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5. บันทกึประสบการณ์ทกัษะการติดต่อสือสารและการสร้างสัมพันธภาพ  
  

แพทย์ประจําบ้านควรมปีระสบการณ์ในทกัษะการสือสารต่าง ๆ ดงัตาราง โดยสามารถทําได้ด้วยตนเองหรือผา่น

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ทงันีให้มีการบนัทกึข้อทีทําได้ด้วยตนเองและเป็นหลกัฐานพร้อมผลประเมินโดยอาจารย์ 

จํานวนชนัปีละ 2 หวัข้อ ตามทีกําหนด  

แบบประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

ในวิชา communication skills  สําหรับแพทย์ประจําบ้าน (ฉบบัปรับปรุง ม.ค. 2554) 

 

  ปี  ปี  ปี  Faculty conf. Others 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

C
hi

ld
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 for procedures from children      

E. Inform consent for research studies *      

G. Involve children in decision making       

Pa
llia

tiv
e 

C
ar

e 
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      

C
om

m
un

ic
at

io
n 

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      

G. HIV counseling      

H. Negotiating goals of care      

I. Counseling for second opinion      

J. Advice by telephone      

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

co
lle

ag
ue

s/
te

am
s 

A. Consultation with specialists       

B. Writing referral letters      

C. Information asking from other doctors      

D. การเขียนใบรับรองแพทย์      

E. Working within multidisciplinary teams       

F. Conflict resolution with colleagues        

G. Giving supervision for junior colleagues      
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C
ha
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g 

C
om
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un

ic
at

io
ns

 

A. Dealing with anger patients/parents      

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      

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

co
m

m
un

ity
 

A. Giving information      

B. Program/disease champagne *      

C. Child advocacy      

D. School health      

E. Communication via medias *      

* Not necessary     Adapted from Khon Kaen Medical School portfolio checklist  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  ปี  ปี  ปี  Faculty conf. Others 
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ช่ือ - นามสกุลผูปวย ………………….................   อายุ .................... วันท่ี ………............................. HN…………………………….………………

การวินิจฉัย .......................................................................................................................................  WARD ……..........……………

ช่ือแพทยประจําบาน .................................................................................ปท่ี......... อาจารย ........................................................................

 

เหมาะสม ไมเหมาะสม N/A

A. เร่ิมตน (Opening )

1 ทักทาย/สรางความคุนเคย

2 แนะนําตนเอง และข้ันตอน

3 ทาทีผอนคลาย

4 ใสใจตอความสุขสบายของผูปวย

5 ส่ิงแวดลอม

6 สอบถามความเขาใจผูปวย

7 ใหความม่ันใจในการเก็บขอมูลเปนความลับ (confidentiality)

B. เขาใจประเด็นปญหา (Identification of problem )

1 ถามถึงปญหาตางๆ ( Problem survey )

2 จัดลําดับความสําคัญ

3 ติดตามเร่ืองราวอยางตอเน่ือง

4 สํารวจลงลึก

5 ทําความเขาใจปญหาใหกระจาง

C. ต้ังเปาหมาย ( Goal setting )

1 เลือกปญหาท่ีแทจริงท่ีตองการ ( Identification of problem )

1.1 การสรุป และนําสูประเด็น

1.2 การดึงเขาประเด็นท่ีตองการ

2 สรางแรงจูงใจ

3 กําหนดเปาหมายรวมกัน

D. การแกปญหา ( Problem solving )

1 การใหขอมูลทางการแพทย (Medical )

1.1 ใชภาษางาย

1.2 เปนประโยชน

1.3 ถกูตอง

1.4 เพียงพอ

แบบบันทึกการสังเกตการณการใหคําปรึกษา
Medical Counseling Checklist 
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เหมาะสม ไมเหมาะสม N/A

D. การแกปญหา ( Problem solving )

2 เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม และหารือขอดีขอเสียในแตละทางเลือก

3 การใหผูปวยมีสวนรวม ( Let counselee make his/her own decision ) 

4 การใหความหวัง

5 สรุปเปนระยะ ( Segment Summary )

E. การจบการสนทนา ( Closing )

1 เปดโอกาสใหสอบถาม

2 แสดงความชื่นชม

3 การนัดหมายติดตาม

F. ทักษะตลอดกระบวนการ ( Counseling techniques )

1 การสงเสริมการส่ือสาร ( Facilitattion skills )

1.1 การสบตา

1.2 ทาทาง ( Posture, facial expression )

1.3 การสัมผสั

1.4 การใชภาษา

1.5 การใชความเงียบ

1.6 การส่ือสารสองทาง

1.7 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

1.8 การใชคําถาม ( Questioning-open end )

1.9 การฟง ( Active Listening )

2 การสรางความสัมพันธ ( Relationship skills )

2.1 การมีสวนรวมในความรูสึก ( Share of feeling )

2.2 การสะทอนความรู สึก ( Acknowledges / Facilitation : feeling )

2.3 มีสวนรวมในความคิด ( Share of thinking )

2.4 การสะทอนความคิด ( Reflection of thinking )

2.5 การใหกําลังใจ ( Support : positive )

2.6 ความเขาใจความรู สึก ( Empathy )

2.7 ทาทีเปนกลาง / ไมตัดสินใจผิดถูก ( Nonjudgmental, neutral )

2.8 ทาทางเขาใจ ( Understanding )

2.9 ยอมรับ ( Unconditional positive regard, accept )
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6. การประเมินการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจาํบ้าน 

1. สถาบันต้องจัดระบบการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทย์ประจําบ้านอย่างน้อย  แฟ้ม

ต่อแพทย์ประจาํบ้าน  คน ตลอดระยะเวลา  ปีของการฝึกอบรม ซึงจะเป็นช่วงชันปีใด

แล้วแต่ความเหมาะสมและเงือนไขของแต่ละสถาบัน แต่ไม่ควรทาํเฉพาะชันปีใดปีหนึง 

2. สถาบันต้องจัดทาํระบบป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แพทย์ประจําบ้าน อย่างน้อยไม่ตํากว่า  

เดือนต่อครังต่อคน ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร เพือให้เกดิการพัฒนา และการ

ปรับปรุงตนเอง โดยให้แพทย์ประจําบ้านเกบ็เข้า portfolio ของตนเอง โดยเก็บสาํเนาไว้

เป็นหลักฐาน เมือสนิสุดการฝึกอบรมจะมีข้อมูลซึงสามารถตรวจสอบได้ 

3. การใช้แบบฟอร์มประเมิน chart audit ทรีาชวทิยาลัยจัดทาํเป็นแบบฟอร์มกลาง ซึงแต่ละ

สถาบันสามารถปรับเปลียนได้แต่ให้ยึดถือข้อมูลทีจําเป็นซึงมีในแบบฟอร์มกลางทจีัดทาํ

ให้ 
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HN. 

