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4. พันธกิจของแผนการฝกอบรม   
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีหนาท่ีดําเนินการดาน
การศึกษาตามมาตรฐานสากล เพ่ือผลิตกุมารแพทยท่ีมีความรูความสามารถในการดูแลรักษา ในสาขากุมาร
เวชศาสตร เพ่ือรองรับปญหาขาดแคลนของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงภาวะสุขภาพ
เด็กท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ  สามารถสงเสริมสุขภาพและฟนฟู ดูแล
ผูปวยแบบองครวม โดยมีผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเอ้ืออาทรและหวงใยใสใจความปลอดภัยของผูปวยและผูรวมงาน มีความเปนผูนํา มีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ มีความตั้งใจเรียนรูและพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพไดดวยตนเอง
โดยไมตองมีการกํากับดูแล สามารถทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ และมีการรักษาสมดุล
ท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานและการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมรับผิดชอบตอปญหาสังคมดาน
เยาวชน และสิ่งแวดลอม  
 
5. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

5.1 พฤติกรรม เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
 5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย 
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 5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 
 5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 
  5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส 
โดยไมคํานึงถึงบริบท ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครอง
ตามแตกรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผูปวย 
 5.1.5  ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจผูปวยแกผูปกครอง ผูปวยและสังคม 
 5.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 
 
 5.2  การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
 5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครอบหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปจจัย
ของคูสื่อสารท่ีอาจสงผลตอการสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปวย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ
เรื่องสุขภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูปวย บิดา มารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู รวมถึง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสื่อสาร 
 5.2.2 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดา
มารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู 
 5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการ
ระหวางทีมท่ีดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม 
 5.2.4 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรูและประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ 
 5.2.5 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal 
communication) ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืน ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
 5.2.7 ชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแล
รักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 
 5.2.8 ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 
 
 5.3   ความรูทางกุมารเวชศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Scientific knowledge of 
pediatrics and other related sciences)  

5.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตร 
 5.3.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรชีวการแพทย 

วิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย ระบบ
สาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย นิติเวชวิทยา และการแพทยทางเลือก ในสวนท่ีเก่ียวกับกุมารเวชศาสตร 
 5.3.3 คิดวิเคราะห คนควาความรู เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษา
ผูปวย ตลอดจนวางแผนการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตอง 
 

 5.4  การบริบาลผูปวย (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใช
ทักษะความรูความสามารถดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.4.1  การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวย (Patient assessment and management) 
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  5.4.1.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 
  5.4.1.2 ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 
  5.4.1.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 
  5.4.1.4 รวบรวมขอมูลจากประวั ติ  การตรวจร างกาย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 
  5.4.1.5 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตร เชิงประจักษ 
(evidence-based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การ
ใหการวินิจฉัย การใชยา ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
  5.4.1.6 เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง 
การดูแลผูปวยเด็กในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับระยะของการดําเนินโรค (natural history) ความตองการ
ของผูปวยและครอบครัวตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 
  5.4.1.7 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตอง และตอเนื่อง โดยใชแนวทาง
มาตรฐานสากล 
   5.4.1.8 รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญกวา หรือสงตอผูปวย
ไปรับการรักษาอยางเหมาะสม 
  5.4.1.9 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน
ศูนยกลาง 
  5.4.1.10 ใหการดูรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม 
  5.4.1.11 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาเบื้องตนได
อยางทันทวงที 
 5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ี
จําเปน (Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยแลรักษาผูปวยเด็ก 
โดยสามารถอธิบายขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะม ตลอดจน
ข้ันตอนการตรวจ สามารถกระทําไดดวยตนเอง แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการตรวจ
วินิจฉัยนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 

 5.5  ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)  
 มีความสามารถ ในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง (continuity care) ตั้งแต
แรกเกิดถึงวัยรุน ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเลี้ยงดูไดท้ังในคลินิกสุขภาพ หอผูปวยนอก หอผูปวยใน โดย
คํานึงถึงระบบสุขภาพและครอบครัวเปนศูนยกลาง 
 5.5.1 กํากับดูแลสุขภาพเด็กโดยมีครอบครัวเปนศูนยกลาง 
 5.5.2 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเด็กใน
วัยตางๆ  ตั้งแตแรกเกิดจนถึงปจจุบัน 
 5.5.3 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของ
ผูปวยเด็กเปนสําคัญ 
 5.5.4 ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีอิทธิพลตอ
สุขภาพเด็ก และสามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 
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 5.5.5 ใหการดูแลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืนฐานความรูเรื่อง
ระบบสุขภาพและการสงตอ 
 5.6  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 
development)  
 เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูปวย 
สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย 
 5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน
วางแผนและแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขารวม
กิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 5.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาด
คลินิก และเวชศาสตรเชิงประจักษ 
 5.6.4 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัยทางคลินิกเพ่ือสรางองคความรู ซ่ึง
รวมถึงการสรางคําถามวิจัย การคนควาและรวบรวมขอมูลจากวารสารทางการแพทยและแหลงความรูอ่ืน ๆ 
การออกแบบงานวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหและรายงานผลการวิจัย 
รวมถึงกระบวนการนําเสนอและการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 
 5.6.5   ประยุกตความรู เทคโนโลยี และมีทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย 
 5.6.6 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรูได 
(knowledge management) 
 
 5.7  ภาวะผูนํา (Leadership)  
 มีความสามารถในการเปนผูนําท้ังในระดับทีมงานท่ีดูแลรักษาผูปวยและการบริการสุขภาพ
ในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวย ดังนี้ 
 5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมกันดูผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงานและ
สมาชิกกลุม 
 5.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 
 5.7.4 แสดงถึงความเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน 
 
6.  แผนการฝกอบรม 

6.1 วิธีการฝกอบรม 
6.1.1 ขอบเขตการฝกอบรม 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดการฝกอบรมเพื่อให
แพทยประจําบานมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือ ผลของการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะ
หลักที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดทั้ง 7 ประการ ในขณะเดียวกันผูเขารวมการ
ฝกอบรมจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ไดแก  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4 
 



การติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องและการ
เปนผูนําควบคูกันไป 
 การฝกอบรมเนนการจัดประสบการณเรียนรูผานทางการปฏิบัติงาน (practice-based learning) 
โดยท่ีผูเขาฝกอบรมจะไดมีประสบการณในการดูแลรักษา ปองกันและสงเสริม ใหแกเด็กท่ีมีสุขภาพดีและเด็ก
ปวย ท่ีมีชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 18 ป ผูเขาฝกอบรมไดเรียนรูถึงภาวะปกติหรือผิดปกติท่ีพบไดบอยใน
เด็ก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ มีความรูทางกุมารเวชศาสตรและสามารถใหการบริบาลในฐานะกุมาร
แพทยท่ัวไปได ท้ังนี้ยังสงเสริมใหแพทยประจําบานไดมีโอกาสจัดประสบการณเรียนรูเพ่ิมเติมในบริบทท่ีตน
สนใจจากสถาบันอ่ืนๆ อีกดวย 

 
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับการฝกอบรม 

  การฝกอบรมแบงเปน 3 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 50 
สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 3 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 150 สัปดาห ท้ังนี้อนุญาต
ใหลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาห ตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา
ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการ
ฝกอบรมท้ังสิ้นไมต่ํากวา 150 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรบการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
  ระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2  เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรท่ัวไป โดยจัดใหแพทย
ประจําบานมีประสบการณในการดูแลเด็กปวยในผูปวยใน หอผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลัน 
หอผูปวยทารกแรกเกิด หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต ฝกปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรสังคม เวชศาสตรวัยรุน 
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก และวิชาเลือก 
  ระดับท่ี 3 จัดใหแพทยประจําบานทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมในการดูแลรักษาผูปวย กํากับดูแล แพทย
ประจําบานรุนนองและนิสิตนักศึกษาแพทย และมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ท้ังในสวน
ท่ีเปนการดูแลผูปวยในและผูปวยนอก เปนเวลาอยางนอย 24 สัปดาหหรือ 6 เดือน สําหรับชวงเวลาท่ีเหลือ  
ภาควิชาฯ ไดเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดลงวิชาเลือกตามความสนใจท้ังในและนอกสถาบัน (กําหนดให
ลงวิชาเลือกนอกสถาบันไดไมเกิน 3-4 เดือน) และเพ่ือใหแพทยประจําบานไดมีประสบการณในการดูแล
ผูปวยเด็กท่ัวไปในโรงพยาบาลชุมชน ภาควิชาจึงกําหนดใหไปฝกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนเปน
ระยะเวลา 1 เดือน ภายใตการกํากับดูแลของกุมารแพทยประจําโรงพยาบาล 
   6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม  
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคท้ัง 7 
ประการ (ตารางท่ี 1-2)  ภาควิชาฯ ไดจัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานเปนศูนยกลาง มีการกระตุน 
เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบานไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของ
ตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้นๆ (self-reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ (professional 
autonomy) เพ่ือใหแพทยประจําบานสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนไดอยางดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวางความรูภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล (supervision) 
การประเมินคา (appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 
   รูปแบบการจัดการฝกอบรมมี 5 รูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานไดมีประสบการณการ
เรียนรูท่ีหลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตร ดังนี้ 
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    6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน 
(practice-based training) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดย
ใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดาน
การบริบาลผูปวย การทําหัตถการการใหเหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผูปวย 
การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบาน (trainee-centered) มีการบูรณาการ
ความรูท้ังภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ท้ังนี้จัดใหปฏิบัติงานท้ังกุมารเวชศาสตรท่ัวไป และ
กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขาดังนี้คือ 
  ก.  กุมารเวชศาสตรท่ัวไป 
   1)  ผูปวยใน 
   จากกรอบท่ี รวกท.กําหนดใหสถาบันฝกอบรมจัดใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการ
ดูแลรักษาผูปวยใน ประเภทกุมารเวชศาสตรท่ัวไปอยางนอย 24 สัปดาหหรือ 6 เดือน ในชวงการฝกอบรม
ระดับท่ี 1 และดับท่ี 2 หรือในระยะเวลา 2 ป รวมทั้งจัดใหมีการสอนขางเตียงสําหรับแพทย (ประจําบาน
โดยอาจารยประจําหอผูปวยอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรูพ้ืนฐานและทักษะระดับกุมาร
แพทยท่ัวไป ภาควิชาฯ จึงมอบหมายใหแพทยประจําบานรับผิดชอบดูผูปวยในจํานวนเหมาะสมกับระดับ
ความรูความสามารถ เพ่ือใหแพทยประจําบานสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเวลาคนควา
หาความรูเพ่ิมเติม ดังนี้ แพทยประจําบานระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 ควรมีผูปวยในความรับผิดชอบ คราวละ
ไมเกิน 20 คนตอระดับ แพทยประจําบานระดับท่ี 3  ใหมีบทบาทในดานควบคุมดูแลและไมควรดูแลผูปวย
เกินคราวละ 30 คน โดยกําหนดตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานชั้นปท่ี 1-3 ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 และ 2 
   2)  ผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลัน และผูปวยนอกท่ัวไป 
   จากกรอบท่ี รวกท.กําหนดใหสถาบันฝกอบรมจัดใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการ
ดูแลผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลัน และผูปวยนอก อยางนอย 16 สัปดาหหรือ 4 เดือนตลอดระยะเวลาการ
ฝกอบรม 3 ระดับ หรือ 3 ป โดยการฝกปฏิบัติงานท่ีหองฉุกเฉินรวมแลวไมนอยกวา 4 สัปดาหหรือ 1 เดือน 
และตองเปนการดูแลผูปวยเด็กท่ีหองฉุกเฉินดวยตนเองภายใตการกํากับดูแลของอาจารย  
   ภาควิชาฯ จึงกําหนดใหแพทยประจําบานทุกชั้นปฝกปฏิบัติงานท่ีแผนกผูปวยนอก เปน
ระยะเวลา 1 เดือน/ป โดยมีหนาท่ีในการตรวจและรักษาผูปวยเด็กภายใตการกํากับดูแลของอาจารยและ
มอบหมายใหแพทยประจําบานระดับท่ี 2 ฝกปฏิบัติงานท่ีหองฉุกเฉิน เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยมีหนาท่ีเปน 
first call ระหวางเวลา 12.00-24.00 น. ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยภาควิชากุมาเวชศาสตรรวมกับ
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน และจัดทํากิจกรรมทางวิชาการ ไดแก ambulatory conference นําเสนอในท่ี
ประชุมของภาควิชากุมารเวชศาสตร 1 ครั้ง และ emergency conference นําเสนอในท่ีประชุมของ
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ครั้ง 
   3)  การดูแลเด็กหรือผูปวยอยางตอเนื่อง 
   ภาควิชาฯ กําหนดใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการดูแลเด็กและผูปวยเด็กอยาง
ตอเนื่อง (continuity clinic) โดยครอบคลุมในเรื่องเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปกติ การ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาโรคท่ีพบบอยท้ังท่ีเปนแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดย
มอบหมายใหแพทยประจําบานทําหนาท่ีในการนัดหมายผูปวยเพ่ือมาตรวจติดตามดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดการฝกอบรมในระยะเวลา 3 ป และบันทึกประสบการณดังกลาวลงใน portfolio เพ่ือใหอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนผูประเมิน 2 ครั้ง/ป 
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ตารางท่ี 1  การจดัประสบการณการเรียนรูแกผูเขาฝกอบรมในชวงปท่ี 1-2   
 สถานที่เรียน ระยะเวลา 
กุมารเวชศาสตรทั่วไป 
 ผูปวยใน หอผูปวยเด็ก 2, 5,3,4 

