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คํานํา 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา ได้กําหนดว่าเมือสินสุดการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 ปี ผู้ได้รับวฒิุบัตรฯ

จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลกั (core competency) 7 ข้อ ดงันี  

1) พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   

2) ทกัษะในการติดตอ่สือสารและการสร้างสมัพันธภาพ   

3) ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อนืๆทีเกียวข้อง    

4) การบริบาลผู้ ป่วย  

5) ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ  

6) การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างตอ่เนือง  

7) ภาวะผู้ นํา  

ในด้านการประเมนิผลประกอบด้วย    

1) การสอบข้อเขียน เป็นการประเมินความรู้พืนฐานทางการแพทย์ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกคําตอบ multiple choice questions (MCQ) และประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

โดยใช้ข้อสอบแบบ constructed response questions (CRQ)   

2) การสอบภาคปฏิบัติ Objective Structure Clinical Examination (OSCE)   

3) การประเมนิงานวิจยั และ/หรือ บนัทกึรายงานการศกึษาผู้ ป่วย   

4) การประเมนิผลลพัธ์การฝึกอบรมด้วยแฟม้ผลงาน (Portfolio) ซงึเป็นรูปแบบหนงึของการวดัและ

ประเมินผลตามความสมจริง (authentic assessment) ทีวดัการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงๆ ไม่ใช่การ

ประเมนิด้วยการสอบใดๆ แฟม้ผลงานนีเป็นการรวบรวมหลกัฐานทีแสดงถงึความก้าวหน้าของการฝึกอบรม 

ทังด้านความรู้ พฤติกรรมและเจตคติโดย แพทย์ประจําบ้านเป็นผู้จดบันทึก ประเมิน และสะท้อนตนเอง 

(self-reflection) เป็นระยะอย่างต่อเนืองสมําเสมอ และจะต้องนําเสนอแฟ้มผลงานนีต่อคณะกรรมการ

ฝึกอบรมของสถาบันปีละ 2-3 ครัง  เพือรับการประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกับการวางแผนเพือ

พฒันาตนเอง โดยมกีารจดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน  ภายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์ทปีรึกษา  

อนุกรรมการฝึกอบรมฯ กําหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้แฟ้มผลงานเป็นเครืองมือในการประเมิน

ความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลกั ข้อ 1, 2, 5, 6 และ 7 (ได้แก่ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ทักษะในการติดต่อสือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ ระบบสุขภาพและการสร้าง

เสริมสุขภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง และภาวะผู้ นํา) โดยมีการ

เปลียนแปลงพัฒนาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์อยู่



เนืองๆ นอกจากนีแฟ้มผลงานยังเป็นข้อมลูให้สถาบันฝึกอบรมได้ใช้ในการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการ

ฝึกอบรมและการประเมินผลได้อีกด้วย 

ราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เริมใช้การประเมินด้วยแฟ้มผลงานในปีการศึกษา 2549 

และหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแพทย์ประจําบ้าน และคณาจารย์ทีปรึกษาซึง

เป็นผู้ตรวจประเมนิแฟ้มผลงานนี และจะมกีารประเมินการใช้งานเป็นระยะๆ เพือนํามาพฒันาและปรับปรุง

ให้ดียิงขนึตอ่ไป  

 

1 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

คํานํา หน้า 

1. ปรัชญาการศกึษา เป้าหมายและวตัถุประสงค์การฝึกอบรม 1 

2. ประสบการณ์ด้านหตัถการ การตรวจเพือวินิจฉัยและการรักษา 6 

3. การประเมนิแพทย์ประจําบ้านระหว่างฝึกอบรม  

3.1 Professional habit, attitude, morals and ethics 11 

3.2 Continuous professional development 15 

3.3 Health supervision 18 

3.4 Community and social Pediatrics (Health system and health 

promotion) 

23 

4. ประสบการณ์การทําวจิยั 27 

5. ประสบการณ์เรืองทกัษะการติดต่อสือสาร และการสร้างสมัพนัธภาพ 28 

6. การประเมนิการบนัทกึเวชระเบียน 

7. กิจกรรมทางวิชาชีพทีแพทย์ประจําบ้านสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเอง 

โดยไมมี่การกํากบัดแูล (Entrustable Professional Activities; EPA) 

32 

36 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1 
 

ปรัชญาการศึกษา - จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
  

ราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีจดุมุง่หมายในการฝึกอบรมเพือผลิตกุมารแพทย์ทัวไปที

มีความรู้ความสามารถในการให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมแก่เด็กตงัแต่วยัแรกเกิดจนเติบโตเข้าสู่วยัรุ่น 