ปท่ี 

วันท่ี 

การใหคะแนน

หัวขอที่ประเมิน 3 2 1 0 NA

2. ประวัติผูปวย
2.1 ประวัติปจจุบัน (ขอมูลสําคัญครบถวน เรียงลําดับเวลาถูกตอง)

2.2 ประวัติอดีต (การเจบ็ปวยในอดีตและการรักษาโภชนาการ การเล้ียงดู ประวัติภูมิแพ)
อายุตํ่ากวา 2 ป  ควรมีประวัติการฝากครรภ  การคลอด และพัฒนาการ อายุตํ่ากวา 10 ป  ควรมีประวัติการให วัคซีน

2.3 ประวัติครอบครัวและสังคม (อายุ การศึกษา อาชีพของบิดามารดา จํานวนพ่ีนอง และความสัมพันธ 
และความสัมพันธในครอบครัว การเจ็บปวย ท้ังการติดเช้ือและพันธุกรรม เศรษฐานะ การใชสารเสพติด และส่ิงแวดลอม

2.4 การทบทวนอาการตามระบบ (ครอบคลุมการเจ็บปวยทุกระบบอยางครบถวนต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน)
3. การตรวจรางกาย

3.1 Vital signs และ Blood pressure

3.2 Nutritional status (weight, height, OFC)

3.3 Pertinent positive and negative findings
4. Problem list
5. Assessment and planning
6. การวางแผนในการดูแลรักษา

6.1 การวางแผนการตรวจทางหองปฎบิัติการ และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ

6.2 แนวทางการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ

7. คําส่ังแพทย
7.1 คําส่ังท่ัวไป (วันท่ี/เวลา อาหารV/S I/O, etc)

7.2 การใหยา
8. Progress note

8.1 เขียนสมํ่าเสมอเหมาะสมกับปญหา

8.2 Ressessment

8.3 บันทึกมีรายละเอียดตาม HOAP
9. Discharge Summary

9.1 มีการวินิจฉัยท้ังโรคสําคัญและขางเคียง

9.2 มีผลการตรวจทางหองปฎิบัติการและหัตถการ

9.3 การดําเนนิโรค

9.4 การใหยากลับบานและการติดตาม

10. อ่ืนๆ ไดแกลายมือท่ีบันทึก ลายเซ็นและรหัส
11. ภาพรวมของรายงาน

ผลการประเมิน

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประเมนิซํ้าวันท่ี ___________________   ผลการประเมิน   ดีมาก    ดี     ปานกลาง    ผานโดยตองปรับปรุง   ไมผาน

1. ขอมลูผูปวย ( เพศ อายุ ภูมิลําเนา / ท่ีอยูปจจุบันผูใหประวัติ และความเช่ือถือ admit คร้ังท่ี refer จาก )

จุดเดน ____________________________ จุดท่ีตองพัฒนา ____________________________

ช่ือแพทยประจําบาน / แพทยใช ทุน ...................................................................................................................................................................................................

แบบประเมนิการเขียนรายงานผูปวยในของแพทยประจําบาน/แพทยใช ทุน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ช่ือผูปวย  .................................................................................................................................................................................................................................................................

ช่ืออาจารยผูประเมิน .............................................................................................................................................................................................................................................

3 ขอมูลครบถวน 2 ขอมูลไมครบแตมีขอมลูที่สําคัญ 1 ขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคญั 0 ไมมขีอมลู NA ประเมิน

ดีมาก    ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง

ขอแนะนําเพิ่มเติม (พลิกดานหลัง)



34 
 

 

 

1 ขอมูลท่ัวไปของผูปวยท่ีหัวกระดาษ

0 ไม มีขอมูล 1 ขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 ขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 ขอมูลครบถวน

2 การบันทึกประวัติผูปวย (ประวติัปจจุบัน ประวัติอดีต ประวัติครอบครัวและสังคม การทบทวนอาการตามระบบ)

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

HN ประเมินไมได

3 การตรวจรางกาย 

( Vital signs และ blood pressure, weight, height, head circumferance, positive and negative pertinent findings )

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

4 Problem lists

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

5 Assessment and planning

0 ไม มีการบันทึก 1 มีวินิจฉัยเบื้องตน

2 มีวินิจฉัยเบื้องตนและแยกโรค 3 มีวินิจฉัยเบื้องตน แยกโรคและการรักษา

HN ประเมินไมได

6 การวางแผนในการดูแลรักษา (แผนการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และแนวทางการใหคําปรึกษาแนะนํา)

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีการวางแผนที่สําคัญ 3 บันทึกการวางแผนครบถวน

7 คําส่ังแพทย (คําส่ังท่ัวไปและการใหยา)

0 มีคําส่ังไมครบ 1 คําส่ังครบทุกปญหาท่ีสําคัญ

2 มีคําส่ังครบทุกปญหาท่ีสําคัญแตคุณภาพยังไมดีพอ 3 มีคําส่ังครบทุกปญหาท่ีสําคัญและคุณภาพดีถูกตอง

8 Progerss notes

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 มีรายละเอียดครบถวน

9 Discharge summary

0 ไม มีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

10 อ่ืนๆ (ลายมือท่ีบันทึก ลายเซ็นช่ือ รหัส)

0 อานไมออก ไมเซ็นช่ือรหัส 1 อานยาก เซ็นช่ืออานยาก ไม มีรหัส

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

HN ประเมินไมได

11 ภาพรวมของรายงาน

0 ไม ดีทุกหัวขอ 1 พอใชทุกหัวขอ

2 หัวขอสวนใหญที่ประเมินอยูในเกณฑดี 3 หวัขอสวนใหญที่ประเมินอยูในเกณฑดีมาก

ขอแนะนําการใหคะแนน
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แบบฟอร์มการประเมินแฟ้มบันทกึประสบการณ์และผลงานของแพทย์ประจําบ้าน 

ชืออาจารย์ทปีรึกษา .......................................................................................................................  

ชือแพทย์ประจําบ้าน ........................................................................................................................  

ครังที .................. วนัทปีระเมินผล ............................................................  