หอผูปวยทารกแรกเกิด 1 
หอผูปวยพิเศษ 5 

 
รวมอยางนอย 6 เดือน 

 ผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลันและผูปวย
นอกทั่วไป 

หองตรวจผูปวยเด็กเบอร 28 อยางนอย 3 เดือน 
หองตรวจผูปวยฉุกเฉิน 1 เดือน 

 การดูแลผูปวยเด็กอยางตอเนื่อง หองตรวจผูปวยนอกเบอร 27,28 
หองตรวจพิเศษเด็ก 1 

 

 การดูแลทารกแรกเกิดปกติ หอผูปวยทารกแรกเกิด 2 1 เดือน 

 งานดานพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก 1 เดือน 

 เวชศาสตรวัยรุน กลุมสถาบนัของคณะอนุกรรมการ 
Adolescent Health ราชวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 

1 เดือน 

 การกํากับดูแลสุขภาพ หองตรวจผูปวยนอกเบอร 27 
(หองตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวคัซีน) 

 

กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา 
 การดูแลผูปวยวิกฤต   รวมกัน 3-6 เดือน 

หอผูปวยกุมารวิกฤต 1,2 อยางนอย 2 เดือน 

หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด 1,2 อยางนอย 2 เดือน 

 กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา สาขาวชิาโรคหัวใจ** 
สาขาวชิาโรคเลือดและมะเร็ง** 
สาขาวชิาโรคระบบประสาทวิทยา** 
สาขาวชิาโรคไต** 
สาขาวชิาโรคติดเชื้อ 
สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ 
สาขาวชิาโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
โรคภูมิแพ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โภชนศาสตร 
โรคขอและรูมาติสมในเด็ก และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
รวม 4 เดือน** 
และสามารถเลือกเปน
วิชาเลือกไดเพิ่มในปที่ 2 
และ 3 

 วิชาเลือก  1 เดือน 
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ตารางท่ี 2  การจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเขาฝกอบรมในชวงปท่ี 3  
 

 สถานที่เรียน ระยะเวลา 
หัวหนาทีมดูแลผูปวย 
 ผูปวยใน หอผูปวยเด็ก 3,4 และ 2,5  

 
รวมกันอยางนอย 6 เดือน 

 ผูปวยนอก หองตรวจผูปวยเด็กเบอร 28 

 ผูปวยเด็กวิกฤต หอผูปวยหนักกุมาร 1 

 ผูปวยทารกวิกฤต หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด 1 

 หัวหนาทีมแพทยประจําบาน หอผูปวยเด็กและทารกแรกเกิดท้ังหมด 
อ่ืนๆ 
 เวชศาสตรวัยรุน กลุมสถาบันของคณะอนุกรรมการ 

Adolescent Health ราชวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย 

1 เดือน 
(สําหรับผูท่ียังไมไดผาน 
ขณะท่ีอยูป 2) 

 กุมารเวชศาสตรชุมชนและสังคม รพ.จอมทอง หรือ รพ.ชุมชนอ่ืนๆ 1 เดือน 

 การกํากับดูแลสุขภาพ หองตรวจผูปวยนอกเบอร 27 
(หองตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซนี) 

 

 การดูแลผูปวยเด็กอยางตอเน่ือง หองตรวจผูปวยนอกเบอร 27, 28 
หองตรวจพิเศษเด็ก 1 

 

วิชาเลือก 
 กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา สาขาวิชาโรคหัวใจ 

สาขาวิชาโรคเลือดและมะเร็ง 
สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา 
สาขาวิชาโรคไต 
สาขาวิชาโรคติดเช้ือ 
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตบั 
สาขาวิชาโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
โรคภมูิแพ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โภชนศาสตร 
โรคขอและรูมาติสมในเด็ก 
อ่ืนๆ 

 
 
 
สามารถเลือกภายในหรือ
นอกภาควิชาหรือ
ตางประเทศ 
โดยใหเลือกภายในภาควิชา
อยางนอย 1-2 เดือน 

   4)  การดูแลทารกแรกเกิดปกติ 
   จากกรอบท่ี รวกท. กําหนดใหสถาบันฝกอบรมจัดใหมีประสบการณในการดูแลทารกแรกเกิด
ปกติเปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาห หรือ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 3 ระดับหรือ 3 ป 
   ภาควิชาฯ จึงกําหนดใหแพทยประจําบานระดับท่ี 1 ฝกปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิด 2 
และหลังคลอด (postpartum ward) เปนระยะเวลา 1 เดือน 
   5)  งานดานกุมารเวชศาสตรชุมชน/สังคม 
   จากกรอบท่ี รวกท. กําหนดใหสถาบันฝกอบรมจัดใหแพทยประจําบานมีประสบการณการ
เรียนรูและปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรชุมชน/สังคม อยางนอย 4 สัปดาห ในชวงการฝกอบรมระดับท่ี 1 
และหรือ 2 หรือในระดับเวลา 2 ปแรก เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีประสบการณเก่ียวกับการตอบสนอง
ของระบบสุขภาพระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตอความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน 
ตระหนักในบทบาทของกุมารแพทยในการสนับสนุนสุขภาพแลพัฒนาการของเด็กในชุมชน การมีสวนรวมของ
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เด็กในสังคม การพิทักษประโยชนเพ่ือเด็ก การมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานในชุมชนท่ีมีบุคลการและอุปกรณ
จํากัดในฐานะผูใหบริการสุขภาพหรือเปนท่ีปรึกษาในฐานะเปนกุมารแพทย รวมไปถึงอนามัยโรงเรียน 
(school health) 
   ภาควิชากุมารฯ จึงกําหนดใหแพทยประจําบานระดับท่ี 2 ไดฝกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพเขต 1 เปนระยะเวลา 2 สัปดาหเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับงานอนามัยโรงเรียน การจัดสถานรับเลี้ยง
เด็กท่ีไดมาตรฐาน และการสงเสริมการใหนมแมในโครงการสานสายใยรัก รวมกับกําหนดใหแพทยประจําบาน 
ไดไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน  6 ครั้ง/ป (ในชวงระยะเวลา 3 สัปดาห) ไดแก  
   1.  โรงเรียนสอนคนตาบอด 
   2.  โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
   3.  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
   4.  ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
    5.  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
   6.  สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค  
เพ่ือใหแพทยประจําบานไดเขาใจถึงบริบทในการใหบริการและดูแลสุขภาพของเด็กปวย เด็กในชุมชน และ
เด็กท่ีมีปญหาดานสังคม โดยมีอาจารยของภาควิชาฯ เปนผูควบคุมดูแล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ไดกําหนดให
แพทยประจําบานไดรวมจัดกิจกรรมเพ่ือใหบริการทางดานสุขภาพแกสังคมเปนประจําทุกป เชน ตรวจ
สุขภาพเด็กกําพราท่ีบานก่ิงแกว จัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน  
   6)  งานดานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประเมินพัฒนาการ และ
พฤติกรรมของเด็ก สามารถใหการวินิจฉัยแยกพฤติกรรมท่ีปกติและผิดปกติของเด็กตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน 
ใหการดูแลรักษาและ/หรือสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดอยางเหมาะสม 
   ภาควิชาฯ จัดประสบการณการเรียนรูโดยใหแพทยประจําบานโดยการบูรณาการความรูดาน
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กในการดูแลเด็กในหอผูปวยใน หอผูปวยนอก คลินิกดูแลเด็กตอเนื่อง คลินิก
สุขภาพเด็ก กุมารเวชศาสตรชุมชนและสังคม  ตลอดจนคลินิกโรคเฉพาะทาง และใหจัดเปน block rotation 
อยางนอย 4 สัปดาหหรือ 1 เดือน (ในชวงระดับท่ี 1 หรือระดับท่ี 2)  โดยมีกิจกรรมท่ีประกอบดวยการสัมมนา 
การเสวนา การบรรยาย และการฝกปฏิบัติ 
   7)  เวชศาสตรวัยรุน (Adolescent medicine) 
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูความเขาใจในเรื่องวัยรุนและปญหาของวัยรุน (ภาคผนวกท่ี 1) 
และสามารถใหการบริบาลเด็กวัยรุนได ภาควิชาฯไดจัดใหแพทยประจําบานมีประสบการณในเรื่องเวชศาสตร
วัยรุนอยางนอย 4 สัปดาหหรือ 1 เดือน (ในชวงระดับท่ี 1 และ/หรือระดับท่ี 2) ในกรณีท่ียังขาดแคลนกุมาร
แพทยสาขาวิชาเวชศาสตรวัยรุน ภาควิชาฯจะอนุญาตใหแพทยประจําบานไดเขารวมกิจกรรมฝกอบรมของ
ราชวิทยาลัยกุมารดานเวชศาสตรวัยรุน เปนประจําทุกป 
   8)  การกํากับดูแลสุขภาพ (Health supervision) 
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กอยาง
ตอเนื่องในขณะท่ียังไมไดเจ็บปวย ตั้งแตในวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะตน วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรียน) และวัยรุน 
โดยครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติท้ังทางรางกาย พัฒนาการ และพฤติกรรม และดําเนินการแกไข
ตั้งแตแรกเริ่ม (early detection and early intervention) การสรางเสริมสรางสุขภาพท้ังทางรางกายและ
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จิตใจ-สังคม การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การใหคําปรึกษาและแนะนําแกบิดามารดาแลผูเลี้ยงดูเด็ก ใน
ดานการปองกันอุบัติเหตุการเลี้ยงดู และการสงเสริมพัฒนการเด็ก 
  ท้ังนี้ การจัดประสบการณการเรียนรูใหบูรณาการความรูกับการดูแลเด็กในหอทารกแรกเกิดปกติ 
คลินิกดูแลเด็กอยางตอเนื่อง (Continuity clinic) คลินิกพัฒนาการเด็กและคลินิกสุขภาพเด็กดี และใหมี
ประสบการณในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กทุกอายุ ท้ังในสถาบันทางการแพทยและในชุมชน 
 
  ข.  กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา 
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูความเขาใจ ทักษะในการบริบาลผูปวยเบื้องตนสําหรับปญหา
หรือโรคทางกุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา รูขอจํากัดของตนเอง การปรึกษาและการสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาท่ีเหมาะสม 
   การจัดประสบการณการเรียนรูโดยจัดใหแพทยประจําบานไดปฏิบัติงานดูแลผูปวยสาขาเฉพาะ
ทางท้ังในหอผูปวยใน หอผูปวยนอก และหอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต 
   หอผูปวยในสาขาเฉพาะทางท่ีจัด จะตองมีจํานวนและประเภทของผูปวยท่ีเหมาะสม และควร
จัดใหแพทยประจําบานไดมีโอกาสดูแลผูปวยนอกของสาขานั้น ๆ ในฐานะผูรับผิดชอบเบื้องตนดวย การจัดให
แพทยประจําบานเปนผูสังเกตการณถือวาไมเพียงพอสําหรับประสบการณดังกลาว 
  1.  การดูแลผูปวยวิกฤต 
   การจัดประสบการณการเรียนรูผูปวยวิกฤต กําหนดใหมีระยะเลา 12-24 สัปดาห หรือ 3-6 
เดือน โดยจะตองประกอบไปดวยการปฏิบัติงานในหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด อยางนอย 8 สัปดาห หรือ 2 
เดือน หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม (PICU) และหอผูปวยหนักโรคหัวใจกุมารเวชกรรม (PCICU) อยางนอย 8 
สัปดาหหรือ 2 เดือน (การอยูเวรนอกเวลาราชการรวมกันได 200 ชม. เทียบเทากับชวงเวลา 4 สัปดาหหรือ 
1 เดือน) ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการดูแลผูปวยเด็กท่ีอยูในภาวะวิกฤต
ท่ีมีปญหาหลายๆ  ดานรวมกัน เชน การดูแลดานสารน้ําและอิเล็กโทรไลต ภาวะเมแทบอลิซึม ภาวะ
โภชนาการ การรักษาทางระบบหายใจและหัวใจ การควบคุมโรคติดเชื้อ การดูผูปวยพิการแตกําเนิดหลาย
อยางในเด็กคนเดียวกัน 
  2.  กุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ 
   เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูความเขาใจกุมารเวชศาสตรสาขาเฉพาะทางตาง ๆ ตามความ
สนใจ จัดใหแพทยประจําบานไดมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางเปนเวลา 16 สัปดาห หรือ 4 
เดือน ในชวง 2 ปแรก 
 

    6.1.3.2  การเรียนรูในหองเรียน 
    จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท้ังทางดานกุมารเวชศาสตรท่ัวไปและสาขาเฉพาะทาง ดังตอไปนี้ 
    1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยภายในภาควิชา เชน Morning report, 
Grand round, Case conference, Morbidity & mortality conference, Journal club, Subspecialty 
conference, Quality care conference Ethic conference, Palliative care conference 
    2)  การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชา เชน Obstetric-Pediatric 
conference, Neonatal-Perinatal conference, Pediatric-Surgical conference, Pediatric-Radiology 
conference, Clinico-Pathological conference (CPC) 
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   3)  การบรรยายดานกุมารเวชศาสตร เชน Refreshing course, special lecture, guest 
lecture 
   4)  การสอนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต ความรูท่ัวไป ภาษาอังกฤษ การบริหาร
จัดการ การดูแลสุขภาพของตนเอง การสอนทางคลินิก (clinical teaching) การวิจัย 
 