ได้แก ่การกํากบัดแูลเด็กทงัในด้านธํารงสขุภาพ และสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัการเจ็บป่วย การวินิจฉัย

และรักษา ปัญหาสุขภาพ การฟืนสมรรถภาพและแก้ไขความพิการ เพือให้เด็กมีสุขภาพดี มีความสุข มี

พฒันาการทางร่างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคมและจริยธรรมทีสมบูรณ์ ได้รับการปกป้องจากการ

ละเมิดสิทธิใน สภาวะทีเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นส่วนหนึงของครอบครัว ชุมชนและสงัคม การฝึกอบรม

มุ่งหวังให้ผู้ สําเร็จการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะในกุมารเวชปฏิบัติทัวไปสามารถ

ปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และมีความรู้ความสามารถ 

อย่างเพียงพอในกุมารเวชศาสตร์สาขาตา่งๆ เพือให้การดแูลและรักษาเบืองต้น มวีิจารณญาณในการส่งต่อ

ผู้ ป่วยไปยังผู้ เชียวชาญทีเหมาะสม และร่วมในการดูแลรักษาต่อเนือง ผู้ ป่วยทีมีปัญหาการเจ็บป่วยเรือรัง

หรือทีมปัีญหาสลบัซบัซ้อน  

นอกจากนี จะต้องเป็นกุมารแพทย์ทีทนัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี สามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนตลอดชีวิต มีศกัยภาพทีจะพัฒนาตนเองเป็นแพทย์เฉพาะทางในวิชาทีตนถนดั และ

สามารถแข่งขนัในระดบัสากลได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาททางวิชาชีพทีดีงาม เป็นทีไว้วางใจของ

เดก็  ครอบครัวและชุมชน สามารถดํารงชีวิตประจําวนัได้อย่างมคีวามสุข  
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เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
  

         เมือสินสุดการฝึกอบรมหลกัสตูรเพือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภาเป็นเวลา  ปี ผู้ได้รับวฒิุบตัรจะต้องมีความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลกั (core competency) 7 ข้อ ดงันี 

 

1. พฤติกรรม เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 

moral and ethics) 

1.1 มีคณุธรรม และจริยธรรมทีเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 

1.2 มีความน่าเชือถือและความรับผิดชอบ 

1.3 มีความเหน็อกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน 

1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วยและครอบครัว ปฏิบัติต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ โดยไม่

คํานึงถึงบริบทของเชือชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ ป่วยหรือ

ผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษาความลบั และเคารพในสทิธิเดก็และสิทธิของผู้ ป่วย 

1.5 ซอืสตัย์สจุริตตอ่ตนเองและวิชาชพี เป็นทีไว้วางใจของผู้ ป่วยและสงัคม 

1.6 มีพฤติกรรมทีเหมาะสมตอ่เพือนร่วมงานทงัในวิชาชีพของตนเองและวชิาชีพอืน 

 

2. การตดิต่อสือสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

2.1 สามารถสือสารกบัผู้ป่วย บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ เลียงดู โดยตระหนักถึงปัจจัยของคู่

สือสารทีอาจส่งผลต่อการสือสาร ได้แก่ ภูมิหลงัผู้ ป่วย (ระดบัการศึกษา ภาษา วฒันธรรม ความ

เชือเรืองสขุภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ของผู้ ป่วย บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลียงดู 

รวมถงึบรรยากาศทีเออืตอ่การสอืสาร 

2.2 มีทกัษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สกึและความวิตกกังวลของผู้ ป่วย บิดามารดาหรือ

ผู้ เลียงด ู

2.3 สามารถสือสารกบัผู้ ร่วมงานและสหวิชาชีพ สร้างความสมัพนัธ์และบูรณาการระหว่างทีมที

ดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

2.4 มีทกัษะในการให้คําปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ทีเกียวข้อง 

2.5 สามารถสือสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.6 สามารถสือสารทางโทรศพัท์ สอือิเลคทรอนิกส์ และสือประเภทอนืๆได้อย่างเหมาะสม 
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2.7 สามารถให้ข้อมลูเพือให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเดก็ในการดูแล

รักษา และความยินยอมจากตวัผู้ ป่วยเด็กโตได้ตามความเหมาะสม (consent and assent) 

2.8 ให้คําแนะนําและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 

 

3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อืนๆทเีกียวข้อง (Scientific knowledge of 

pediatrics and other related sciences) (ภาคผนวกที ) 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชากมุารเวชศาสตร์ 

3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สงัคมและพฤติกรรม เวชศาสตร์ป้องกนั จริยธรรมทาง

การแพทย์ ระบบสาธารณสขุ กฎหมายทางการแพทย์ นิติเวชวิทยา และการแพทย์ทางเลือก

ในส่วนทีเกียวกับกุมารเวชศาสตร์ 

3.3 คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ เพือนําไปประยกุต์ใช้ในการตรวจวนิิจฉยั และบําบดัรักษาผู้ ป่วย 

ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัการเจ็บป่วยได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  

 

4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ ป่วยโดยใช้ทกัษะ

ความรู้ความสามารถดงัต่อไปนีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1 มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวติัทีเหมาะสม 

4.2 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการทีถกูต้องและเหมาะสม 

4.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมีเหตผุล ประหยดั และคุ้มคา่ 

4.4 รวบรวมข้อมลูจากประวตั ิการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการตรวจ

พเิศษตา่งๆ เพือนํามาตงัสมมติฐาน วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 

4.5 นําความรู้ทางทฤษฎีและการใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์(evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การ

ให้การวินิจฉัย การใช้ยา ตลอดจนการให้การบําบัดรักษาผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสมและ

ทนัท่วงที 

4.6 เลือกใช้มาตรการในการป้องกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดแูลผู้ ป่วยใน

ระยะสุดท้าย ให้สอดคล้องกับระยะของการดําเนินโรค (natural history) ความต้องการ

ของผู้ ป่วยและครอบครัวตลอดจนทรัพยากรทีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 

4.7 บนัทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถกูต้องและตอ่เนืองตามแนวทางมาตรฐานสากล 

4.8 รู้ข้อจํากัดของตนเอง ปรึกษาผู้มีความรู้ความชํานาญกว่า หรือส่งต่อผู้ ป่วยไปรับการรักษา

ได้อย่างเหมาะสม 

4.9 ให้การบริบาลสขุภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยและครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 
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4.10ให้การดแูลรักษาแบบสหวชิาชีพแกผู่้ ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม 

4.11ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจดัลําดบัความสําคญั และให้การรักษาเบืองต้นได้อย่างทนัท่วงที 

    4.12การตรวจโดยใช้เครืองมอืพืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การทําหตัการทีจําเป็น  

          (Technical and procedural skills) และใช้เครืองมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

        ผู้ ป่วยเด็ก โดยสามารถอธิบายข้อบ่งชี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจสภาพและ

เงือนไขทีเหมาะสม ตลอดจนขนัตอนการตรวจ สามารถกระทําได้ด้วยตนเอง แปลผลได้

อย่างถกูต้อง และเตรียมผู้ป่วยเดก็เพือการตรวจวินิจฉัยนนัๆได้อย่างเหมาะสม 

 

5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) มี

ความสามารถ ในการกํากับดแูลสขุภาพของเดก็อย่างต่อเนือง (continuity care) ตงัแต่แรกเกิดถงึ

วยัรุ่น ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ เลียงดไูด้ทงัในคลินิกสุขภาพ หอผู้ ป่วยนอก-ใน โดยคํานึงถึงระบบ

สขุภาพและครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 

5.1 กํากบัดแูลสขุภาพเด็กโดยมีครอบครัวเป็นศนูย์กลาง 

5.2 ประเมนิ วิเคราะห์ วางแผนการดแูลรักษาและพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพเดก็ในวยัตา่งๆ 

ตงัแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 

5.3 ให้การบริบาลสขุภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กเป็น

สําคญั 

5.4 ตระหนกัถึงความสําคญัของสถาบนัครอบครัว ชมุชนและสงัคมทีมีอทิธิพลต่อสุขภาพเด็ก และ

สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชมุชน และสงัคม มสีว่นร่วมในการดแูลสุขภาพเดก็แบบองค์รวม 

5.5 ให้การดูแลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อบนพืนฐานความรู้เรืองระบบสุขภาพ

และการสง่ตอ่ 

 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง (Continuous professional 

development) เพือธํารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ ป่วย สงัคม และการเปลียนแปลง โดย 

6.1 กําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลมุทุกด้านทีจําเป็นวางแผนและ

แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมทีเหมาะสม เข้าร่วม

กิจกรรมเพือแสวงหาและแลกเปลียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทงัพฒันาตนเองอย่างตอ่เนืองและ

สมาํเสมอ 

6.2 ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมลูบนพืนฐานของหลกัการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และ

เวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 

6.4 ประยกุต์ความรู้ เทคโนโลยี และทกัษะใหมใ่นการบริบาลผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทังสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสมและสมําเสมอ การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจําวัน และการ