ส่วนที  1 : ประสบการณ์การดูแลผู้ ป่วย (แยกตามระบบต่างๆ)  ประเมนิทุก 6 เดือน    

                 ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง    ยงัไม่ได้ทาํ  

ส่วนที  2 : ประสบการณ์ด้านหตัถการ ประเมินทุก 6 เดือน    

          ดี    พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ  

ส่วนท ี 3 : การประเมินแพทย์ประจาํบ้านระหว่างการฝึกอบรม   

3.1 Professional habits, attitude, morals and ethics (เกณฑ์ประเมิน 1 ปี / ครัง)    

     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ  

3.2 Continuous professional development (เกณฑ์ประเมิน 2 เรือง / 3 ปี)    

     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ  

3.3 Health supervision (เกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 3 คน / 3 ปี)    

     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ  

 3.4 Community and Social Pediatrics (child advocacy 1 เรือง / 3 ปี)    

     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ 

3.5 Leadeership (1 เรือง / 3 ปี) 

      ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ 

 3.6 Communication and interpersonal skills (เกณฑ์ประเมิน 2 เรือง/ปี)      

     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง     ยงัไม่ได้ทาํ  

3.7 Entrustable Professional Activities 

   ผ่านเกณฑ์ ....... ด้าน   ไม่ผ่านเกณฑ์ ....... ด้าน  

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................  

         ( .....................................................)               

                หวัหน้าภาควชิากุมารเวชศาสตร์              
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7. กจิกรรมทางวิชาชพีทแีพทย์ประจําบ้านสามารถปฏบิัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกํากับดูแล  

(Entrustable Professional Activities; EPA) 

เมือสาํเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์มีความรู้ความสามารถในเรือง

ต่อไปนี 

EPA 1 ให้คําแนะนําเกียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพสําหรับเด็ก  

(Provide recommended pediatric health screening) 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด  

(Care for well newborn) 

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัทีพบบ่อยในเดก็ทีมารับการรักษาทีหอผู้ ป่วยนอก 

ผู้ ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน  

(Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or 

inpatient setting) 

EPA 4 การดแูลรักษาเบืองต้น เพือฟืนฟสูัญญาณชีพให้ดี คงที และวางแผนการดแูลรักษาทีเหมาะสม

ต่อไปโดยพจิารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกตสิําหรับผู้ ป่วยเดก็แตล่ะราย 

(Resuscitate, initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity 

of illness) 

EPA 5 แสดงทกัษะในการทําหตัถการทีใช้บ่อยของกมุารแพทย์ทวัไป 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general 

pediatricians) 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบืองต้นและส่งตอ่ให้ผู้ เชียวชาญ  

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

problems) 

EPA 7 ประเมนิและให้การดแูลรักษาเดก็ทีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตทีพบบ่อย  

(Assess and manage patients with common behavior/mental health problems) 
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รายละเอียดดูในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ.2561

ภาคผนวกท ี7 

     สมรรถนะหลักทางวชิาชีพ (Competency) ทเีกียวข้องแต่ละ EPA 

Competency 

EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 

1. พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม

และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

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

2. การติดตอ่สือสารและการ

สร้างสมัพนัธภาพ 

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

3. ความรู้พืนฐาน ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4. การบริบาลผู้ ป่วย + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

5. ระบบสขุภาพและการสร้าง

เสริมสขุภาพ 

++ ++ + + + + ++ 

6. การพฒันาความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพ

อย่างตอ่เนือง 

+ + + + ++ + + 

7. ภาวะผู้ นํา + + + ++ + + + 
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EPA 1 ให้คาํแนะนําเกยีวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับเดก็ (Provide recommended 

pediatric health screening) 

 
หวัข้อท ี รายละเอยีด 

.ชอืเรืองกิจกรรม ให้คาํแนะนําเกียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพสาํหรับเด็ก 

(Provide recommended pediatric health screening) 

.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของกจิกรรม

(บริบทสถานท ีลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอยีดของกจิกรรม 

ความสาํคญัของการคดักรอง เป็นการตรวจหาและให้การรักษาตงัแต่ระยะแรก เป็นส่วน

สาํคญัของปอ้งกันโรคและการสร้างเสริมสขุภาพ 

2.1 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กใน

วยัต่างๆ ตงัแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น รวมถึงทางด้านจิตใจ ครอบครัว และสงัคมของเด็ก 

ดงัน ี

 เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เครืองมือทีราช

วิทยาลยักุมารแพทย์ได้กําหนดไว้ สาํหรับเด็กวยัตา่งๆ ตงัแตแ่รกเกิดจนถึงวยัรุ่น 

 สัมภาษณ์ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ให้คําแนะนําล่วงหน้า 

(anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพือป้องกันปัญหาความเจ็บป่วยทาง

กาย ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์การเรียน 

 สงัเกตและค้นหาวิธีการเลยีงดูทีเบียงเบนของครอบครัว ให้คําแนะนําการเลียงดู

และพฒันาการอยา่งเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม 

 คัดแยกเด็กและครอบครัวทีมีความเสียงสูงต่อปัญหาในภาพรวมทีจะมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็กให้คําปรึกษาแนะนํา หาแนวทางทีชัดเจนในการลดความ

เสยีง และส่งเสริมครอบครัวให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนตงัแตแ่รก 

.  ประเมินความรู้ความสามารถบิดา มารดา ครอบครัว ผู้ปกครอง เพอืให้การตดัสินใจ

การคดักรองทีไมจํ่าเป็น 

.  นําความรู้ทางทฤษฎีและให้หลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพจิารณาและใช้วจิารณญาณในการตดัสินใจทางคลินกิ 

.  ชีแจง ให้ข้อมูลเพือให้ได้รับความนิยมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการดูแล

รักษา 

.  สอืสารกับเด็กผู้ปกครอง ให้คําแนะนําการดูแลทีเหมาะสม ตามบริบทของแต่ละ

ครอบครัว  

.  เคารพให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบติัตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ 

บริบท 

สถานที: คลินิกผู้ ป่วยนอก คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนือง (continuity clinic) คลินิก

พฒันาการเด็ก คลินิกสขุภาพเด็กดี หอผู้ป่วยใน หออภิบาลทารกแรกเกิดปกติ หอผู้ป่วย

ทารกแรกเกิด  

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุงัแตแ่รกเกิดถึง  ปี 

ข้อจํากดั : ไมม่ ี 
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หวัข้อท ี รายละเอยีด 

.สมรรถนะหลักทางวชิาชพีทีเกยีวข้อง  พฤตินิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พนืฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีอยา่งต่อเนือง 