    6.1.3.3  การเรียนรูแบบอ่ืน ๆ 
    เชนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การสอนนักศึกษาแพทย เปนตน จัดให
แพทยประจําบานไดมีประสบการณในการฝกทักษะหัตถการท่ีจําเปน และบันทึกประสบการณหัตถการลงใน
สมุดบันทึกอิเลคทรอนิกส และมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2)  การใหความรูดานการ
ติดตอสื่อสาร และฝกทักษะการสื่อสาร (communication skills) (ภาคผนวกท่ี 3) ทักษะการสอนทางคลินิก 
(clinical teaching skills) รวมท้ังมีประสบการณของการเปนทีมบริบาลผูปวย (patient care team) การ
ประเมินความคุมคาของการใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของทีม
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) เปนตน 
 

    6.1.3.4  การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ 
    1)  การคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสาร
สิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 
    2)  การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช
วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตางๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-
based medicine) 
    3)  การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแล
ผูปวย (decision making) 
 

    6.1.3.5  การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 
    เพ่ือใหแพทยประจําบานมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางคลินิกหรือทางสังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย 
โดยกําหนดใหแพทยประจําบานทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวกท่ี 4) เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการปะกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร (อฝส.กุมารฯ) ของแพทยสภาพิจารณา สําหรับ
การทํางานวิจัย เพ่ือการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารเวชศาสตรใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทา
ปริญญาเอก” นั้นใหเปนไปตามระเบียบการปฏิบัติใน (ภาคผนวกท่ี 5) 
 ภาควิชาฯ จัดใหมีการเรียนรูดานการวิจัยทางการแพทย ดังนี้ 

1) จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาดานวิจัยแกแพทยประจําบาน โดยอาจารย 1 คนเปนอาจารยท่ีปรึกษาดาน
วิจัยแกแพทยประจําบานไมเกิน 2 คนตอชั้นป 

2) จัดการบรรยายความรูพ้ืนฐานของการทําวิจัย (Research lecture series) ชวงเดือนสิงหาคมถึง
กันยายนของทุกป  

3) จัดชั่วโมงนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal presentation) สําหรับแพทยประจําบานปท่ี 1 
และการนําเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัยสําหรับแพทยประจําบานปท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป 
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4) จัดชั่วโมงปรึกษาดานการวิเคราะหผลการวิจัยและการเขียนบทคัดยอสําหรับแพทยประจําบานปท่ี 3 
ในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกป 

5) จัดงานวนัวิจัย (Research day) เพ่ือใหแพทยประจําบานไดนําเสนอผลงานวิจัย ในเดือนตุลาคมของทุกป 
6) จัดระบบการสนับสนุนเรื่องเอกสารการวิจัย การยื่นขอจริยธรรมการวิจัย และการติดตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเวลา 
 

วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ 
 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และ 
     จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

เปนแบบอยาง (role model) 
อภิปรายตัวอยางผูปวย การเรียนโดย
ใชผูปวยเปนฐาน (patient based 
learning) หอผูปวยในและนอก  
สอนขางเตียง (bedside teaching) 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
(ภาคผนวกที่ 6) 

5.2  การติดตอ่ือสรและการสราง 
      สัมพันธภาพ 

เปนแบบอยาง 
อภิปรายตัวอยางผูปวย 
การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  
หอผูปวยในและนอก 
สอนขางเตียง 
อบรมเชิงปฏิบัติการ/การนําเสนอ/
สัมมนา  
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-
directed learning: SDL) 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.3  ความรูทางกุมารเวชศาสตร 
      และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

การบรรยาย 
การประชุมอภิปรายหัวขอ เร่ือง/
สัมมนา/การเรียนจากตัวอยางผูปวย 
(case-based learning) 
การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน หอ
ผูปวยในและนอก 
สอนขางเตียง 
การเรียนรูดวยตนเอง 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
การสอบ PIE (การประเมิน 
ความกาวหนา) 
การสอบขอเขียนชนิด MCQ, CRQ 

5.4  การบริบาลผูปวย การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  
หอผูปวยในและนอก 
อบรมเชิงปฏิบัติการ/หุนจําลอง/
สถานการณจําลอง 
สอนขางเตียง 
การประชุมอภิปรายหัวขอ เร่ือง/
สัมมนา  
การเรียนจากตัวอยางผูปวย 
การเรียนรูดวยตนเอง 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
การสอบทักษะทางคลนิิก (OSCE) 
การสอบขอเขียนชนิด MCQ, CRQ 
การตรวจประเมินบนัทึกรายงาน
ผูปวย 
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ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
5.5  ระบบสุขภาพ และการสราง
เสริมสุขภาพ 

การบรรยาย 
การดูงาน การเรียนรูในชุมชน 
โรงเรียน 
การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน หอ
ผูปวยในและหอผูปวยนอก 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.6  การพัฒนาความรูความสามารถ 
      ทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

การทําวจิัย/วทิยานิพนธ/การทาํ
โครงการ (project based learning) 
วารสารสโมสร (Journal club) 
การประชุมอภิปรายหัวขอ เร่ือง/
สัมมนา/การเรียนจากตัวอยางผูปวย 
การบรรยาย 
การเรียนรูดวยตนเอง 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
การสอบขอเขียนชนิด MCQ, CRQ 
ผลงานวิจัย 
 

5.7  ภาวะผูนํา การบริหารจัดการดูแลผูปวยในหอ
ผูปวยในและหอผูปวยนอก 
การประชุมอภิปรายสัมมนา 
การทําโครงการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสังเกตโดยตรง 
การประเมิน 360 องศา 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 
  6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฏีท่ี
เก่ียวเนื่องหรือมีประสบการณดานตอไปนี้ 
   1. พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทยดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคม
และพฤติกรรม รวมท้ังเวชศาสตรปองกันทางกุมารเวชศาสตร 
   2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 
   3. ทักษะการสื่อสาร 
   4. จริยธรรมทางการแพทย 
   5. ระบบสาธารณสขุและบริการสุขภาพ 
   6. กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา 
   7. หลักการบริหารจัดการ 
   8. ความปลอดภัยของผูปวย 
   9. การดูแลตนเองของแพทย 
   10. การแพทยทางเลือก 
   11.  พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
   12. เวชศาสตรเชิงประจักษ 
   13. การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 
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  6.3 จํานวนปของการฝกอบรม 
  แบงการฝกอบรมเปน 2 แผน ดังนี้ 
  1. แพทยประจําบาน (แผน ก)  เปดฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา ระยะเวลา
ท้ังสิ้น 3 ป 
  2. แพทยปฏิบัติงาน 42 เดือน (แผน ข) เปดฝกอบรมวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปการศึกษา 
   - ปฏิบัติงานเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 ป  
   - ปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน  3 ป 
 

  6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม 
   ภาควิชาฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานเปนลายลักษณอักษร มีการ
แบงหนาท่ี ความรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหารและการประเมินผล โดยมี
ประธานการฝกอบรมท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมากกวาหรือเทากับ 5 ปข้ึนไป และมีท่ี
ปรึกษาท่ีเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานแพทยศาสตรศึกษา (ภาคผนวก 9) เพ่ือชวยกําหนดแผนการ
ฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมและประเมินผล การบริหารการจัดการฝกอบรมเปนไปอยางโปรงใส และยึด
หลักความเสมอภาค มีการประชุมกรรมการอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีตัวแทนจากผูเขารวมฝกอบรมเขา
รวมประชุมในบางวาระท่ีมีสวนเก่ียวของ เชน การวางเกณฑการเลื่อนชั้นป  
 

  6.5  สภาวะการปฏิบัติงาน 
   มีการปฏิบัติงานท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยวันธรรมดาปฏิบัติงานเวลา 8.30-16.30 น.  
และนอกเวลาราชการวันธรรมดา เวลา 16.30-08.30 น. และวันหยุดเวลา 10.30-08.30 น. 
   ในเวลาราชการแพทยประจําบานจะรับผิดชอบดูแลผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมายตามตารางการ
ปฏิบัติงานประจําป  สวนนอกเวลาราชการจะมีการจัดทีมแพทยเวร ซ่ึงประกอบไปดวยแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
แพทยประจําบานปท่ี 1, 2, 3 เพ่ือดูแลผูปวยเด็กและทารกท่ีอยูในหอผูปวยในและหอผูปวยวิกฤตท้ังหมด 
และเพ่ือสุขภาพของผูฝกอบรมและความปลอดภัยของผูปวย แพทยประจําบานไมควรอยูเวรเกิน 8-10 ครั้ง/
เดือน และไมควรอยูเวรติดตอกันเกิน 24 ชั่วโมง ผูฝกอบรมจะไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแบบเหมาจาย จากรพ.มหาราชนครเชียงใหมตามขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร นอกจากนั้น
ภาควิชาฯยังมีการใหบริการหองตรวจเด็กนอกเวลาราชการ ในวันจันทร-ศุกร เวลา 16.30-24.00 น. และ
เสาร-อาทิตย เวลา 8.30-24.00 น.  โดยจะมีทีมแพทยปฏิบัติงานอีก 1 ชุด ไดแก แพทยเพ่ิมพูนทักษะ แพทย
ปท่ี 1และแพทยปท่ี 2 โดยจะไดรับคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามกําหนดและระเบียบราชการ  
  ไดมีการกําหนดวันลาพักผอนตามเกณฑฝกอบรมคือ ไมเกิน 2 สัปดาห /ป หรือ 6 สัปดาห/3 ป (รวม
วันหยุด) ซ่ึงไดบรรจุลงในตารางปฏิบัติงานประจําป กรณีลาคลอด กําหนดใหสามารถลาไดเปนระยะเวลา 1 
เดือนหลังคลอด หากผูฝกอบรมตองการลาเพ่ิมจากท่ีกําหนดโดยมิใชลาปวย อาจมีผลตอการพิจารณาเลื่อน
ชั้นปหรือสงสอบวุฒิบัตร และอาจตองขยายระยะเวลาการฝกอบรมไปจนกวาจะครบตามเกณฑราชวิทยาลัยฯ 
คือ 150 สัปดาห/3 ป ดังนั้นหากผูเขาฝกอบรมมีความจําเปนในการลาเพ่ิมเติม กรุณาแจงคณะกรรมการ
ฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือพิจารณาตอไป 
  นอกจากการฝกปฏิบัติงาน ผูเขาอบรมจะตองเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในหองเรียนทุกวัน เวลา 
8.30-9.30 น. ซ่ึงหัวขอกิจกรรมจะสลับเปลี่ยนกันไป เชน Morning report, Interesting case, Topic 
review, Journal club, Clinico-pathological conference และ Special lecture เปนตน ผูฝกอบรมจะ
ไดรับการมอบหมายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการประมาณ 3-4 กิจกรรม/ป โดยมีอาจารยกํากับดูแล 
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และถือเปนความรับผิดชอบของผูเขาฝกอบรมท่ีตองดําเนินการใหสําเร็จโดยจะมีผลตอการพิจารณาเลื่อน
ชั้นปนั้นดวย 
 

  6.6  การวัดและประเมินผล 
 ภาควิชาฯ ไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบานท่ีสอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 8 ประการ โดยครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ และ
สอดคลองกับการประเมินของราชวิทยาลัยกุมารฯ (ตาราง) 
 

วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 
 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ MCQ CRQ OSCE 
Chart 
audit 

360o 

degree 
Research Portfolio EPA 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ 
   จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

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

2. การติดตอสื่อสารและการสราง 
   สัมพันธภาพ 

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

3. ความรูพ้ืนฐาน +++ +++ ++ ++ + + + ++ 

4. การบริบาลผูปวย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสราง 
    เสริมสุขภาพ 

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

6. การพัฒนาความรูความสามารถ 
    ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

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

7. ภาวะผูนํา 0 0 0 ++ +++ ++ ++ + 

 

   6.6.1  การวัดและประเมินผลภายในภาควิชากุมารฯ 
    ภาควิชาฯ จัดใหมีการประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมรรถนะหลัก
ของแพทยประจําบาน ดังตอไปนี้ 
   1. การประเมินระหวางการจัดการเรียนรู เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
(Formative evaluation)  

   1.1  การสอบ formative MCQ  
      จัดข้ึนภายในสัปดาหแรกเดือนแรกของปการศึกษา เพ่ือใหผูฝกอบรมประเมินความรู
ของตนเอง และใชในการพัฒนา 