จดัการความรู้ได้ (knowledge management) 

 

7. ภาวะผู้นํา (Leadership) มคีวามสามารถในการเป็นผู้นําทงัในระดบัทีมงานทีดแูลรักษาผู้ป่วยและ

การบริบาลสขุภาพในชุมชน การทํางานร่วมกนัเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ ป่วยดงันี 

7.1 เป็นผู้ นําในการบริหารจัดการในทีมร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.2 การทํางานร่วมกบัผู้ ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ทงัในฐานะหวัหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิก

กลุม่ 

7.3 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ร่วมงานทําหน้าทีได้อย่างเต็มความสามารถ 

7.4 แสดงถงึความเป็นผู้ทีมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสยัทศัน์ 
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ประสบการณ์ด้านหตัถการ 
 

การบนัทกึเป็น self-assessment เพือประโยชน์ของแพทย์ประจําบ้าน ไมมี่ผลตอ่คะแนน ให้เขียน

ตวัเลขบ่งบอกระดบั เมอืทา่นได้ทําหตัถการต่างๆนนัในแตล่ะชนัปี  

  

การแบง่ระดบัของหตัถการต่างๆทีแพทย์ประจําบ้านต้องมปีระสบการณ์ ดงัตอ่ไปนี      

ระดบัท ี1  รู้หลกัการโดยการอ่านหรือชมจากภาพยนตร์ วดีิทศัน์ (Know)      

ระดบัท ี2  เป็นผู้สงัเกตการณ์ (Observer) ในหตัถการจริง (Know how)      

ระดบัท ี3  ช่วยทําและหรือฝึกทํากบัหุน่ (Show how)      

ระดบัท ี4  ทําด้วยตนเอง (Does)    

 

รายชือหตัถการและการตรวจเพือการวินิจฉัยและรักษา 

หตัถการ ระดับ 

1. THERAPEUTIC AND TECHNICAL PROCEDURES 

    - Abdominal paracentesis 

    - Aerosol and Inhalation therapy  

               - dry powder inhaler (DP) 

               - metered dose inhaler (MD)  

               - nebulizer 

     - Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation 

     - Arterial puncture 

     - Arthrocentesis 

     - Bladder catheterization, transurethral 

     - Blood and blood component transfusion 

     - Cardiopulmonary resuscitation, basic & advanced life support (newborn & pediatric) 

 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 
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หตัถการ ระดับ 

     - Central line placement 

     - Central line: use/care 

     - Chest physiotherapy 

     - Electrocardiogram, perform and interpret 

     - Exchange transfusion 

     - Gastric suction/lavage 

     - Gastric tube placement (NG) 

     - Genital examination  

     - Heimlich maneuver           

- Intensive monitoring: 

               - Blood pressure; automated, Doppler, sphygmomanometer 

               - 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) 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 
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หตัถการ ระดับ 

               - Gavage feeding  

               - Phototherapy 

               - Silver nitrate cauterization 

               - Umbilical vessel catheterization 

- Ostomy/stomal care/tracheostomy care 

- Oxygen delivery systems: select and use 

- Pericardial tapping 

- Peritoneal dialysis 

- Pulmonary function tests  

               - Peak flow meter 

               - Spirometry 

- Sexual abuse: Examination / evaluation 

- Skin biopsy 

- Subdural tapping 

- Suprapubic aspiration of urine     

- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid      

- Tuberculin test (Place & interpretation): Mantoux, PPD, Tine 

- Universal precautions 

- Venipuncture 

- Venous cut down and CVP placement 

- Ventilation: Bag-valve-mask, CPAP, mechanical  

2. DIAGNOSTIC AND SCREENING PROCEDURES 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 
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หตัถการ ระดับ 

     - Anthropometric measurement: weight, height, chest/head circumference, U/L ratio,  

     - Apt test for maternal blood swallowing 

     - Blood gases determination: Arterial and capillary 

     - Developmental screening: DDST III, Gesell figure, drawing test, DAP test, DSPM 

     - Growth chart: Recording & interpretation 

     - Interpretation of Intellectual quotient 

     - Pubertal staging: Tanner 

     - Psychosocial assessment (HEEADSSS interview) 

     - Sexually transmitted disease screening for sexual abuse case 

     - 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 

     - Sexually transmitted disease screening for sexual abuse case 

3. LABORATORY PROCEDURES, SPECIMEN COLLECTION AND INTERPRETATION 

     - Blood culture 

     - Nasopharyngeal swab 

     - Newborn blood screening: Hypothyroid, PKU 

     - Pleural fluid 

     - Skin scraping: Scabiasis, fungal 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