 ภาวะผู้นาํ 

.ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ 

ทกัษะ ทศันคติ พฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิทจีาํเป็นต้องม ี

.  ความรู้และทักษะในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนืองในขณะทียังไม่ได้

เจ็บป่วยซึงรวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การให้คําปรึกษาและแนะนําแก่บิดา

มารดาและผู้ เลียงดูเด็ก ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ การเลียงดู และการส่งเสริม

พฒันาการเด็ก ตงัแต่ในวยัแรกเกิด วยัเด็กระยะต้น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรียน) และ

วยัรุ่น 

.  ความรู้และทกัษะในการคดักรองสุขภาพสําหรับเดก็ ตงัแต่ในวยัแรกเกิด วยัเดก็ระยะ

ต้น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรียน) และวัยรุ่น เพือให้สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ

ทางร่างกาย พฒันาการ และพฤติกรรม และดําเนินการแก้ไขได้ตงัแต่แรกเริม (early 

detection and early intervention) 

. ความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์ประจักษ์ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก เช่น การ

คดัเลอืกเครืองมือคดักรอง ความไว ความจําเพาะ ความคุ้มคา่  

.  ทักษะในการติดต่อสือสารทังการพูดแลการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ การให้

ความรู้และให้ข้อมลูเพือการตดัสินใจ 

.  พฤตนิสยัและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มคุีณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ 

.การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 

.  การสงัเกตระหว่างการปฏบิัติงานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในหอผู้ป่วยต่างๆกัน 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย  ครังโดยอาจารย์ 

.ระดับความสามารถตาม EPA ของ

แพทย์ประจาํบ้านแต่ละชันปี 

ระดบัความสามารถทพีึงม ี

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สาํหรบัเลอืนชนัไปอยูก่ารฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สาํหรบัเลอืนชนัไปอยูก่ารฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 เมอืสนิสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชนัปีท ี   

. วันหมดอายุผลรับรองการประเมิน วันหมดอายุการประเมิน 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปีต้องเข้ารับการประเมินใหม ่
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EPA 2 บริบาลทารกแรกเกดิ (Care for newborn) 

 

หวัข้อท ี รายละเอียด 

1.ชือเรืองกจิกรรม บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 

.ข้อกาํหนดและข้อจํากัดของ

กิจกรรม (บริบทสถานที

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

การดแูลทารกแรกเกิดภายหลงัเกิดในหอผู้ ป่วยทารกเกิด กรอบ

ของกิจกรรมนีคือ สามารถให้การดแูลปัญหาทีพบบ่อยในทารก

แรกเกิด และ Late preterm infant ได้ 

.  การตรวจร่างกายเพือหา congenital anomalies 

2.2 ให้การดแูลปัญหาทีพบบ่อย  ชม.แรก เช่น respiratory 

distress, hypoglycemia, seizure เป็นต้น 

.  ตดัสินใจได้ว่า ปัญหาใดสามารถรักษาทีบ้านได้ เพือจาํหน่าย

เดก็กลับบ้านและมาติดตามผล เช่น neonatal jaundice  

2.4 การประเมินความพร้อมของมารดาและครอบครัว ให้

คําแนะนําแกบิ่ดามารดาในการดแูลทารกแรกเกิดภายหลงั

จําหน่ายกลบับ้าน 

.  เข้าใจระบบบริการสขุภาพสําหรับเด็กทารกเกิด 

บริบท 

สถานที : Newborn nursery  

ผู้ ป่วย : ทารกแรกเกิด 

ข้อจํากดั : ไมมี่  

.สมรรถนะหลักการวิชา

เกียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พนืฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างตอ่เนือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อท ี รายละเอียด 

.ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ ทักษะ ทศันคต ิ

พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทจีําเป็นต้องมี 

. ความรู้พืนฐานทางกุมารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือปัญหาที

พบบ่อยในทารกแรเกิด (ภาคผนวก ) 

. ทกัษะการตรวจร่างกายทารกเกิด 

. การตรวจวินิจฉยัและปัญหาทีพบบ่อยในทารกแรกเกิด 

. ทกัษะการทําหตัถการในทารกแรกเกิด (ภาคผนวก ) 

.  ให้คําแนะนํา และมปีฏิสมัพนัธ์ กบัผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 

. ให้การดแูล คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อบนพืน

ฐานความรู้เรืองระบบสุขภาพและการส่งตอ่ 

. มีพฤตินิสยัและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

.การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

.  การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย  

ครงั ในหอผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครังโดยอาจารย์ 

.ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจําบ้านแต่ละชัน

ปี 

ระดับความสามารถทพีงึมี 

ต้องมคีวามสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับเลือนชนัไปอยู่การ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมคีวามสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับเลือนชนัไปอยู่การ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมคีวามสามารถอย่างน้อยระดบั L3 เมือสินสดุการฝึกอบรมใน

ระดบัหรือชนัปีที   

. วันหมดอายุผลรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุการประเมิน 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปีต้องเข้ารับการ

ประเมนิใหม่ 
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EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกตชินิดเฉียบพลันทพีบบ่อย สําหรับเด็กทมีารับการรักษาที

คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชือเรืองกิจกรรม ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผดิปกตชินิดเฉียบพลันทีพบบ่อย สําหรับเดก็

ทมีารับการรักษาทีคลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน 

.ข้อกําหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบทสถานทีลักษณะ

ผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาชีพทีมี 

 .  มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวตัิทีเหมาะสม 

.  ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการทีถกูต้องและเหมาะสม 

.  วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการอย่างมีเหตผุล ประหยัด และ

คุ้มค่า 

.  รวบรวมข้อมลูจากประวตั ิการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการและการตรวจพเิศษต่างๆ เพือนํามาตงัสมมติฐาน วิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย 

.  ใช้วจิารณญาณทีถกูต้องเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลนิิก การให้การ

วินิจฉยั การให้ยา ตลอดจนให้การบําบดัรักษาผู้ป่วย 

.  บันทกึเวชระเบียนอย่างถูกต้อง และตอ่เนือง โดยใช้แนวทาง

มาตรฐานสากล 

.  ให้การบริบาลสขุภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยและครอบครัวเป็น

ศนูย์กลาง 

.  มีทกัษะในการทําหตัการทีจําเป็น บอกข้อบ่งชี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้องใน