    1.2  การประเมิน 360 องศา  
      เปนการประเมินการปฏบิัติงานรอบดานจากอาจารย เพ่ือนรวมงาน นักศึกษาแพทยและ
พยาบาล โดยเจาหนาจะรวบรวมขอมูลและรายงานแกผูเขาฝกอบรมและอาจารยท่ีปรึกษาทุก 6 เดือนเพ่ือให
ผูฝกอบรมไดพัฒนาตนเอง 
    1.3  การบันทึกแฟมสะสมงาน (Portfolio)  
ผูฝกอบรมจัดทําบันทึกประสบการณดานตางๆ ท่ีไดรับขณะฝกอบรม เชน เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมทาง
การแพทย การเรียนรูแบบตอเนื่อง การดูแลสุขภาพเด็ก กุมารแพทยดานชุมชนสังคม การทําวิจัย การประเมิน
แฟมสะสมผลงานเปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินจริง (authentic assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุด
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ตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงานจริงๆ ไมใชการประเมินดวยการ
สอบใดๆ แพทยประจําบานทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ีปฏิบัติ  รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนด ประเมินและการ
สะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันปละ 2-3 ครั้ง เพ่ือรับการ
ประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา 
    1.4  การประเมินทักษะติดตอสื่อสาร (communication skills)   
 เปนการประเมินทักษะการติดตอสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพของผูเขารับการฝกอบรมในดาน
ตางๆ ไดแก การสื่อสารกับผูปวยเด็กและผูปกครอง การสื่อสารกับผูรวมงานหรือทีมผูรักษา การสื่อสารใน
สถานการณท่ียากและมีความเสี่ยง และการสื่อสารกับชุมชน ท้ังนี้ไดมีการจัดแบงหัวขอการประเมินตามระดับ
ความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมในแตละชั้นป (ภาคผนวกท่ี 3) กําหนดใหแพทยประจําบานมีการ
ประเมินทักษะการติดตอสื่อสารปละ 2 ครั้งโดยอาจารยประจําหอผูปวย 
    1.5  การประเมินบันทึกเวชระเบยีน (chart audit) 
 เปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับผูปวยในเรื่องประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษา การดําเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพรอมเหตุผล และการบันทึกเวชระเบียน
ท่ีสมบูรณชวยใหแพทยสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัย 
การสื่อสารระหวางแพทย และเปนหลักฐานพยานอางอิงทางกฎหมาย กําหนดใหแพทยประจําบานสงรายงาน
ผูปวยใหอาจารยประจําหอผูปวยตรวจ 10 รายงานตอ 3 ป 
   1.6 การซอมสอบ OSCE จัดใหกอนสอบ OSCE ของราชวิทยาลัยฯ ประมาณเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม และแจงผลกอนสอบจริงเพ่ือการปรับปรุงตนเอง 
 2. การประเมินเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูเพ่ือตัดสินคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม และ
การจัดการเรียนรู (Summative evaluation) 
    2.1 การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู 

    2.1.1  ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) จํานวน 2 ครั้งตอป (ประมาณ
เดือนตุลาคมและเดือนกุมภาพันธ) โดยใชเกณฑผาน ดังนี้ 

-   เดือนตุลาคม มีเกณฑผานดังนี้  
   แพทยปท่ี 1   ได ≥ 35% 
   แพทยปท่ี 2   ได ≥ 45% 
   แพทยปท่ี 3    ได ≥ 55%  
- เดือนกุมภาพันธ  มีเกณฑผานดังนี้ 
   แพทยปท่ี 1   ได ≥ 45% 
   แพทยปท่ี 2-3   ได ≥ 55% 

     2.1.2 ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) 1 ครั้งตอป (ประมาณ
เดือนมกราคม) โดยใชเกณฑผานดังนี้ 
     - แพทยปท่ี 1-2 เปนสวนหนึ่งของการประเมินในหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 
     - แพทยปท่ี 3 ตองไดคะแนน ≥ 55% 
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    2.2  การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ  
       มุงหวังใหผูไดรับการประเมินสามารถคนควาและนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการไดเอง
อยางมีคุณภาพ เปนการวัดและการประเมินผลความรูความสามารถทางวิชาชีพตามวิชาชีพตามผลการเรียนรู
ท่ีพึงประสงคของแพทยประจําบานในการใหบริบาลเด็กท้ังเด็กปกติและเด็กปวย ในระหวางการฝกอบรม
แพทยประจําบานจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตาม EPA และตาม milestones ท่ี
กําหนด (ภาคผนวกท่ี 7) จึงจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรม 
    2.3 การประเมินผลดานการทําวิจัย/วิทยานิพนธ 
กําหนดใหมีการประเมินแพทยประจําบานดานการทําวิจัยโดยคณะกรรมการวิจับของภาควิชาฯ แบงตาม
ระดับการฝกอบรมดังนี้ 

1. ระดับท่ี 1 นําเสนอโครงรางงานวิขัย ประมาณเดือนตุลาคม 
2. ระดับท่ี 2 นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย ประมาณเดือนเดือนตุลาคม 
3. ระดับท่ี 3 นําเสนอผลการวิจัยและสรุปผล ประมาณเดือนพฤศจกิายน  

 
ตารางการประเมินผลภายในสถาบันแยกตามช้ันป 
 
ชั้นป 

การประเมินผล (ภายในสถาบนั) 
MCQ CRQ 360o Portfolio Communication Chart 

audit 
EPA Thesis 

1 + + + + + + + + 
2 + + + + + + + + 
3 + + + + + + + + 

 
เกณฑการเลื่อนระดับของผูเขาฝกอบรม  
  ตามขอกําหนดของแพทยสภา สถาบันฝกอบรมเปนผูพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรในการเลื่อน
ระดับชั้นเปนแพทยประจําบานชั้นปท่ี 2 และชั้นปท่ี 3 ผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการ
ฝกอบรมเปนท่ีพอใจ จึงจะมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได โดยภาควิชาฯ ได
กําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นป ไวดังนี้ 
 

ชั้นป สอบขอเขียน 

การปฏิบัติงาน 
360o 

(ประเมินโดย
อาจารย) 

Portfolio 
(ประเมินโดย
อาจารยท่ี
ปรึกษา) 

งานวิจัย 
จํานวนวัน
ฝกอบรม 

ช้ันปท่ี 1 1. สอบผาน MCQ 2 ครั้ง  
      ตามเกณฑของภาควิชาฯ 

≥ 6 ผานเกณฑ นําเสนอโครง
รางงานวิจัย 

> 80% 

ช้ันปท่ี 2 1. สอบผาน MCQ  2 ครั้ง  
      ตามเกณฑของภาควิชาฯ 
2. สอบผาน OSCE ท่ีภาควิชาฯ 

เปนผูจัด 

≥ 7 ผานเกณฑ นําเสนอ
ความกาวหนา
ของการทําวิจยั 

> 80% 

เพ่ือสง
สอบ
วุฒิบัตร 

สอบผาน CRQ ตามเกณฑภาควิชา       ≥ 7 ผานเกณฑ ผานการประเมิน
งานวิจัยโดยราช

วิทยาลัย 

> 80% 
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เกณฑการตัดสินผลการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป 
ผูเขาฝกอบรมตองมีจํานวนวันการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 จึ่งจะมีสิทธิรับการประเมิน 
ถาแพทยประจําบานผานการประเมินทุกดาน จะไดรับการประเมินผลวา ”เปนท่ีนาพอใจ” และมีสิทธิเ์ลื่อน
ชั้นป  
ถาแพทยประจําบานไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทุกดาน จะไดรับการประเมินผลวา “คาบเสน” 
แพทยประจําบานจะตองสอบซอมในดานนั้นจนผาน จึงจะมีสิทธิไดเลื่อนชั้นป 
ถาแพทยประจําบานสอบซอมไมผานดานใดดานหนึ่งหรือทุกดาน จะไดรับการประเมินผลวา “ไมเปนท่ีนา
พอใจ” และจะไมมีสิทธิเลื่อนชั้นปในปนั้น  
 
ผลการสอบขอเขียน ผลการปฏิบัติงาน 

360 
ผลการประเมิน 

portfolio 
ผลการประเมิน

งานวิจัย 
การประเมินผลรวม 

ผาน ผาน ผาน ผาน เปนท่ีนาพอใจ 
ไมผาน ไมผาน ไมผาน ไมผาน คาบเสน (ไมผานดาน

ใดดานหนึ่งหรือทุก
ดาน) 

ประเมินซ้ําไมผาน ประเมินผลซ้ํา 
ไมผาน 

ประเมินผลซ้ํา 
ไมผาน 

ประเมินผลซ้ํา 
ไมผาน 

ไมเปนท่ีนาพอใจ 

 

  เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม หัวหนาภาควิชาฯจะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบาน
แตละคนเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาตรของแพทยสภา 
  ในระหวางการฝกอบรม ผูฝกอบรมจะตองเขาศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา
กุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปควบคูกัน มีการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีการประเมินผลโดยการสอบ MCQ, CRQ และการประเมินจากการปฏิบัติงาน 
 
การอุทธรณผลการประเมิน 
  แพทยประจําบาน สามารถขอรับการตรวจสอบผลการประเมินของตนเองได ตามหลักธรรมาธิบาล   
โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีกําหนดไว 
 

   6.6.2  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร 
     6.6.2.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร 
     จําแนกเปน 4 ประเภท ตามโครงการฝกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม ดังนี้ 
     1) ไดรบัการฝกอบรมครบ 3 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักท่ีแพทยสภารับรอง 
     2) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันหลักสวนหนึ่งและสถาบันฝกอบรมสมทบ ซ่ึงไดแก 
สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยศภาใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการ
ฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือ
รวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา  3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
     3) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันรวมฝกอบรม ซ่ึงไดแก สถาบันอบรมตั้งแตอบรมตั้งแต 
2 แหงข้ึนไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปด
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เปนสถาบันฝกอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณ จากทุกสถาบัน โดยแตละแหง
มีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาหลักสูตร 
     4)  ปฏิบัติงานชดใชทุนหรือการปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทยปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลท่ีเปนศูนยแพทยศาสตรคลินิกของกระทรวงสาธารณสุข (แผน ข)  เฉพาะสาขากุมารเวชศาสตร 
ในสถาบันท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ รับรองไมนอยกวา 36 เดือน (ภายหลังการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะ 1 ป) 
     6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
      แพทยสภาได กํ าหนดระ เบี ยบว าด ว ยการสอบวุฒิบั ต รฯ  และให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ สาขากุมารเวชศาสตร เปนผูดําเนินการในการสอบเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมาร
เวชศาสตร โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1) การจัดสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  
     เพ่ือประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทางคลินิกและหัตถการตางๆ การ
ติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูปวย การแกไขปญหาและเจตคติ 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะทําการสอบแบบ OSCE ใหกับแพทยประจําบานชั้นปท่ี 2 ประมาณปลายชั้น
ปท่ี 2 (เดือนมีนาคม) ของการฝกอบรม ท้ังนี้ผูท่ีสอบไมผานในครั้งแรกสถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีสอนและให
คําแนะนําและทําการจัดสอบใหใหมจนกวาจะสอบผานใหไดภายในเวลา 6 เดือนนับจากการสอบครั้งแรก ใน
กรณีท่ีมีจํานวนสถานีท่ีสอบไมผานเกินรอยละ 50 ใหทําการสอบใหมอีกครั้งในปถัดไป (โดยไมตองเสียคา
สมัครสอบ) เม่ือสอบผานแลวผลการสอบมีอายุ 5 ป 
     2)  การประเมินผลงานวิจัย และ/หรือ บันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 
     ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯทุกประเภท จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย 
และ/หรือ บันทึกรายงานศึกษาผูปวย ซ่ึงผูเขาสอบวุฒิบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมฯ เพ่ือพิจารณา โดยผานการรับรองของหัวหนาภาควิชา (หรือหัวหนาสถาบัน) ของแตละสถาบันแลว 
ในการพิจารณางานวิจัย และ/หรือรายงานการศึกษาผูปวยรายนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะแตงตั้ง
บุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยในการพิจารณาดวย 
     3)  Portfolio  
     ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯทุกประเภท จะตองผานการประเมิน portfolio ตาม
เกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด (ภาคผนวกท่ี 6) 
     4)  การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู การแกปญหาและการประยุกต ไดแก 
     4.1) ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแกวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
(Basic medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) 
เพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานทางคลินิก 
    ผูมีสิทธิสอบขอเขียนแบบปรนัยไดแกผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน 
และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเลื่อนจากระดับท่ี 2 เปนระดับท่ี 3 แลว (เม่ือสอบผานแลวผลการสอบมีอายุ 3 ป)  
     4.2) ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพ่ือประเมินความรู 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ผูมีสิทธิสอบขอเขียนแบบ CRQ ไดแกผูท่ีผานการประเมิน
การปฏิบัติงานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 36 เดือน ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธและการประเมิน
ความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได (เม่ือสอบผานแลว
ผลการสอบมีอายุ 3 ป) 
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เกณฑการรับรองการสอบผานเพ่ือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร 
  1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 
  2. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ OSCE 
  3. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
  4. ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA  
  5. ผานการประเมินงานวิจัย และ/หรือ บันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 
  6. สอบขอเขียนผานท้ัง MCQ และ CRQ 
  ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
 