3 

4 
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 หัตถการ ระดับ 

- Scotch tape technique for pinworms 

     - Spinal fluid 

     - Synovial fluid 

     - Tracheal aspirate (Include child with tracheostomy) 

 - 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 

               - 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 PMN 

     - Cold agglutinin 

     - Stool: Occult blood, pH, parasites, reducing substance 

     - Synovial fluid analysis 

     - Tzanck smear 

     - Urinalysis: Dip and microscopic 

     - Urine culture & colony count 

 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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การประเมนิแพทย์ประจําบ้านระหว่างการฝึกอบรม 

ประสบการณ์… 

3.1 Professional habits, attitude, morals and ethics 

ความรู้ความสามารถทีจะประเมิน 1. มีคณุธรรม และจริยธรรมทีเหมาะสมต่อวชิาชีพแพทย์ 

2. มีความน่าเชือถือและความรับผิดชอบ 

3. มีความเหน็อกเห็นใจและเข้าใจความรู้สกึของผู้อืน 

4. เคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วยและครอบครัว ปฏิบัติต่อ

ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่โดยไมค่ํานงึถึงบริบทของเชือชาติ 

วฒันธรรม ศาสนา อาย ุและเพศ ให้ความจริงแกผู่้ ป่วยหรือ

ผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิ

เด็กและสิทธิของผู้ ป่วย 

5. ซือสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นทีไว้วางใจของ

ผู้ ป่วยและสงัคม 

6. มีพฤติกรรมทีเหมาะสมต่อเพือนร่วมงานทงัในวิชาชีพของ

ตนเองและวชิาชีพอนื 

ผลงานทีจะนําเสนอ -ผลงานทีภมูิใจ/ แสดงถงึความสามารถ/ ประทบัใจ 

-รางวลั ผลการประเมนิจากผู้ ป่วย เพือนร่วมงาน 

-เสนอผลงานในทีประชุม 1 ปี/ครัง 

 

ประเมนิ -  เรือง/  ปี 
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บรรยายประสบการณ์ 1 

 

  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพฒันาในอนาคต  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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บรรยายประสบการณ์ 2 

 

  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพฒันาในอนาคต  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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บรรยายประสบการณ์ 3 

 

  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพฒันาในอนาคต  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 Continuous professional developments 

ความรู้ความสามารถทีจะประเมิน 1. สามารถเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุก

ด้านทีจําเป็น วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง

และพฒันาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที

เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเ พือแสวงหาและ

แลกเปลียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทงัพฒันาตนเอง

อย่างตอ่เนืองและสมําเสมอ 

2. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

รวมถงึการใช้ระบบสารสนเทศ 

3. สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลบน

พืนฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก 

และเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 

4. สามารถประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ

ใหมใ่นการบริบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

5. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

งาน รวมทงัสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

และสมําเสมอ การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ

ปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรู้ได้ 

(knowledge management) 

ผลงานทีจะนําเสนอ การ นําเสนอหลกัฐานทีดีทีสดุทางคลินิก เพือแก้ปัญหา

ผู้ ป่วยทีตนดูแลใน Journal Club ซงึประกอบด้วย 

-ข้อมลูปัญหาของผู้ ป่วย 

-การตงัคําถามซงึสามารถตอบได้ 

-การค้นหาหลกัฐานทางการแพทย์ทีดีทีสดุจาก

ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

-การวิเคราะห์หลกัฐาน 

- การนําหลกัฐานทางการแพทย์มาแก้ปัญหาของผู้ ป่วย 

โดยคํานงึถึง เศรษฐานะ สงัคม จริยธรรม 

วฒันธรรมของผู้ ป่วย 

-การประเมินผล 

ประเมนิ  2 เรือง/ 3ปี 
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เรืองที 1                                                                                  วันที……………………………... 

ข้อมลูปัญหาของผู้ ป่วย 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

การตงัคําถาม 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

การค้นหาหลกัฐาน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการวิเคราะห์ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………,… 

การนําไปใช้เพือแก้ปัญหาผู้ป่วย 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรืองที 2                                                                                  วันที……………………………... 