การตรวจสภาพและเงือนไขทีเหมาะสม ตลอดจนขนัตรวจ แปลผลได้อย่าง

ถูกต้อง และเตรียมผู้ ป่วยเดก็เพือการทําหตัถการนนัๆ ได้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม 

บริบท 

สถานที : คลินกิผู้ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน  

ผู้ ป่วย : เด็กอายุตังแต่แรกเกิดถึง  ปีทีเป็นโรคหรือภาวะผิดปกติชนิด

เ ฉี ย บ พ ลั น ที พ บ บ่ อ ย  ( asthma, pneumonia, acute gastroenteritis, 

bleeding disorder, anemia, hypertension, nephritic syndrome, dengue 

hemorrhagic fever) (ภาคผนวก ) 

ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยต้องไม่อยูใ่นภาวะช็อกหรือมีสญัญาณชีพไม่คงที 
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หัวข้อ รายละเอียด 

.ข้อกําหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ ทกัษะ ทัศนคต ิ

พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทจีาํเป็นต้องมี 

. ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือปัญหาทีพบบอ่ยใน

ทารกแรกเกิด (ภาคผนวก ) 

.  ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เครืองมือพืนฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบตัิการการทําหตัถการทีจําเป็น ในการตรวจวินิจฉยัและรักษา

ผู้ ป่วยเด็ก (ภาคผนวก ) 

4.3 ทกัษะในการติดต่อสือสารทงัการพูดและการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ 

. มีพฤตินสิยัและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรมและจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

.การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

.  การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในหอ

ผู้ ป่วยต่างๆกนั 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครังโดยอาจารย์ 

.ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน

ปี 

ระดับความสามารถทีพงึม ี

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับเลือนชนัไปอยู่การฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับเลือนชนัไปอยู่การฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 เมอืสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชนัปีที   

. วันหมดอายุผลรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายกุารประเมิน 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปีต้องเข้ารับการประเมิน

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 



44 
 

EPA 4 การดูแลรักษาเบืองตัน เพือฟืนฟูสัญญาณชีพให้ดี คงท ีและวางแผนการดูแลรักษาที

เหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกตสิําหรับผู้ ป่วยเดก็แต่ละราย 

(Resuscitate, initiate stabilization of patient and then triage to align care with severity of illness) 

หวัข้อท ี รายละเอียด 

.  ชือเรืองกิจกรรม การดแูลรักษาเบืองต้น เพือฟืนฟูสญัญาณชพีให้ดี คงที และวางแผนการดแูลรักษาที

เหมาะสมต่อไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผดิปกติสําหรับผู้ป่วย

เด็กแต่ละราย (Resuscitate, initiate stabilization of patient and then triage to 

align care with severity of illness) 

2.  ข้อกําหนด และข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบทสถานที ลักษณะ 

ผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

.   สามารถให้การวินิจฉยั จดัลําดบัความสําคญั ดแูลรักษาเบืองต้นเพือฟืนฟู

สญัญาณชพีให้ดี คงที และวางแผนการดูแลรักษาทีเหมาะสมต่อไปได้อยา่งทนัท่วงที

ในผู้ป่วยเด็กทีอยู่ในภาวะช็อก สญัญาณชีพไม่คงที หรือมี cardiopulmonary arrest 

เช่น airway management, การให้สารนํา, การให้ยากระตุ้นการทํางานของหวัใจ 

.   สามารถสือสารกบัผู้ ร่วมงานและสหวิชาชพี สร้างความสมัพนัธ์และบูรณาการ

ระหว่างทีมทีดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อย่าเหมาะสม 

.   เป็นผู้ นําในการบริหารจดัการในทีมทีร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.   การบริหารจดัการความเครียด 

บริบท 

สถานที:  คลินิกผู้ป่วยนอก-แผนกฉุกเฉิน หอผู้ ป่วยใน หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต  หอผู้ ป่วย

ทารกแรกเกิดวิกฤต 

ผู้ป่วย: เด็กอายตุงัแต่แรกเกดิถงึ  ปี ทีอยู่ในภาวะช็อก สญัญาณไม่คงที หรือม ี

cardiopulmonary arrest (ภาคผนวกที ) 

ข้อจํากดั: ไม่มี 

.  สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที

เกียวข้อง 

  พฤตินสิยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชพี 

  การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

  ความรู้พืนฐาน 

 การบริบาลผู้ป่วย 

  ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

  ภาวะผู้นํา 
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หวัข้อท ี รายละเอียด 

.  ข้อกําหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ ทัศนคต ิพฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ทีจําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือความผิดปกติทีนําไปสู่ภาวะ

ชอ็กหรือการมีสญัญาณชีพแปรปรวนไม่คงทีพบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก ) 

.   ความรู้และทกัษะเกียวกบัการกู้ ชีพขนัพืนฐานและขนัสงูในเด็ก (Pediatric basic 

and advanced life support) 

4.3 ทกัษะทางคลินิก การตรวจโดยใช้เครืองมือพืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

การทําหตัถการทีจําเป็น ในการตรวจวินจิฉัยและดแูลรักษาผู้ ป่วยเดก็ทีอยูใ่นภาวะ

ชอ็ก สญัญาณชีพทีคงที หรือมี cardiopulmonary arrest (ภาคผนวก ) 

.   ทกัษะในการติดต่อสือสารทงัการพูดการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ 

.   การบริหารจดัการในทีมทีร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

.   พฤตินสิัยและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

.  การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระกับความสามารถ 

.   การสงัเกตระหว่างการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในหอผู้ ป่วย

ตา่งๆกนั 

5.2  Case-based discussion อย่างน้อย  ครังโดยอาจารย์ 

.  ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชันปี 

ระดับความสามารถทีพงึมี 

ต้องมีความสามารถอย่างน้อย L2 สําหรับการเลือนขนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรมหรือ

ชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อย L3 สําหรบัการเลือนขนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรมหรือ

ชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อย L  เมือสินสุดการฝึกอบรมในระดับหรือชนัปีที  

.  วันหมดอายผุลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไม่มกีารทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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EPA 5 แสดงทักษะในการทาํหตัถการทใีช้บ่อยของกุมารแพทย์ทวัไป (Demonstrate competence 

in performing the common procedures of the general pediatricians) 

หวัข้อท ี รายละเอยีด 

1. ชือเรืองกิจกรรม แสดงทกัษะในการทําหตัถการทีใช้บอ่ยของกมุารแพทย์ทวัไป 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of the 

general pediatricians) 

2. ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานที 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอยีดของกิจกรรม 