ตารางแสดงการประเมินจากราชวิทยาลัยกุมารฯ แยกตามช้ันป 
 

 
ชั้นป 

การประเมินผล (ราชวิทยาลัย) 
PIE 

(formative) 
MCQ OSCE CRQ Portfolio* Communication* Chart 

audit* 
EPA* Thesis 

1 +    + + + +  
2 + + +  + + + +  
3  (+)  + + + + + + 

 
   6.6.3 การวัดและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 
     6.6.3.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขากุมารเวช
ศาสตร จําแนกออกเปนไดดังนี้ 
     1)  ผูส มัครสอบจะตองเปนผู ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และ 
     2)  เปนผู ท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตรจากสถาบันใน
ตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง ในกรณีท่ีหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หมดอายุตองแสดงหลักฐานการศึกษา
ตอเนื่องเพ่ือแสดงวาไดมีการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยไมนอยกวา 20 หนวยกิตตอป
นับตั้งแตปหมดอายุ หรือ 
     3)  เปนผูท่ีไดปฏิบัติงานในสาขากุมารเวชศาสตรในสถานบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขตามเกณฑกําหนดของราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวกท่ี 8) มาอยางตอเนื่องเปนเวลาตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 
หรือ 
     4)  เปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือด (ระยะเวลาการฝกอบรม 3 ป) 
และ ปฏิบัติงานสาขากุมารเวชศาสตร ในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขตามเกณฑกําหนดของ
ราชวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 2 ป 
     6.6.3.2  ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 
      1)  สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณณสมบัติขอ 6.6.3.1 (2) คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
จะพิจารณายกเวนการสอบขอเขียนและ/หรือการสอบภาคปฏิบัติ โดยใหสอบปากเปลาอยางเดียวเปนการ
เฉพาะราย ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติขอ 6.6.3.1 (2) ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรแลวอยางนอย 1 
เรื่อง แทนรายงานวิจัยได โดยเสนอใหอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย (อกก.พว.) พิจารณา ภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม ของปการศึกษานั้น 
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      2)  สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6.6.3.1 (3, 4) ตองสอบท้ังขอเขียน 
(MCQ, CRQ) และสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) 
      3)  กําหนดการสอบพรอมรายละเอียดอื่นๆ จะเปนไปตามประกาศของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯเรื่องการยื่นคําขอสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวช
ศาสตรในแตละป 
 
 การศึกษาตอเนื่องของกุมารแพทย 
   ราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ เห็นชอบกับหลักการของโครงการรับรองการศึกษาอยางตอเนื่องของ
กุมารแพทย โดยจะเริ่มใชกับแพทยประจําบานท่ีเขามาฝกอบรมในปการศึกษา 2560 รวมท้ังกุมารแพทยท่ี
ฝกอบรมกอนปการศึกษา 2560 โดยจะเริ่มสะสมหนวยกิตในปการศึกษา 2563 เปนตนไป กําหนดรอบ
ประเมินทุก 5 ป จาํนวนหนวยกิต 100 หนวยกิตในเวลา 5 ป สําหรับเกณฑการพิจารณาและการนับหนวยกิต
ใหยึดตามเกณฑของการศึกษาตอเนื่องของแพทยสภา ท้ังนี้ยังไดกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา ใหมีการเขารวมประชุม
วิชาการท่ีจัดภายใตการดําเนินการของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยไมนอยกวา 20 หนวยกิตใน
เวลา 5 ป   
 
7. การรับและคัดเลือกผูเขาฝกอบรม 
  7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
   ผูสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรจะตองไดรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา นอกจากนี้ ยังตองมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมท้ังมี
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยสภากําหนด สถาบันฝกอบรมตองกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และ ตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกแพทยประจําบานตาม
จํานวนโควตาท่ีสถาบันฝกอบรมมนั้นไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 
  7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 ภาควิชาฯ มีศักยภาพในการฝกอบรมกุมารแพทยท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยสภาและท่ีไดแจงแก
ราชวิทยาลัยกุมารฯจํานวน 14 คน ตอป (รวมแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน)  ซ่ึง รวกท. ได
กําหนดสัดสวนแพทยประจําบานชั้นปละ 1 คน ตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน และมีงาน
บริการข้ันต่ําสุดตามกําหดน ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 
 

ขอมูล เกณฑ 2559 2560 2562 

ก.จํานวนอาจารยเต็มเวลา (คน) 29 30 32 31 

ข.จํานวนเตียง 160 172 172 172 

ค.จํานวนผูปวยใน (เด็ก) (คน/ป) 1800 5,297 5,316 5,180 

จํานวนแพทยประจําบาน (คน) 14 14 14 14 
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8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 
  ภาควิชาฯ ไดกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมให
สอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาล
สุขภาพของประเทศ ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ี
ตองการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก 
  ภาควิชาฯ ไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดาน
การศึกษา การวิจัย และการบริการ เปนไปตามขอกําหนดของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  8.1  คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม 
   เปนกุมารแพทยท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามเปาหมาย
หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภาและคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดเพ่ือใหสอดคลองตอพันธกิจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 

2. ไดรับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร หรือผานการฝกอบรมและปฏิบัติงานครบหลักสูตรกุมารเวช
ศาสตรจากสถาบันท่ีแพทยสภารับรองหรือจากสถาบันตางประเทศซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

3. มีศักยภาพท่ีจะสามารถศึกษาตอในระดับอนุสาขากุมารเวชศาสตร 
4. มีทักษะและสมรรถนะการทํางานวิจัย โดยการมีผลงานตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ในชวง 3 ป กอน

บรรจุเปนอาจารย 
5. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงแสดงโดยผลสอบ CMU-eTEGS คะแนน 80 คะแนน หรือ 

TOEFL อยางนอย 550 คะแนน หรือเทียบเทา  
ตองผานความเห็นชอบของท่ีประชุมภาควิชาโดยไดรับการยอมรับจากคณาจารยท่ีเขารวม
ประชุมอยูในขณะนั้นไมต่ํากวารอยละ 70 

  8.2  คุณสมบัติผูท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 
   ภาควิชาฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการและประธานการฝกอบรมแพทยประจําบาน ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ รวกท. กําหนด ไดแก เปนกุมารแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร หรือ ตองเปนแพทยท่ีปฏิบัติงาน และเคยทํา
การสอนทางสาขากุมารเวชศาสตรมาแลวไมนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนผูท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
สาขากุมารเวชศาสตรใหความเห็นชอบ 
  8.3  จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 
   เนื่องจาก รวกท.  กําหนดกรอบใหมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาใหไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมท้ังหมด เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับ
การฝกอบรมได และภาระงานในสาขานั้นของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมด 
จะตองไมนอยกวาภาระงานจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน ซ่ึงจํานวนอาจารย
ดังแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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อนุสาขา อาจารยเต็มเวลา  อาจารยพิเศษ 
Allergy, immunology & rheumatology 2 1 
Cardiology 4  
Dermatology 1  
Endocrine, genetics & metabolic disease 2 1 
Gastroenterology & hepatobiliary tract 2  
Growth and development 1 1 
Hematology & oncology 3 1 
Infectious 2 1 
Neonatology 4 2 
Neurology 3 1 
Nephrology 2 1 
Pulmonology 3 1 

รวม 29 8 
สัดสวน (รอยละ) 78 22 

จํานวนอาจารยเต็มเวลาตอผูเขารับการฝกอบรม 2.2 : 1 
 
 8.3  หนาท่ีและภาระงานของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดสัดสวนการปฏิบัติงานของอาจารยตามพันธกิจ 
ดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ อยางนอยรอยละ 20:20:10 ของเวลา ตามลําดับ ภาควิชาฯ มีการ
ประเมินภาระงานข้ันตํ่าตามกรอบรางภาระงาน (Term of Reference) ของอาจารยผานระบบ ของ
มหาวิทยาลัย เปนประจําทุก 6 เดือน 
  ภาควิชาฯ ไดแบงภาระงานในการใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกแพทยประจําบาน โดยกําหนดให
มีจํานวนแพทยประจําบานในการกํากับดูแลของอาจารย ดังนี้ 

1. อาจารยท่ีปรึกษา ดูแลแพทยประจําบานรวมทุกชั้นป จํานวนไมเกิน 2 ราย/ป 
2. อาจารยผูควบคุมการทําวิจัย ดูแลแพทยประจําบานรวมทุกชั้นป จํานวนไมเกิน 2 ราย/ป 
3. อาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นป ดูแลแพทยประจําบานแตละชั้นป จํานวน 1 ทาน/ชั้นป 

  ท้ังนี้ภาควิชาฯ ไดกําหนดภาระงานของอาจารยแบบไมเต็มเวลาใหรับผิดชอบในการเรียนการสอน
แพทยประจําบานไมนอยกวารอยละ 50 ของภาระงานอาจารยแพทยเต็มเวลา 
 8.4  การพัฒนาอาจารย  
  ภาควิชาฯ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องท้ังทางดานการแพทยและ
ดานแพทยศาสตรศึกษา ดังนี้  

1. พัฒนาความรูทางการแพทยใหทันสมัยและเขารับการอบรมเพ่ิมเติมท้ังในและตางประเทศอยู
อยางตอเนื่อง 

2. สนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมเพ่ือพัฒนาความรูทางดานแพทยศาสตรศึกษา 
3.  มีการจัดสัมมนาประจําปท่ีเก่ียวของกับดานแพทยศาสตรศึกษา โดยเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญ

ดานแพทยศาสตรศึกษามาใหคําแนะนํา อีกท้ังยังจัดกิจกรรมทางวิชาการในภาควิชาฯ เพ่ือพัฒนาความรู
ทางดานแพทยศาสตรศึกษา ใหแก บุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชาฯ 
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4. มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม โดยผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา โดยมีการอบรมเก่ียวกับ
การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล รวมไปถึงใหมีความเขาในบทบาทของความเปนครูและมีเจตคติท่ีดี 

5. มีการแตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาเปนท่ีปรึกษาดานการเรียนการสอน
แพทยประจําบาน 

  
9. ทรัพยากรทางการศึกษา 
  9.1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียใหม ต้ังอยูท่ีชั้น 6 อาคารบุญสม  
มารติน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มีหองเรียนสําหรับใชในการบรรยายหรืออภิปราย ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือหอง ความจุ(คน) 
1. หองบรรยาย “ศ.นพ.อาวุธ ศรศุีกร”ี 100-105 
2. หองเรียน 1 25 
3. หองเรียน 2 25 
4. หองเรียน 3 30 

 
  9.2 สถานท่ีสําหรับการฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
หอผูปวยและหองตรวจผูปวยนอก:  ภาควิชาฯ มีหอผูปวยและหองตรวจผูปวยนอกท่ีใชในการเรียนการสอน
และการบริการของภาควิชาฯ ดังนี้ 

1. หอผูปวย จํานวน 10 หอ (168 เตียง) 
(รวมหอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม 1,2 (PICU 1,2) จํานวน  14 เตียง 
และหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด 1,2 (NICU 1,2)   จํานวน   14 เตียง) 

2. หองตรวจผูปวยนอก 
2.1  หองฉีดวัคซีนเด็ก เบอร 27 
2.2  หองตรวจเด็กปวยท่ัวไปเบอร 28  
2.3  หองตรวจพิเศษเด็ก 1 (หองตรวจเด็กโรคเฉพาะทาง) 
2.4  หองตรวจพิเศษเด็ก 3 (หองตรวจเด็กโรคเฉพาะทาง) 
2.5  หองตรวจกุมารนอกเวลาราชการ  
 

9.3 เทคโนโลยีสนับสนุนการศึกษา และอุปกรณอิเลคทรอนิกส 
1. อุปกรณคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะอยูภายในหอผูปวยจํานวน 23  เครื่อง ในหองประชุม

หองละ 1 เครื่อง และในหองพักแพทย จํานวน 3 เครื่อง พรอมระบบ SMI, PAC และ 
Digicard เพ่ือใหแพทยตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลตรวจทางรังสี และใชสืบคน
เวชระเบียน หองพักแพทย 

2. สารสนเทศภายใน (Intranet):  มีบทความ เอกสารประกอบ การสอนในแตละรายวิชา และ
ตัวอยางผูปวยท่ีนาสนใจ ตลอดจนแนวทางมาตรฐานในการรักษาโรคตางๆ ในเด็กอยูใน 
Intranet ของภาควิชาสําหรับนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานใหเรียนรูดวยตัวเอง  

3. สารสนเทศทางการศึกษา: มีระบบ IMS (learning management system) ในการ
จัดระบบ e-learning สําหรับนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน 
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4. มีระบบ Wifi (Jumbo net) ท่ีสนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี
จุดเชื่อมตอสัญญาณครอบคลุมท่ัวโรงพยาบาล แพทยประจําบานสามารถเขาใชบริการ
ผาน username และ password และเชื่อมตอกับอุปกรณอิเลคทรอนิกสวนตัวได 
คนละ 3 เครื่อง 

5. มีระบบ VPN ใหแพทยประจําบานสามารถใชงานเครือขายอยูนอกคณะฯ ไดสามารถใช
งานเครือขายไดเสมือนอยูในคณะฯ โดยใช Internet เปนสื่อกลาง  

 

9.4  ทีมการดูแลผูปวย 
  ในการฝกปฏิบัติงาน แพทยประจําบานจะตองทํางานเปนทีมรวมกับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
นักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานคนอ่ืนๆท้ังในและนอกภาควิชาฯ อีกท้ังตองทํางานรวมกับสห
สาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เชน พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักกิจกรรมบําบัด และนักสังคม
สงเคราะห เปนตน  
 
9.5 ระบบในการใหความรู 
 ในระหวางการฝกอบรม มีการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป โดยจัดการ
เรียนการสอนวิชาการ ในชวง 8.30-9.30 น. และหรือ 13.00-14.30 น. ในทุกวันทําการ สําหรับ
เวลานอกเหนือจากนั้นเปนการฝกภาคปฏิบัติในหอผูปวย แพทยประจําบานสามารถใชชวงนอกเวลา
ราชการ หรือ ชวงวันหยุดพักผอนเพ่ือทํางานวิจัย  

