based discussion 