2.1 การทําหตัถการโดยมีระดบัทกัษะตามทีกําหนดในภาคผนวกที  

2.2 สามารถสือสารกบัผู้ ป่วยและ/หรือผู้ปกครองเพือขอความยนิยอมในการทํา

หตัถการ ตลอดจนให้คําแนะนําและชีแจงภายหลงัการทําหตัถการหากมี

ภาวะแทรกซ้อน 

บริบท 

สถานที : คลินิกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ ป่วย : เด็กอายตุงัแต่แรกเกิดถงึ  ปี 

ตวัอยา่งหตัถการ : (ภาคผนวกท ี ) 

1. Exchange transfusion 

2. LP: spinal fluid collection and examination 

3. Aerosol and inhalation therapy 

4. Suprapubic tapping 

5. Umbilical catheterization  

ข้อจํากดั : ไม่มี 

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที

เกียวข้อง 

 พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พนืฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเนือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อท ี รายละเอยีด 

4. ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ 

พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ทจีําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานเรืองหตัถการทีทํา การเตรียมผู้ ป่วยเด็กเพือการทําหตัถการ 

การให้ยาบรรเทาอาการปวดและการทําให้สงบ ขนัตอนการทําหตัถการ 

สภาพและเงือนไขทีเหมาะสม ข้อบ่งชี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดแูล

รักษาเมือมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู้เกียวกบัการแปลผลการตรวจ 

4.2 ทกัษะการตรวจโดยใช้เครืองมือพืนฐาน การตรวจทางห้องปฏบิตัิการ การทํา

หตัถการทีจาํเป็น (Technical and procedural skills) และใช้เครืองมือตา่งๆ

ในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยเด็ก (ภาคผนวกที ) และการดูแลรักษา

ภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) 

4.3 ทกัษะการสือสารให้ข้อมลูเพือให้ได้รับความยินยอมจากบดิา มารดา หรือ

ผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตวัผู้ ป่วยเด็กโตตาม

ความเหมาะสม (consent and assent) ตลอดจนการให้คําแนะนํา และมี

ปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยและผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

4.4 พฤตนิิสยัและเจตคติทีดีต่อวิชาชพีแพทย์ มคีณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชพี 

4.5 การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อยา่งครอบคลมุทกุด้าน

ทีจาํเป็น รู้จกัวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ รวมทงั

พฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ 

5. การวัดและการประเมินผล วธิีการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์อยา่งน้อย  ครัง ในหอผู้ป่วย

ตา่งๆกนั 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละ

ชันปี 

ระดบัความสามารถทีพงึมี (หตัถการทสีามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมอื

สาํเร็จการฝึกอบรมตามภาคผนวกที ) 

ต้องมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมคีวามสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เมอืสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชนัปี

ที  

7. วนัหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมิน 

วนัหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมินใหม ่
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EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบืองต้นและส่งต่อให้

ผู้ เชยีวชาญ (Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical 

problems) 

หวัข้อท ี รายละเอียด 

1. ชือเรืองกิจกรรม รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบืองต้น

และส่งต่อให้ผู้ เชียวชาญ (Recognize, provide initial management and 

refer patients presenting with surgical problems) 

2. ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานที 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1 ซกัประวติัและตรวจร่างกายผู้ป่วยทีมีปัญหาทางศลัยกรรมในเดก็ 

2.2 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการอย่างมีเหตผุล ประหยดั และ

คุ้มค่า 

2.3 รวบรวมข้อมลูจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพือนํามาตงัสมมติฐาน 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ ป่วย และให้การรักษาเบืองต้น 

2.4 ตระหนกัถงึข้อจํากดัของตนเองในการดูแลรักษาและสามารถปรึกษา

ศลัยแพทย์เพือการรักษาตอ่ หรือร่วมกนัดแูลรักษาได้อย่างเหมาะสม 

บริบท 

สถานที : แผนกฉุกเฉิน หอผู้ ป่วยใน คลนิิกผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วย : เด็กอายุตงัแต่แรกเกิดถึง  ปี ทีเป็นโรคหรือมปัีญหาทางศลัยกรรม

ทีพบบ่อย (ภาคผนวก ) 

ข้อจํากดั : ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะช็อก หรือสญัญาณชีพไม่คงที 

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที

เกียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืนฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง 

 ภาวะผู้นํา 
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หวัข้อท ี รายละเอียด 

4. ข้อกาํหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทจีําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือความผิดปกติทาง

ศลัยกรรมทีพบบ่อยในเดก็ (ภาคผนวก ) 

4.2 ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เครืองมอืพืนฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบติัการ การทําหตัถการทีจําเป็น ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผู้ ป่วยเดก็ 

4.3 ทกัษะในการติดต่อสือสารทงัการพดูและการเขียน การสร้าง

สมัพนัธภาพ 

4.4 มีพฤตนิิสยัและเจตคติทีดตี่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพ่งวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในหอ

ผู้ป่วยต่างๆกนั 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครัง โดยอาจารย์ 

6. ระดับความสามารถตาม 

EPA ของแพทย์ประจําบ้าน

แต่ละชันปี 

ระดับความสามารถทพีงึมี  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมือสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชนัปีที  

7. วันหมดอายุผลการรับรอง

การประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมนิ

ใหม ่
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EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทมีีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพบบ่อย 

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

หวัข้อท ี รายละเอียด 

1. ชือเรืองกิจกรรม ประเมินและให้การดแูลรักษาเด็กทีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพบบ่อย 

ตวัอยา่งเช่น (Assess and manage patients with common behavior/mental 

health problems) 

2. ข้อกําหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานที 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 มีทา่ทีและทกัษะการซกัประวัตจิากเด็กและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 

2.2 ตรวจร่างกายและสงัเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีการทีถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผู้ปกครองต่อเด็ก และระหว่างผู้ปกครอง 

2.4 ให้การประเมินเบืองต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินทีเหมาะสม และ

วางแผนการ การส่งตรวจเพิมเติมอย่างมีเหตุผล ประหยดั คุ้มค่า 

2.5 รวบรวมข้อมลูจากประวติั การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิมเตมิ เพือ

นํามาตงัสมมตุฐิาน วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาผู้ป่วย 

2.6 ให้คําแนะนําปรึกษา โดยมีทกัษะการสือสารกบัผู้ปกครองและเด็กอยา่ง

เหมาะสม 

2.7 เลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสามตามหลกัวิชาการและบริบทของคราบครัว 