ข้อมลูปัญหาของผู้ ป่วย 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

การตงัคําถาม 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

การค้นหาหลกัฐาน 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการวิเคราะห์ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………,… 

การนําไปใช้เพือแก้ปัญหาผู้ป่วย 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 บนัทกึประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในเชงิการดูแลสุขภาพต่อเนืองในเชงิ Health Supervision  

 

ความรู้ความสามารถทจีะประเมนิ 

 

1.  สามารถบอกหลกัการ เหตผุลและกลยทุธ์ในการดแูลเด็กในเชงิการส่งเสริม

สขุภาพตามวยัของเด็กในกุมารเวชปฏิบตัิทวัไป หรือคลินิกดแูลสขุภาพ

เด็กต่อเนืองได้ 

2.  สามารถซกัประวัติ ตรวจร่างกาย เพือคดักรองปัญหาทีพบบ่อยในกุมาร

เวชปฏิบติัทวัไปหรือ คลินิกดแูลสขุภาพเด็กต่อเนืองได้ 

3.  สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคทีพบบ่อยในกุมารเวชปฏิบัติทัวไป หรือ

คลินิกดแูลสุขภาพเด็กต่อเนืองและสามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

รวมทงัสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบืองต้นได้อย่างเหมาะสม 

4.  สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคเด็กทีมีปัญหาการเจริญเติบโต และ/หรือ

พฒันาการช้า รวมทงัส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และ/หรือส่งตรวจคัด

กรองด้านพัฒนาการ โดยใช้เครืองมือที เป็นสากลเพือประเมิน

พฒันาการผู้ป่วยรวมทงัสง่ตรวจค้นเพิมเติมได้อยา่งเหมาะสม 

5.  สามารถประเมินและให้คําแนะนําเกียวกับปัญหาทีเกียวข้องกับการ

เจริญเติบโต (ทังนําหนักและส่วนสูง) และปัญหาด้านพัฒนาการได้

ถกูต้อง 

6.  สามารถประเมินปัจจยัเสียงจากสภาพความเป็นอยู่ สงัคมและการได้รับ

การดูแลเอาใจใส่ทีเหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ ป่วยเพือป้องกัน

ปัญหาทางด้านจิตสงัคม (Psychosocial problems) และ สามารถเป็น

ตวักลางประสานงานในการปกป้องสิทธิของเดก็ได้ 

7.  สามารถให้คําแนะนําล่วงหน้าเกียวกบัการเลียงดเูด็กตามวยั พฒันาการ 

พฤตกิรรมทีบอ่ยตามวัย การดแูลสขุภาพปากและฟันรวมถึงการป้องกัน

อนัตรายจากสิงแวดล้อม ยานพาหนะและสารพิษแก่ผู้ปกครองได้อย่าง

ถกูต้องเหมาะสม 

8.  สามารถแนะนําการให้ภูมิคุ้มกนัโรคตามตารางของกระทรวงสาธารณสุข

และ/หรือวคัซีน ทางเลือกรวมถงึผลข้างเคียงทีพบบ่อยและแนวทางการ

แก้ไขได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

9.  สามารถแสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างแพทย์ ผู้ ป่วยและ

ครอบครัว 

ผลงานทีจะนาํเสนอ บนัทกึประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยทีให้การดูแลต่อเนืองในเชิงการกํากบัดแูล

สขุภาพ โดยกําหนดให้แพทย์ประจําบ้าน 1 คน ควรมผีู้ ป่วยไว้ดแูลต่อเนือง 

อย่างน้อย 3 คน / 3 ปี โดยแบ่งอายขุองผู้ป่วยดงันี     1. น้อยกว่า 5 ปี           

2. อาย ุ5-10 ปี       3. มากกว่า 10 ปี 
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หวัข้อทีควรบนัทกึ 

1. ปัญหาทีผู้ ป่วยมาพบแพทย ์                 

2. ปัญหา/ ภาวะแทรกซ้อน / ประเด็นทีนา่สนใจของผู้ป่วยรายนี                

3. แนวทางแก้ไข/แนะนํา/ให้คําปรึกษาและสิงทีได้เรียนรู้จากการดูแลผู้ ป่วย

รายนี 

4. การนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ เสนอผลงาน

ขณะเป็นแพทย์ประจาํบ้านปีที 2 และ 3   

ประเมิน 1. ผู้ประเมินได้แก ่อาจารย์ทีปรึกษา/ อาจารย์ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา /

อาจารย์สาขา Ambulatory โดยเน้นทีความรู้ ความสามารถของแพทย์

ประจําบ้านทีระบดุ้านบน 

2. ทําการประเมินเป็นระยะ (ขนึอยูก่บัแตล่ะสถาบนั อย่างน้อยปีการศกึษาละ 

1 ครัง) และสรุปผลการ ประเมินเมือสินสุดการฝึกอบรม (ตามเกณฑ์

ของราชวิทยาลยัฯ 
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ผู้ป่วยรายที 1      