 

10.  การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
 ภาควิชาฯ มีกลไกในการกํากับดูแลและประเมินผลแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

ทบทวน/พัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ/วิธีการ ระยะเวลา 
1. พันธกิจของแผนการฝกอบรมหลักสูตร - แบบประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

- แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย
ประจําบาน 
- แบบประเมินหลกัสูตรโดยอาจารย 
- การประชุมคณะกรรมการการ
ฝกอบรมฯ 
- การนํ า เ สนอผลการประชุ มของ
คณะกรรมการดูแลแพทยประจําบาน ใน
ท่ีประชุมภาควิชาฯ เพ่ือขอความเห็น
และใหการรับรอง 

ทุก 3 ป 
ทุก 1 ป 
ทุก 1 ป 
ทุก 6 เดือน 
ทุก 6 เดือน 

   

2. ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
3. แผนการฝกอบรม 
4. ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 
5. การวัดและการประเมินผล 
6. พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 
7. ทรัพยากรทางการศึกษา 

8. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม การประชุมภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณารับอาจารยใหม ตาม
วาระ 

9. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับผูสมัคร
ผูรับการฝกอบรมละความตองการของระบบ
สุขภาพ 

การประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑการคัดเลือกแพทยประจํา
บานและแพทยใชทุน โดยคณะกรรมการคัดเลือกท่ีไดรับ
การแตงตั้งจากภาควิชาฯ ในแตละปการศึกษา 

10. สถาบันฯ รวม ไมมีสถาบันรวม 
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11.  การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการจัดสัมมนาภาควิชา ทุกป  
 2.  ไดรับการประเมินคุณการฝกอบรมตามขอบังคับของแพทยสภา จากคณะอนุกรรมการการ
ฝกอบรมฯ เพ่ือทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม เปนประจําทุก 5 ป   
 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการฝกอบรมดานการศึกษาหลัง
ปริญญา 
 
 

12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
   ภาควิชาฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
และอํานาจในการวางแผนการฝกอบรม การรับเขา การบริหารจัดการดานการเรียนการสอน ดานงบประมาณ  
และการประเมินผล เพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้นป และสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยมีประธานการฝกอบรมท่ีมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมากกวาหรือเทากับ 5 ปข้ึนไป และมีท่ีปรึกษาท่ีเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือชวยกําหนดแผนการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมและ
ประเมินผล ใหการบริหารการจัดการฝกอบรมเปนไปอยางโปรงใส และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต
กฎระเบียบท่ีกําหนดโดยแพทยสภา  และยังไดรับการตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ
ไทย (รวกท.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยางตอเนื่อง  
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ภาคผนวก 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
เนื้อหาวิชา 

  
   

  หมวดท่ี 1 ภาวะปกติและการดูแลท่ัวไป 
   

 
  หมวดท่ี 2 จําแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกต ิ
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หมวดท่ี 1 ภาวะปกติและการดูแลท่ัวไป 
 

1.1 การกํากบัดูแลสุขภาพเด็ก: หลักการทั่วไป  
(HEALTH SUPERVISION: GENERAL PRINCIPLES) 

 

1.1.1 หลักการท่ัวไปในการดูแลเด็ก 
1.1.1.1 การประเมินสุขภาพ การสัมภาษณพอแมเด็ก และวัยรุน การสังเกตปฏิสัมพันธระหวาง  

พอแมและเด็ก การเติบโตและพัฒนาการ วิธีการเลี้ยงดู ความกาวหนาทางการเรียน 
1.1.1.2 การตรวจรางกายท่ัวไป และการตรวจเพ่ือคนหาสิ่งผิดปกติท่ีพบบอยตามวัย   
1.1.1.3 การติดตาม เฝาระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการ พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน และสภาวะ 

โภชนาการ   
1.1.1.4 วิธีการตรวจคัดกรอง (screening): neonatal screening, developmental screening,   
          laboratory screening   
1.1.1.5 การดูแลสุขภาพชองปาก และการใหฟลูออไรดเสริม 
1.1.1.6 การใหภูมิคุมกันโรค (immunization)   
1.1.1.7 การใหคําแนะแนวลวงหนา (anticipatory guidance) ในแตละชวงอายุ เชน  

- เรื่องการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาการ 
- การรักษาสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงท้ังทางกายภาพและสังคม   
- โภชนาการและความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุและอันตรายจากสารพิษ    

1.1.1.8 การวินิจฉัย การใหคําปรึกษาแนะนํา (counseling) และการจัดการกับปญหาท่ีพบบอย 
ในการตรวจแตละครั้ง เชน ปญหาดานรางกาย ดานพัฒนาการ ปญหาพฤติกรรม จิตสังคม 
ปญหาการเลี้ยงดูเด็ก การเขาโรงเรียน ความตองการพิเศษ เปนตน 

1.1.1.9 การสรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการนัดพบในครั้งตอไป 
1.1.1.10 การเรียกรองและปกปองสิทธิของเด็ก (advocacy)      

1.1.2 วิธีใหบริการดูแลสุขภาพเด็กแบบบูรณาการ (integrated approach to child health 
supervision) การจัดสถานท่ีและบริการตางๆ ใหเหมาะสมในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กแบบบูรณาการ  

1.1.2.1 สถานท่ี เชน หอทารกแรกเกิด คลินิกเด็กดี คลินิกดูแลเด็กอยางตอเนื่อง (continuity    
          clinic), สถานสงเคราะหเด็กออน สถานเลี้ยงดูเด็กกลางวัน โรงเรียน เปนตน 
1.1.2.2 วิธีการ อุปกรณทางการแพทย วัสดุ และอุปกรณตางๆ ท่ีจะตองเตรียมไวเพ่ือบริการ  

เชน แบบประเมินพัฒนาการของเด็ก growth chart สมุดสุขภาพ เอกสาร VDO ของเลน   
เด็ก เปนตน 

1.1.2.3 การสงเด็กท่ีมีความผิดปกติ /ปญหาไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการบําบัดรักษา 
และฟนฟูสมรรถภาพ 

 

1.1.3 การดูแลเด็กในแตละชวงวัย ไดแก วัยทารกแรกเกิด วัยทารก วัยเด็กตอนตน วัยเรียนและวัยรุน ใน
หัวขอตอไปนี้ 
 1.1.3.1 การประเมินและการตรวจเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง 

     1.1.3.2 การสงเสริมสุขภาพ/ปองกันโรค การใหคําปรึกษาแนะนําแกพอแม การสงเสริมนมแม 
     1.1.3.3. การคนหาปญหาท่ีพบบอย การวินิจฉัย การแกไขปญหาและใหคําปรึกษา   
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1.2 การเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 
(GROWTH, DEVELOPMENTAL BEHAVIORAL PEDIATRICS) 

 
1.2.1 ความรูพ้ืนฐาน 

1.2.1.1 ข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาการของเด็กอยางเปนองครวม 
1.2.1.2 ปจจัยท่ีเก่ียวของดาน biological, psychological, social และ behavioral ปฏิสัมพันธ  
          ระหวางปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม (interaction between genetics and  
           environment) ท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง 
1.2.1.3 กระบวนการพัฒนาของเด็กตามวัย ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยรุน ไดแก ระยะกอนเกิดและ 
           ระยะแรกเกิด ระยะทารก วัยเด็กตอนตน วัยเรียน วัยรุน 
1.2.1.4 พัฒนาการปกติของเด็กในดานตางๆ ไดแก พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดาน 

สมองและระบบประสาท พัฒนาการดานกลามเนื้อ พัฒนาการดานจิตใจอารมณและ 
สังคม พัฒนาการดานเพศ พัฒนาการดานจิตวิญญาณ พัฒนาการดานสติปญญาและการ
เรียนรู พัฒนาการดานสื่อสารและภาษา  

1.2.1.5 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรม  
1.2.1.6 การเลือกแบบคัดกรองพัฒนาการ แบบประเมินพัฒนาการ และแบบประเมินทาง 

จิตวิทยาท่ีเหมาะสม 
1.2.2 ปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง สามารถดูแลรักษาไดเอง 

1.2.2.1 โรค/ภาวะท่ีควรวินิจฉัยโดยเร็ว 
   - Delayed speech* 
    - Global developmental delay * 

        - Stunted growth* 
    - Obesity* 
    - Failure to thrive 
   - Autism spectrum disorder 

1.2.2.2 ปญหาการเจริญเติบโตท่ีเกิดจากการดูแลเด็กท่ีไมเหมาะสม โดยไมใชโรคทางตอมไรทอ หรือ
เมตาบอลิก 

1.2.2.3 ปญหาพัฒนาการลาชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 1.2.2.1  
1.2.2.4 ปญหาพฤติกรรมในกิจวัตรประจําวัน เชน colic, feeding and eating problems, non-

organic failure to thrive, sleep problems, encopresis, enuresis, self-
stimulating behaviors 

1.2.2.5 ปญหาอารมณ เชน Breath-holding spells, Temper tantrums 
1.2.2.6 ปญหาพฤติกรรมการปรับตัว เชน การมีนอง การเขาโรงเรียน การปรับตัวตอการเจ็บปวย 

และการเขาอยูโรงพยาบาล 
1.2.2.7 ปญหาพฤติกรรมกาวราว เชน aggression, bullying 
1.2.2.8   ปญหาการเรียน* เชน learning disabilities, attention deficit hyperactivity 

disorder, motor coordination disorder 
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1.2.2.9 ปญหาการเลี้ยงดูเด็กตางๆ เชน ครอบครัวหยาราง มีปญหาครอบครัว ขาดความรูความ
เขาใจในวิธีการดูแลเด็กท่ีเหมาะสม ใหเด็กดูทีวี internet ในวัยท่ีไมเหมาะสม 

หมายเหตุ * โรคหรือภาวะท่ีพบบอย เปนปญหาสุขภาพของคนไทย 
1.2.3 ทักษะท่ีจําเปน 

1.2.3.1 Growth and development surveillances  
1.2.3.2 การประเมินพัฒนาการ และการเลือกใชแบบคัดกรองพัฒนาการในคลินิกเด็กดี  
1.2.3.3 การใหคําปรึกษาแนะนําลวงหนา (anticipatory guidance) เพ่ือการปองกันและการ 

สงเสริมท่ีเหมาะสม (prevention and promotion) ในหัวขอตางๆ เชน temperament  
พัฒนาการเด็กในทุกๆดาน การฝกเด็กในการกินนอน ขับถาย การเขาสังคม การเลือก 
สื่อท่ีเหมาะสม การจัดกิจกรรม การใชเวลาวาง การเรียนรูในระบบโรงเรียน และการ 
เรียนรูในครอบครัว ตลอดจนชีวิตประจําวัน การเสริมสราง self esteem  

1.2.3.4 การสื่อสารกับพอแมผูปกครอง ตลอดจนขบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา (counseling)  
ในการเลี้ยงดูและแกไขปญหาพฤติกรรม     

1.2.3.5 การถายทอดความรูในเรื่องของการเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการเด็กแกพอแม  
ผูปกครอง คร ูตลอดจนสื่อตางๆ     

1.2.3.6 ขบวนการชวยเหลือชุมชน เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยการชวยเหลือศูนยเด็กเล็ก  
และโรงเรียนอนุบาลในการจัดการดานโภชนาการ การสงเสริมพัฒนาการและการปองกัน
อุบัติเหตุ 

1.2.3.7 การสงเสริมพัฒนาการ และการชวยเหลือเด็กท่ีมีความผิดปกติทางโครโมโซมท่ีพบบอย  
เด็กพิการ และ cerebral palsy 

1.2.4 ปญหาและโรค ท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญไดเหมาะสม    
1.2.4.1  ปญหาการเจริญเติบโต 

- Growth retardation from endocrine disorders 
  - Growth retardation from metabolic disorders 
  - Tall stature from endocrine disorders 
  - Tall stature from metabolic disorders 
  - Growth disorders from bone diseases 
  - Endogenous obesity  

1.2.4.2 ปญหาพัฒนาการและปญหาการเรียนท่ีมีภาวะโรครวม  
  - Autistic disorder with co-morbidity 
  - Learning disabilities with co-morbidity 
  - Attention deficit hyperactivity disorder with co-morbidity 

1.2.4.3 ปญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรงและมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอเด็กและสังคม  
  - Severe aggression & violent behavior 
  - Conduct disorder 
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1.3 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
(IMMUNIZATION) 

 
1.3.1 Active immunization   
  1.3.1.1 Immunizing antigens, active immunizing antigens, conjugating agent,   

preservatives, adjuvants, thimerosal, etc. 
1.3.1.2 Adverse events and hypersensitivity reaction 
1.3.1.3 National Immunization Program (NIP) vaccine: Bacillus Calmette Guerin,       

diphtheria, tetanus toxoids and pertussis, oral  poliomyelitis, inactivated 
poliomyelists,measles/Measles-mumps-rubella, hepatitis B, live attenuated 
Japanese encephalitis (JE), human papilloma virus 

1.3.1.4 Non NIP vaccine: rotavirus, influenza, hepatitis A, varicella, meningococcal,               
pneumococcal, rabies, typhoid, inactivated JE, acellular pertussis: DTaP, 
Tdap, Haemophilus influenzae type b, dengue 