2.8 สามารถประสานงานและส่งต่อไปยงัผู้ เชียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัจิตวิทยา 

นกัสงัคมสงเคราะห์ นกักิจกรรมบําบดั นกัอรรถบําบดั เป็นต้น 

2.9 สามารถประสานงานกบัหนว่ยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรียน สถานดแูล

เด็ก แหล่งบริการในชมุชน 

2.10 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ 

บริบท 

สถานที : คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ป่วย : เด็กแรกเกดิถงึ  ปี ทีเป็นโรคหรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต 

ตวัอยา่ง : (ภาคผนวกที ) 

1. โรคทีมาด้วยภาวะพูดช้า (autism, delay language disorder, globally delayed 

development, hearing impairment) 

2. โรคทีมาด้วยปัญหาการเรียน (ADHD, MR, LD) 

3. ปัญหาพฤตกิรรมทีพบบ่อย disruptive/non-complicated behavioral problem 

(temper tantrum, self-stimulating behaviors, feed problems, sleep 

problems, elimination problems) 

4. ปัญหาด้านอารมณ์ mood/anxiety disorder 

5. ภาวะการปรับตวัต่อการเจ็บป่วย (adjustment reaction) 

6. ข้อจํากดั : ผู้ป่วยทีมีภาวะฉกุเฉินทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ตงัใจฆ่าตวัตาย 



51 
 

หวัข้อท ี รายละเอียด 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที

เกียวข้อง 

 พฤตินสิยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแหง่วชิาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืนฐาน 

 การบริบาลผู้ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีอยา่งต่อเนือง 

 ภาวะผู้ นํา 

4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ ทัศนคต ิ

พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิทีจาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานเกียวกบัพฒันาการทางด้านจติใจ อารมณ์ และพฤตกิรรมของเด็ก

ในทกุช่วงอายตุังแต่แรกเกิดถงึวยัรุ่น 

4.2 ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรม 

สขุภาพจิตทีพบบ่อย (ภาคผนวก ) 

4.3 ทกัษะการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย การส่งตรวจเบืองต้น การวินิจฉยั การดแูล

รักษา 

4.4 ทกัษะในการติดตอ่สือสารทงัการพดู และการสร้างสมัพนัธภาพ 

4.5 ให้การดแูลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อ บนพืนฐานความรู้เรือง

ระบบสขุภาพและการส่งต่อ 

4.6 รู้ข้อจํากดัของตนเอง สง่ปรึกษาผู้มีความรู้ความชํานาญกว่า หรือส่งต่อผู้ ป่วยไปรับ

การรักษาอย่างเหมาะสม 

4.7 มพีฤติกรรมและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในเวลา  ปี ในหอ

ผู้ป่วยต่างๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครัง โดยอาจารย์ 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน

ปี 

ระดับความสามารถทีพงึมี  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมือสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชนัปีที  

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไม่มกีารทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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EP 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบืองต้นและส่งต่อให้

ผู้ เชยีวชาญ (Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical 

problems) 

หวัข้อท ี รายละเอียด 

. ชือเรืองกิจกรรม รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบืองต้น

และส่งต่อให้ผู้ เชียวชาญ (Recognize, provide initial management and 

refer patients presenting with surgical problems) 

.ข้อกาํหนดและข้อจํากัด

ของกิจกรรม (บริบท 

สถานท ีลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1 ซกัประวติัและตรวจร่างกายผู้ป่วยทีมีปัญหาทางศลัยกรรมในเดก็ 

2.2 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการอย่างมีเหตผุล ประหยดั และ

คุ้มค่า 

2.3 รวบรวมข้อมลูจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพือนํามาตงัสมมติฐาน 

วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย และให้การรักษาเบืองต้น 

2.4 ตระหนกัถงึข้อจํากดัของตนเองในการดูแลรักษาและสามารถปรึกษา

ศลัยแพทย์เพือการรักษาตอ่ หรือร่วมกนัดแูลรักษาได้อย่างเหมาะสม 

บริบท 

สถานที : แผนกฉุกเฉิน หอผู้ ป่วยใน คลนิิกผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วย : เด็กอายุตงัแต่แรกเกิดถึง  ปี ทีเป็นโรคหรือมปัีญหาทางศลัยกรรม

ทีพบบ่อย (ภาคผนวก ) 

ข้อจํากดั : ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะช็อก หรือสญัญาณชีพไม่คงที 

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที

เกียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืนฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง 

 ภาวะผู้นํา 
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หวัข้อท ี รายละเอียด 

4. ข้อกาํหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทจีําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือความผิดปกติทาง

ศลัยกรรมทีพบบ่อยในเดก็ (ภาคผนวก ) 

4.2 ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เครืองมอืพืนฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบติัการ การทําหตัถการทีจําเป็น ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผู้ ป่วยเดก็ 

4.3 ทกัษะในการติดต่อสือสารทงัการพดูและการเขียน การสร้าง

สมัพนัธภาพ 

4.4 มีพฤตนิิสยัและเจตคติทีดตี่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพ่งวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในหอ

ผู้ป่วยต่างๆกนั 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครัง โดยอาจารย์ 

8. ระดับความสามารถตาม 

EPA ของแพทย์ประจําบ้าน

แต่ละชันปี 

ระดับความสามารถทพีงึมี  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการ

ฝึกอบรมหรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมือสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชนัปีที  

9. วันหมดอายุผลการรับรอง

การประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมิน

ใหม ่
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EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทมีีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพบบ่อย 

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

หัวข้อท ี รายละเอียด 

.ชือเรืองกิจกรรม ประเมินและให้การดแูลรักษาเด็กทีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพบบ่อย 

ตวัอยา่งเช่น (Assess and manage patients with common behavior/mental 

health problems) 

.ข้อกําหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานที 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 มีทา่ทีและทกัษะการซกัประวตัจิากเด็กและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 

2.2 ตรวจร่างกายและสงัเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีการทีถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผู้ปกครองต่อเด็ก และระหว่างผู้ปกครอง 

2.4 ให้การประเมินเบืองต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินทีเหมาะสม และ

วางแผนการ การส่งตรวจเพมิเติมอย่างมีเหตุผล ประหยดั คุ้มค่า 

2.5 รวบรวมข้อมลูจากประวติั การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิมเติม เพือนํามา

ตงัสมมตุฐิาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้ ป่วย 

2.6 ให้คําแนะนําปรึกษา โดยมีทกัษะการสือสารกบัผู้ปกครองและเด็กอยา่งเหมาะสม 

2.7 เลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสามตามหลกัวิชาการและบริบทของครอบครัว 

2.8 สามารถประสานงานและส่งต่อไปยงัผู้ เชียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัจิตวิทยา นกั

สงัคมสงเคราะห์ นกักจิกรรมบาํบดั นกัอรรถบําบดั เป็นต้น 

2.9 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรียน สถานดูแลเด็ก 

แหล่งบริการในชุมชน 

2.10  เคารพและให้เกยีรติตอ่ผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส่ 

บริบท 

สถานที : คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ป่วย : เด็กอายตุงัแต่แรกเกิดถงึ  ปี ทีเป็นโรคหรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและ

สขุภาพจิต 

ตวัอยา่ง : (ภาคผนวกที ) 

. โรคทีมาด้วยภาวะพดูช้า (autism, delay language disorder, globally delayed 

development, hearing impairment) 

. โรคทีมาด้วยปัญหาการเรียน (ADHD, MR, LD) 

. ปัญหาพฤตกิรรมทีพบบ่อย disruptive/non-complicated behavioral problem 

(temper tantrum, self-stimulating behaviors, feed problems, sleep problems 

elimination problems) 

. ปัญหาด้านอารมณ์ mood/anxiety disorder 

. ภาวะการปรับตวัต่อการเจบ็ป่วย (adjustment reaction) 

. ข้อจํากดั : ผู้ป่วยทีมีภาวะฉกุเฉินทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ตงัใจฆา่ตวัตาย 
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หัวข้อท ี รายละเอียด 

. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที

เกียวข้อง 

 พฤตินสิยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแหง่วชิาชีพ 

 การติดต่อสือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืนฐาน 

 การบริบาลผู้ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีอยา่งต่อเนือง 

 ภาวะผู้ นํา 

4. ข้อกําหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ ทัศนคต ิ

พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิทีจาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืนฐานเกียวกบัพฒันาการทางด้านจติใจ อารมณ์ และพฤตกิรรมของเดก็

ในทกุช่วงอายตุังแต่แรกเกิดถงึวยัรุ่น 

4.2 ความรู้พืนฐานทางกมุารเวชศาสตร์เกียวกบัโรคหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรม 

สขุภาพจิตทีพบบ่อย (ภาคผนวก ) 

4.3 ทกัษะการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย การส่งตรวจเบืองต้น การวินิจฉยั การดแูล

รักษา 

4.4 ทกัษะในการติดตอ่สือสารทงัการพดู และการสร้างสมัพนัธภาพ 

4.5 ให้การดแูลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อ บนพืนฐานความรู้เรือง

ระบบสขุภาพและการส่งต่อ 

4.6 รู้ข้อจํากดัของตนเอง สง่ปรึกษาผู้มีความรู้ความชํานาญกว่า หรือส่งต่อผู้ ป่วยไปรับ

การรักษาอย่างเหมาะสม 

4.7 มพีฤติกรรมและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารย์อย่างน้อย  ครัง ในเวลา  ปี ในหอ

ผู้ป่วยต่างๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย  ครัง โดยอาจารย์ 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชันปี 

ระดับความสามารถทีพงึมี  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับการเลือนชนัไปอยู่ระดบัการฝึกอบรม

หรือชนัปีที  

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมือสินสดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชนัปีที  

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายสุําหรับผลการประเมิน 

หากไม่มกีารทํากิจกรรมในเรืองนีเลยเป็นเวลา  ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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ระดับความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจําบ้านในแต่ละระดับชันปี 

  

EPA Milestone level 

Level 1 (R1) Level 2 (R2) Level 3 (R3) 

EPA 1 ให้คําแนะนําเกียวกบัการตรวจคดักรอง

สขุภาพสําหรับเด็ก 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด  L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิด

เฉียบพลนัทีพบบ่อย ในเด็กทีมารับการรักษาทีหอ

ผู้ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 4 การดแูลรักษาเบืองต้น เพือฟืนฟู

สญัญาณชีพให้ดี คงที และวางแผนการดแูล

รักษาทีเหมาะสมต่อไปโดยพิจารณาตามระดบั

ความรุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผู้ ป่วยเด็ก

แตล่ะราย  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 5 แสดงทกัษะการทําหตัถการทีใช้บ่อย ของ

กมุารแพทย์ทวัไป  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้าน

ศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบืองต้นและสง่ต่อให้

ผู้เชียวชาญ  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ทีมี

ปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจติทีพบบ่อย 

L1-2 L3-4 L4-5 

 

L1 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชดิ  

L2 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชีแนะของอาจารย์  

L3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมือต้องการ  

L4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง 

L5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง และสอนผู้ ทีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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การประเมินผล EPA ของแพทย์ประจําบ้านในแต่ละระดับชันปี 

  

 

EPA 

จํานวนครังของการประเมินในแต่ละชันปี 

R1 R2 R3 

Mini-

CEX 

CbD Mini-

CEX 

CbD Mini-

CEX 

CbD 

EPA 1 ให้คําแนะนําเกียวกบัการตรวจคดักรอง

สขุภาพสําหรับเดก็ 

2 2 2 2 2 2 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิดปกต ิ 2 2 2 2 2 2 

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนดิ

เฉียบพลนัทีพบบ่อย ในเด็กทีมารับการรักษาทีหอ

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

2 2 2 2 2 2 

EPA 4 การดแูลรักษาเบืองต้น เพือฟืนฟสูญัญาณ

ชีพให้ดี คงที และวางแผนการดแูลรักษาทีเหมาะสม

ต่อไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะ

ผิดปกติสําหรับผู้ป่วยเดก็แต่ละราย  

2 2 2 2 2 2 

EPA 5 แสดงทกัษะการทําหตัถการทีใช้บ่อย ของ

กมุารแพทย์ทวัไป  

2 - 2 - 2 - 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้าน

ศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบืองต้นและสง่ต่อให้

ผู้เชียวชาญ  

2 2 2 2 2 2 

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ทีมีปัญหา

ทางด้านพฤติกรรม สุขภาพจิตทีพบบ่อย 

- 2 1 2 1 2 

- Mini-CEX = mini-clinical evaluation exercise (การสงัเกตระหว่างการปฏิบตัิงานโดยอาจารย์ในหอผู้ ป่วย

ตา่งๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale) 

- CbD = Case based discussion 

 