ชือ/ นามสกุล  ______________________________________________ HN_____________                                                               

หอผู้ ป่วย          OPD         IPD            Continuity clinic  

ปัญหาผู้ป่วย          ปัญหาด้านสุขภาพ              ปัญหาด้านพฤติกรรม/การเลียงด ู  

 ปัญหาด้านจิตและสงัคม         ปัญหาอนืๆ 

วนั เดือน ปีเกิด     __________________________      อายุ (ทีเริมดแูล)   ____________    เดือน / ปี 

ช่วงอายผุู้ ป่วย                  น้อยกวา่ 5 ปี       อาย ุ5-10 ปี         อายมุากกว่า 10 ปี 

 

บนัทึกประสบการณ์ทไีด้จากการดแูลผู้ ป่วย 

 ปัญหาทผีู้ ป่วยมาพบแพทย์ 

 ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ประเดน็ทีน่าสนใจของผู้ ป่วยรายนี ในเชิงการดแูลสขุภาพตอ่เนืองเชิง Health  

Supervision                                                                                   

 แนวทางแก้ไข/แนะนํา/ให้คําปรึกษาและสิงทีได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ป่วยรายนี 

 สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  (เนือทีไม่พอ ให้เติม

กระดาษได้)             

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

        วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน _________________________ 
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ผู้ป่วยรายที 2      

ชือ/ นามสกุล  ______________________________________________ HN_____________                                                               

หอผู้ ป่วย          OPD         IPD            Continuity clinic  

ปัญหาผู้ป่วย          ปัญหาด้านสุขภาพ             ปัญหาด้านพฤติกรรม/การเลียงด ู  

           ปัญหาด้านจิตและสงัคม      ปัญหาอนืๆ 

วนั เดือน ปีเกิด     __________________________      อายุ (ทีเริมดแูล)   ____________    เดือน / ปี 

ช่วงอายผุู้ ป่วย              น้อยกวา่ 5 ปี       อาย ุ5-10 ปี         อายมุากกว่า 10 ปี 

 

บนัทึกประสบการณ์ทไีด้จากการดแูลผู้ ป่วย 

 ปัญหาทผีู้ ป่วยมาพบแพทย์ 

 ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ประเดน็ทีน่าสนใจของผู้ ป่วยรายนี ในเชิงการดแูลสขุภาพตอ่เนืองเชิง Health  

Supervision                                                                                   

 แนวทางแก้ไข/แนะนํา/ให้คําปรึกษาและสิงทีได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ป่วยรายนี 

 สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  (เนือทีไม่พอ ให้เติม

กระดาษได้)             

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

          วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน _________________________ 
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ผู้ป่วยรายที 3      

ชือ/ นามสกุล  ______________________________________________ HN_____________                                                               

หอผู้ ป่วย          OPD         IPD            Continuity clinic  

ปัญหาผู้ป่วย          ปัญหาด้านสุขภาพ              ปัญหาด้านพฤติกรรม/การเลียงด ู  

 ปัญหาด้านจิตและสงัคม         ปัญหาอนืๆ 

วนั เดือน ปีเกิด     __________________________      อายุ (ทีเริมดแูล)   ____________    เดือน / ปี 

ช่วงอายผุู้ ป่วย                  น้อยกวา่ 5 ปี       อาย ุ5-10 ปี         อายมุากกว่า 10 ปี 

 

บนัทึกประสบการณ์ทไีด้จากการดแูลผู้ ป่วย 

 ปัญหาทผีู้ ป่วยมาพบแพทย์ 

 ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ประเดน็ทีน่าสนใจของผู้ ป่วยรายนี ในเชิงการดแูลสขุภาพตอ่เนืองเชิง Health  

Supervision                                                                                   

 แนวทางแก้ไข/แนะนํา/ให้คําปรึกษาและสิงทีได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ป่วยรายนี 

 สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  (เนือทีไม่พอ ให้เติม

กระดาษได้)             

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

          วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน _________________________ 
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3.4 บันทึกประสบการณ์ในส่วนของกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม (Community and Social 

Pediatrics) 

 

ความรู้ความสามารถที

จะประเมิน 

 

1.  สามารถบอกหลกัการของกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม 

2.  สามารถนําความรู้ด้านกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสงัคมไปประยกุต์ใช้ในชุมชน   

สถานเลียงดเูดก็ (Day Care) และทีโรงเรียนได้ 

3. สามารถประเมินปัจจัยเสียงจากสภาพความเป็นอยู่ สังคมและการได้รับการ

ดูแลเอาใจใสที่เหมาะสมกบัเศรษฐานะของผู้ ป่วยเพือป้องกนัปัญหาทางด้าน

จิตสงัคม (Psychosocial problems)  