1.3.2 Passive immunization   
1.3.2.1 Adverse reactions  
1.3.2.2 Reaction to animal antiserum 
1.3.2.3 Immunoglobulin: hepatitis B immunoglobulin, varicella zoster 

immunoglobulin,  
tetanus immunoglobulin, rabies immunoglobulin 

1.3.3 Immunization in special clinical circumstances 
1.3.3.1 Preterm and low birth weight infants 
1.3.3.2 Immunocompromised children  
1.3.3.3 Health care personnel 
1.3.3.4 International travel   

1.3.4 Urgent condition in immunization 
1.3.4.1 Systemic reactions: encephalopathy, hypotonic hyporesponsive episode 
1.3.4.2 Anaphylactic reactions 
1.3.4.3 Immunization following bite 
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1.4 เวชศาสตรชุมชนและสงัคม 
 (COMMUNITY AND SOCIAL PEDIATRICS) 

 
1. Child rearing:  การสราง protective factors ท่ีสําคัญ   
2.    การดูแลเด็กท่ีอยูในภาวะยากลําบาก 

• Chronic illness & disability 

• Child abuse (physical & sexual abuse, child neglect, child exploitation)  

• Palliative care 

• High risk in preschool & school age: game addiction, aggression, truancy 

• School failure 

• Adopted child, orphan in institute 

• Children from slum, street child 
3. การดูแลเด็กปกติท่ีอยูในสถานเล้ียงเด็กกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนและ 

โรงเรียน (Day care & school health) 
4. การใหคําแนะนําและการดูแลเบ้ืองตนกอนการสงตอผูเช่ียวชาญ  

• Environmental hazard เชน ยาฆาแมลง ยาเสพติด สารตะก่ัว เปนตน 

• Drug abuse 

• Children in disaster 

• Family violence 
5. ปญหาสุขภาวะของเด็กไทยในสถานการณปจจุบัน โดยอางอิงจากเอกสารของราชวิทยาลัยกุมาร

แพทยแหงประเทศไทย 2552 
6. Child advocacy โครงการรณรงคทางสุขภาพในเด็กไทยระดับชาติ เชน การรณรงคเพ่ือกวาดลาง

โรคโปลิโอ การรณรงคกําจัดยุงลาย การรณรงคการตรวจประเมินและสงเสริมพัฒนาการในเด็กไทย 
เปนตน 

7. กฎหมาย/ พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับเด็ก 
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1.5 ระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตรอิงหลักฐาน 
(CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE) 

 
1.5.1 Evidence-bases medicine in medical practice  
 1.5.1.1 Identification of the research questions  

• Magnitude of problems 

• Diagnostic and screening 

• Etiologic or risk factors 

• Prognostic factors or natural history 

• Preventive or therapeutic efficacy 

• Health economic 

• Decision analysis 
   1.5.1.2 กระบวนการคนหา best evidence ท่ีจะใชแกปญหา   

• การใชโปรแกรมพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรเชน word processing, database management, 
information retrieval, e-mail และ internet  

•   วิธีการใช computerized library reference system ในการสบืคนขอมูลทางการแพทย 

•   การคนหาบทความทางวิชาการดวย Medline, Grateful Med, Pub med หรือวิธีอ่ืนท่ี
เทียบเคียงไดบันทึกหรือรวบรวมเขาแฟมทางคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บไวใชอางอิงในอนาคต 

   1.5.1.3 Critically appraisal evidence for its validity (closeness to the truth) and  
   usefulness (clinical applicability) โดยพ้ืนฐานของระบาดวิทยา และชีวสถิติ  
   (biostatistics) โดยเนนกระบวนการตอไปนี้ 

• การเลือกรูปแบบการวิจัย (research design) ท่ีเหมาะสมในการตอบปญหาแตละชนิดทาง
คลินิกและสาธารณสุข โดยทราบขอจํากัดทาง design ขอดี ขอเสีย 

• การวัด reliability, validity, variables, bias, confounding, contamination 
การแสดงผล (display) ไดเหมาะสมกับรูปแบบทางปญหาโดยพ้ืนฐานทาง biostatistics เชน     
-  Sampling and distribution 

  -  Descriptive statistics 
  -  Analytical statistics 

     - Parametric VS nonparametric 
     - Univariate multivariate analysis  
     - Difference VS similarity (agreement) 
     - Diagnostic likelihood ratio, sensitivity, specificity, predictive value 
     - Relative risk, odds ratio, attributable risk  
1.5.2 การประยุกตผลของการวิเคราะหไปใชเวชปฏิบัติพรอมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงาน 
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1.6 จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย 
(MEDICAL ETHICS AND JURISPRUDENCE) 

 

1.6.1 หลักเวชจริยศาสตรพ้ืนฐาน 
  1.6.1.1 การประยุกตเวชจริยศาสตรในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาใหแกผูปวยในกรณี  

• Beneficence-the duty to do good  

• Non maleficence-the duty to do no harm (primum non nocere)  

• Autonomy-respecting patient’s freedom and choices  

• Justice-fair distribution of resources & treating people the same   
  1.6.1.2 ความสําคัญ ขอจํากัด และภาวะท่ีคุกคามตอการรักษาความลับของผูปวย  
   (confidentiality) 
   1.6.1.3  หลักการพูดความจริงในการรักษาผูปวย (principle of truth telling)   

• การเปลี่ยนแปลงของเจตคติท่ีมีตอการพูดความจริงบนพ้ืนฐานของการจัดลําดับความสําคัญเชิง
สัมพัทธในบริบทตางๆ  

• การเชื่อมโยงขอจํากัดของหลักการของการพูดความจริงในการรักษาผูปวยโดยคํานึงถึงบริบทและ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

• ความเครียดในการพูดความจริงของแพทยท่ีอยูระหวางการฝกอบรมและในสวนท่ีเก่ียวของกับ
แพทยศาสตรศึกษา 

  1.6.1.4  ผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ท่ีแพทยอาจเผชิญและอาจสงผลกระทบตอ 
   การดูแลรักษาผูปวย  

• Pharmaceutical industry detailing of physicians and direct to consumer advertising  

• Physician ownership of diagnostic and pharmaceutical facilities  

• Health maintenance organizations and health insurance companies  

• Competing loyalties to other organizations (e.g. a military/government physician or 
a company physician)  

• The uninsured patient  

• Gifts from patients  
1.6.1.5 การจัดทําเอกสารในการวางแผนการรักษาผูปวยระยะสุดทายลวงหนา (advanced care     
          planning) และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

• Living wills 

• Health care power of attorney 
   
     1.6.1.6  องคประกอบท่ีสําคัญในการเขียนคําสั่ง “งดทําการชวยฟนชีวิต (do not resuscitate   
                    order)” ท่ีสอดคลองกับหลักเวชจริยศาสตร  
  1.6.1.7 ความแตกตางระหวาง concepts of decision-making capacity กับ competence และ 
    การประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย   
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  1.6.1.8 การใหครอบครัวและญาติท่ีใกลชิดตัดสินใจแทนเพ่ือเลือกแผนการรักษาเม่ือผูปวยอยูใน 
 ภาวะวิกฤต (substituted judgment) โดยการเรียงตามลําดับของญาติตามท่ีระบุไวในกฎหมาย  

  1.6.1.9 ประเด็นทางจริยธรรมและขอบังคับตามกฏหมาย  
1.6.1.9.1 Withholding or withdrawing of treatment  
1.6.1.9.2 Informed consent and the right to refuse treatment  
1.6.1.9.3 Brain death versus heart-lung death  

  1.6.1.9.4 Persistent vegetative state and the minimally conscious state  
     1.6.1.9.5 Medical futility and inappropriate care requests  

     1.6.1.9.6 Organ donation  
1.6.1.9.7 The extremely premature infant and the limits of viability   
1.6.1.9.8 Euthanasia and physician assisted suicide  
1.6.1.9.9 Adolescents and emancipated minors and consent for treatment  
1.6.1.9.10 Reproductive technologies to include in-vitro fertilization, artificial     
insemination by anonymous donors, stem cell therapy and research, cloning, and 
pre-implantation genetic diagnosis  
1.6.1.9.11 Prenatal screening and medical genetics  

     1.6.1.9.12 Research in medicine  
     1.6.1.9.13 Contraception methods and emergency contraception  

  1.6.1.10 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ unethical conduct และแนวทางการตอบสนองตอ  
  ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือผูรวมงาน  

   1.6.1.10.1 Sexual impropriety with patients and staff  
   1.6.1.10.2 Lack of balance (excessive/unnecessary time at work, or   

overemphasis of commitment to one’s own “lifestyle” at the cost of patient care)  
   1.6.1.10.3 Drive for wealth accumulation, economic self-interest placed above 

patient’s best interests  
   1.6.1.10.4 Alcohol and drug abuse  

1.6.2     ประเด็นดานกฎหมายทางการแพทยท่ีมีผลตอเวชปฏิบัติของกุมารแพทย 
1.6.2.1 ประเด็นดานกฎหมายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาผูปวย 

1.6.2.1.1 ความผิดทางอาญาท่ัวไป 

• ความผิดเก่ียวกับความยินยอมของผูปวย (consent) 

• ความผิดทางอาญาเก่ียวกับการกระทําโดยประมาท 

• ความผิดท่ีเก่ียวกับการงดเวนการกระทํา เชน การไมมาอยูเวร 
1.6.2.1.2 ความผิดอาญาท่ีเก่ียวกับการกระทําของแพทย หรือบุคลากรดานสุขภาพ 

• ความผิดฐานใหคํารับรองเท็จ 

• ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก ผูปวย และคนชรา 

• ความผิดฐานเปดเผยความลับ 
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• ความผิดฐานทําใหแทงลูก 
1.6.2.1.3 ความผิดทางกฎหมายแพง 

• การผิดสัญญา  

• ความผิดจากการกระทําละเมิดโดยตรง (ทุรเวชปฏิบัติ, malpractice) เชน ทําการ
รักษาผิดพลาด ทําใหเกิดความเสียหาย เชน พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

  1.6.2.1.4 ความผิดท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี   
   พ.ศ. 2551 
1.6.2.1.5 กฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน  

• พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 

• พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

• พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 

• พระราชบัญญัติการรับเลี้ยงเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2535 

• พระราชบัญญัติแรงงาน และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงาน 
กําหนดแรงงาน และสถานท่ีในการทํางานของเด็ก พ.ศ. 2533 

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการดําเนินการเก่ียวกับการสอบสวน
เด็กและเยาวชน ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 วาดวย กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเก่ียวกับเด็ก 

• พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

• การเขียนรายงานทางการแพทยท่ีมีกฎหมายบังคับไว เชน รายงานการชันสูตร
บาดแผล ใบรับรองแพทยเก่ียวกับความพิการทุพพลภาพ รายงานสาเหตุการตาย
และการรับรองสาเหตุการตาย (ศูนยขอมูลขาวสารสาธารณสุข สํานักนโยบายและ
แผน สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544) และการรายงานโรคติดตอ 
(contagious disease notification) ท่ีตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง และการเขียน
แบบฟอรมใบรับรองแพทยในการสมัครงานหรือเลาเรียน 
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1.7 วัยรุนและปญหาของวัยรุน 
(ADOLESCENCE AND ADOLESCENT PROBLEMS) 

 
1.7.1     ความรูพ้ืนฐาน  
 1.7.1.1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน ท้ัง 3 ชวงไดแก วัยรุนตอนตน (10-13 ป)วัยรุนตอนกลาง (14-
17 ป) และวัยรุนตอน ปลาย(17-21 ป) 

1.7.1.2  การประเมินพัฒนาการทางดานจิตใจ อารมณและสังคมท่ีเกิดในชวงวัยรุน 
1.7.1.3  การกํากับดูแลสุขภาพวัยรุนดานรางกาย จิตใจและสังคมใหเหมาะสมตามวัย 
1.7.1.4  อุบัติการณของโรคหรือปญหาท่ีพบบอย รวมท้ังสภาวะการณตนทุนชีวิตในวัยรุนได 
1.7.1.5  กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงในโรงเรียน (school health) และ กระบวนการสรางเสริม

ตนทุน 
ชีวิตเยาวชนในชุมชน (community health) 

1.7.1.6  กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับวัยรุน เชน  พระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ 
พระราชบัญญัติสงเสริมเด็กและเยาวชน ป 2550   พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ป 2546   
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

1.7.2 ปญหาท่ีไมรุนแรง สามารถดูแลรักษาไดเอง 
          1.7.2.1 ใหการวินิจฉัยโรคและใหการดูแลรักษาเบื้องตนสําหรับโรคท่ีพบบอยในวัยรุนรวมท้ังให 
คําแนะนํา ปรึกษาปญหาวัยรุนในเชิงการปองกันและสงเสริมสุขภาพและสามารถพิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญได
อยางเหมาะสมในภาวะตอไปนี้ 

1.7.2.1.1 ปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ เชน ปญหาประจําเดือนผิดปรกติ การตั้งครรภในวัยรุน 
การคุมกําเนิด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส เปนตน  

1.7.2.1.2 ปญหาดานการเรียน การปรับตัว 
1.7.2.1.3 ปญหาพฤติกรรมและพฤติกรรมเสี่ยง เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ การสูบบุหรี่ การ
ดื่มเหลาและการใชสารเสพติดอ่ืนๆ และการใชความรุนแรง เปนตน 
1.7.2.1.4 ปญหาการบริโภค เชน ภาวะ eating disorders และ โรคอวน เปนตน 
1.7.2.1.5 ใหภูมิคุมกันโรคไดถูกตองตามตารางการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขรวมท้ัง