4. สามารถประสานงานกบัหน่วยงานทีมีหน้าทีดแูล ปกป้องสิทธิเด็กได้ 

ผลงานทจีะนําเสนอ บนัทึกประสบการณ์ด้านกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสงัคม โดยบนัทึกประสบการณ์  

การดูแลผู้ ป่วยทางด้านกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคมหรือบันทึก

ประสบการณ์ทีได้เรียนรู้จากการไปดงูานอย่างน้อย 2 คน/3ปี หรือ 2 เรือง/3ปี 

หวัข้อทีควรบนัทึก              

 1. สิงทีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เยียมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลียงดู

เดก็ และอนืๆ 

 2. การนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้ไปใช้ ประโยชน์  

เสนอผลงานขณะเป็นแพทย์ประจําบ้านปีที 2 และ 3  

ประเมิน 1. ผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ทีปรึกษา/ อาจารย์ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา /อาจารย์

สาขา Ambulatory (ตามความเหมาะสมของสถาบัน) โดยเน้นทีความรู้ 

ความสามารถของแพทย์ประจําบ้านทีระบดุ้านบน 

2. ทําการประเมินเป็นระยะ (ขึนอยู่กับแต่ละสถาบัน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 

ครัง) และสรุปผลการประเมินเมือสินสุดการฝึกอบรม (ตามเกณฑ์ของราช

วิทยาลยัฯ) 
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ตวัอย่างท ี1  ประสบการณ์ในเชงิกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม 

ข้อมลูทีบนัทกึได้จาก        การดแูลเดก็    

เมอืวนัที ______________________เดือน_____________________________พ.ศ___________________  

ชือผู้ รับบริการ__________________________________________________________________________ 

    การดงูาน        ฟังการอบรม         อนื_____________________________________________ 

เมอืวนัที ______________________เดือน______________________________พ.ศ___________________  

หวัข้อการอบรม/บรรยาย _________________________________________________________________ 

สถานทีทีดงูาน/ฟังการบรรยาย_____________________________________________________________ 

 

หวัข้อทีควรบนัทึก 

1.  สิงทีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เยียมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลียงดเูด็ก และอืนๆ 

 2. สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร (ถ้าเนือทีไมพ่อ ให้เติมกระดาษได้)  

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

        วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน __________________________________________________________  
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ตวัอย่างท ี2  ประสบการณ์ในเชงิกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม 

ข้อมลูทีบนัทกึได้จาก        การดแูลเดก็    

เมอืวนัที ______________________เดือน_____________________________พ.ศ___________________  

ชือผู้ รับบริการ__________________________________________________________________________ 

    การดงูาน        ฟังการอบรม         อนื_____________________________________________ 

เมอืวนัที ______________________เดือน______________________________พ.ศ___________________  

หวัข้อการอบรม/บรรยาย _________________________________________________________________ 

สถานทีทีดงูาน/ฟังการบรรยาย_____________________________________________________________ 

 

หวัข้อทีควรบนัทึก 

1.  สิงทีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เยียมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลียงดเูด็ก และอืนๆ 

 2. สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร (ถ้าเนือทีไมพ่อ ให้เติมกระดาษได้)  

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

        วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน __________________________________________________________  
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ตวัอย่างท ี   ประสบการณ์ในเชงิกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม 

ข้อมลูทีบนัทกึได้จาก        การดแูลเดก็    

เมอืวนัที ______________________เดือน_____________________________พ.ศ___________________  

ชือผู้ รับบริการ__________________________________________________________________________ 

    การดงูาน        ฟังการอบรม         อนื_____________________________________________ 

เมอืวนัที ______________________เดือน______________________________พ.ศ___________________  

หวัข้อการอบรม/บรรยาย _________________________________________________________________ 

สถานทีทีดงูาน/ฟังการบรรยาย_____________________________________________________________ 

 

หวัข้อทีควรบนัทึก 

1.  สิงทีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เยียมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลียงดเูด็ก และอืนๆ 

 2. สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ทีได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร (ถ้าเนือทีไมพ่อ ให้เติมกระดาษได้)  

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ประเมนิโดย 1._____________________ 2._____________________ 3.____________________ 

        วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน __________________________________________________________  
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4. บันทกึประสบการณ์การทาํวิจัย ชือโครงการวิจัย         

(ภาษาไทย)   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ภาษาอังกฤษ)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ปัญหาทพีบขณะทาํวิจัย  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 ประสบการณ์ทีได้จากการทาํโครงการวิจัย  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ/โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