สามารถใหคําแนะนําในการใหวัคซีนทางเลือกตางๆแกวัยรุนไดอยางถูกตอง 
1.7.2.2 ใหคําแนะนําปรึกษาวัยรุนและผูปกครองในเชิงการปองกันและสงเสริมสุขภาพ ในหัวขอตอไปนี้ 

1.7.2.2.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของวัยรุน 
1.7.2.2.2 การดูแลสุขภาพจิตของเด็กวัยรุน 
1.7.2.2.3 การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมตามวัย 
1.7.2.2.4 ปญหาการเรียน และบทบาทหนาท่ีในสังคมของวัยรุนรวมถึงความสําคัญของ

ครอบครัว 
1.7.2.2.5 การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพบบอยในวัยรุน เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใชสาร

เสพติด การตั้งครรภ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน 
1.7.2.2.6 ความปลอดภัยในชีวิตของวัยรุน เชน การปองกันอุบัติเหตุดานตางๆ การปองกันความ

รุนแรงท้ังในครอบครัวและนอกครอบครัว เปนตน 

37 
 



1.7.2.2.7การสรางเสริมทักษะชีวิตบางประเด็นท่ีสําคัญในวัยรุน เชน การปฏิเสธ การคบเพ่ือน 
การจัดการความเครียด เปนตน 

1.7.2.2.8เปนท่ีปรึกษาแกหนวยงานตางๆท่ีใหบริการแกวัยรุนในชุมชนเก่ียวกับเรื่องสุขภาพของ
วัยรุน เชน โรงเรียน สถานีอนามัย เปนตน 

1.7.2.2.9 มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับปญหาสุขภาพในวัยรุนในชุมชน เชน การ
รณรงคเพ่ือลดการตั้งครรภในวัยรุน เปนตน 

1.7.2.2.10 ใหการดูแลรักษาตอเนื่องแกวัยรุนท่ีมีปญหาสุขภาพหรือมีความเสี่ยง เชน การเยี่ยม
บานมารดาวัยรุน เปนตน 

1.7.3   ทักษะท่ีจําเปน 
 1.7.3.1 คัดกรองปญหาทางสุขภาพของวัยรุนท้ังทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจและสังคม 
 1.7.3.2 ทักษะในการสัมภาษณวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนความเปน   
           สวนตัว (Privacy) และการรักษาความลับของผูปวยเปนสําคัญ(Patient confidentiality) 
 1.7.3.3 การประเมินพัฒนาการ ภาวะทางจิตใจ สังคมและคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน โดยใช strengths-
based HEEADSSSS interview 

1.7.3.3.1 ความเปนอยูภายในครอบครัว (Home) 
1.7.3.3.2 การศึกษาหรือการทํางานของวัยรุน (Education/Employment) 
1.7.3.3.2 การบริโภคอาหารของวัยรุน (Eating) 
1.7.3.3.3 การใชเวลาวางของวัยรุน (Activity) 
1.7.3.3.4 การใชสารเสพติดตางๆรวมท้ังการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล (Drugs) 
1.7.3.3.5 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน การปองกันการบาดเจ็บ และ 
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน การขับยานพาหนะ การพกอาวุธ
ตางๆ การทะเลาะวิวาท (Safety)  
1.7.3.3.6 พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ การถูกทารุณกรรมทางเพศ และ
การถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ (Sexuality) 
1.7.3.3.7 พัฒนาการทางอารมณ การปรับตัว สภาพจิตใจ อารมณซึมเศรา รวมถึง
พฤติกรรมเสี่ยงตอการทํารายตนเอง (Suicidal risk) 
 

1.7.3.4 สามารถตรวจรางกายตามระบบและตรวจคัดกรองปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในวัยรุนไดอยางถูกตอง  
1.7.3.4.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกาย (Growth development) 
1.7.3.4.2 พัฒนาการทางเพศ (Sexual development) ไดแก การประเมิน Sexual  

      maturity rating  ท้ังสองเพศ เปนตน 
1.7.3.4.3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน arrhythmia, abnormal heart sound เปนตน 
1.7.3.4.4 ชองปากและฟน เชน โรคของฟน และปริทันต (Periodontal), Enamel erosion  

      เปนตน 
1.7.3.4.5 ระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน Osgood-Schlatter disease, scoliosis, kyphosis 

      และ sport  fitness เปนตน 
1.7.3.4.6 ระบบผิวหนัง เชน สิว ผื่นตางๆ รวมถึงรองรอยการทํารายตนเอง และการใช  

   ยาเสพติด  เปนตน 
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1.7.3.4.7 ระบบอวัยวะสืบพันธุ เชน ภาวะไสเลื่อน อัณฑะไมลงถุง ผื่นหรือความ 
   ผิดปรกติบริเวณอวัยวะเพศ เปนตน 

1.7.3.5 .สามารถเลือกทําการตรวจคัดกรองและการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสมแกวัยรุนแต 
 ละราย ไดแก 
1.7.3.5.1 การตรวจคัดกรองการมองเห็น (Vision screening) 
1.7.3.5.2 การตรวจคัดกรองการไดยิน (Hearing screening) 
1.7.3.5.3 กรณีท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับโรคหรือภาวะตางๆ สามารถเลือกทําการตรวจคัดกรองทาง
หองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม เชน  

• Hematocrit หรือ hemoglobin เพ่ือคัดกรองภาวะโลหิตจาง (Anemia) 

• การตรวจคัดกรองภาวะไขมันผิดปรกติ (Dyslipidemia) 

• การตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และ การตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติของเซลลปากมดลูก 

• การตรวจการติดเชื้อวัณโรค  

• การตรวจหาภาวะแทรกซอนของโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีพบบอย เชน ภาวะอวน โรค
เบา หวาน Eating disorders เปนตน 

1.7.3 ปญหาสุขภาพในวัยรุนท่ีจําเปนตองสงตอผูเช่ียวชาญ 
1.7.4.1 Cardiovascular conditions เชน  mitral valve prolapse, pathological heart         

murmur  เปนตน 
1.7.4.2 Dermatologic conditions เชน cystic or nodular acne เปนตน 
1.7.4.3 Endocrinological conditions เชน hyper- or hypothyroidism, galactorrhea, 
unusual hirsutism or virilism, abnormal growth and development, DM type 1 and 2 
เปนตน 
1.7.4.4 Genitourinary conditions  เชน teenage pregnancy, ectopic pregnancy, abortion, 
primary and secondary amenorrhea of undetermined etiology, severe dysfunctional 
uterine bleeding, poly cystic ovary syndrome, testicular torsion, scrotal mass, 
varicocele, hydrocele, complicated pelvic inflammatory disease เปนตน 
1.7.4.5 Musculoskeletal conditions เชน  joint dislocation, pathologic kyphoscoliosis, 
bone tumor เปนตน 
1.7.4.6 Neuropsychiatry conditions เชน eating disorders, depression, suicidal ideation, 
learning disorders, substance abuses เปนตน  

 
   

39 
 



หมวดที ่2 จําแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกต ิ
สาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  

 
เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคภูมิแพและภูมคิุมกัน 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และนําขอมลูท่ีไดมาดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม 

- การสอนขางเตยีง การตรวจผูปวยท่ีแผนก
ผูปวยนอก และมีการ feedback เพ่ือการ
เรียนรูและปรับปรุงอยางเหมาะสม 

- การเรยีนรูจากการดูแลผูปวยโดยตรง 
- Case review, topic review 

- Patient care - 360 Degree evaluation 

- Direct observation and feedback 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- Communication Skill evaluation 

สามารถดูแลและรักษาโรคเหลาน้ีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
กลุมท่ี 1 ภาวะฉุกเฉิน  ไดแก  Acute asthmatic attack, 

Anaphylaxis, Acute urticaria & angioedema 
กลุมท่ี 2 ปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 

ไดแก Allergic rhinitis, sinusitis, Allergic 
conjunctivitis, Atopic dermatitis, Asthma, 
Urticaria & angioedema, Food allergy, Drug 
allergy, Insect sting allergy, Anaphylaxis, 
Wheezing child, Basic care in primary immune 
deficiency, Adverse reaction to vaccine, 
Immunization in immunocompromised host, 
Allergy prevention 

กลุมท่ี 3 ปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเชี่ยวชาญได
เหมาะสม  ไดแก Allergy skin testing, 
Hereditary/severe angioedema, Anaphylaxis ท่ีตองการ
หาสาเหต,ุ Eosinophilic enteropathy, Primary 
immunodeficiency, Serum sickness, Eosinophilia, 
Mastocytosis, Exercise induced bronchoconstriction 

- การสอนขางเตยีง การตรวจผูปวยท่ีแผนก
ผูปวยนอก และมีการ feedback เพ่ือการ
เรียนรูและปรับปรุงอยางเหมาะสม 

- การเรยีนรูจากการดูแลผูปวยโดยตรง 
- การสอนกลุมยอย และการทํากิจกรรม เชน 

topic review, journal club, case 
review 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 
 

- 360 Degree evaluation  

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

ทราบความรูพ้ืนฐานเพ่ือนํามาประยุกตใชทางคลินิก ไดแก 
1. Immune response: Mechanism of host defense,  

-  การสอนกลุมยอย และการทํากิจกรรม เชน  
   topic review, journal club 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other related 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
Antigen presentation, Humoral and cellular 
response, Mucosal epithelial cells, Cytokines 
and chemokines, Lymphocyte (T & B cell), 
Polymorphonuclear cell (PMN), Complement 

      2. Gell & Coombs’ hypersensitivity reactions 
      3. Allergic inflammation 
      4.   Common allergens and avoidance 
      5. Principle of allergen immunotherapy 
      6. Pharmacology of drugs used in allergic and  
            immunologic disorders (e.g.IVIG) 
      7.   Principle of diagnostic tests in allergy: in vivo  
           (e.g. skin test), in vitro 

science 

 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- PIE 

 

 

เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับผูปวยโรคภูมิแพและภมูิคุมกัน 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

เขาใจหลักการ ขอบงช้ี ภาวะแทรกซอน และ สามารถทําหตัถการ
เหลาน้ีได ไดแก 

• การใชยาพนละอองฝอยและอุปกรณท่ีเก่ียวของ (aerosol 
therapy and equipment) 

• การใชยาพนจมูก (intranasal spray) 
• การใชยาฉีด adrenaline เขากลามเน้ือ 

- การสอนขางเตยีง การตรวจผูปวยท่ีแผนก
ผูปวยนอก และมีการ feedback เพ่ือการ
เรียนรูและปรับปรุงอยางเหมาะสม 

- workshop 
 

-  Patient care 
- Scientific knowledge of    

   pediatrics and other  

   related science 

 

- Direct observation and feedback 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถของตนเอง 
• สามารถทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
• สามารถติดตอประสานงานกับบุคลากรท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 
• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม และยึดผูปวยและ

ครอบครัวเปนศูนยกลาง 
• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
• สามารถใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกผูปวย และ

ครอบครัวอยางเหมะสม  

- การสอนขางเตยีง การตรวจผูปวยท่ีแผนก
ผูปวยนอก และมีการ feedback เพ่ือการ
เรียนรูและปรับปรุงอยางเหมาะสม 

- การเรยีนรูจากการดูแลผูปวยโดยตรง 
 

- Professional habits,     
   attitudes, moral and ethic 
- Communication and 

interpersonal skills 
- Health system and health 

promotion 

- 360 Degree evaluation 
- Direct observation and feedback 
- Portfolio 
- Discharge summery 
- Communication Skill evaluation 
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สาขา โรคหัวใจ 
 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจท่ีพบบอย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

วินิจฉัย รักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบบอย ท้ังกรณีฉุกเฉิน 

ผูปวยหนักและผูปวยเรื้อรัง  

-รับ Consultation ผูปวยโรคทางระบบหัวใจและ

หลอดเลือด จากภายนอกหนวยฯ 

-ดูแลผูปวยโรคหัวใจในหอผูปวยตางๆ 

-ศึกษาเอกสาร และหนังสือดวยตนเองและท่ีทาง

หนวยฯ จัดหาให 

-เขารวมการประชุมวิชาการเก่ียวกับโรคหัวใจ 

(cardio conference, CVT conference) 

-นําเสนอ topic หรือ journal 1เรื่อง/เดือน 

-  Professional habits, 

attitudes, moral and 

ethic 

-  Communication and 

interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

-  Patient care 

  

 

- 360 Degree 
- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 
- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

- EPA 

ปองกันและสงเสริมสุขภาพเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด -ใหคําแนะนําแกผูปวยและผูปกครองเก่ียวกับ

โรคหัวใจ การรักษา การมาติดตามการรักษา

และการปองกันภาวะแทรกซอนตางๆเชนติดเช้ือ 

หัวใจลมเหลว  

 

เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปน  

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

อาน EKG ผูปวยโรคหัวใจท่ีฉุกเฉินและท่ีจําเปนเบ้ืองตนได -อาน EKG ผูปวยโรคหัวใจในหอผูปวยหรือรับ

ปรึกษาจากภายนอก  

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication and 

interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Continuous professional 
development 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 
- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- Communication Skill evaluation 
- EPA  

แทงและใสส่ายสวนเขา้เสน้เลอืดดาํใหญ่ผูป่้วยเดก็ได ้ -แทงและใสส่ายสวนเขา้เสน้เลอืดดาํใหญ่

ผูป่้วยเดก็ในหอผูป่้วย 

42 
 



สาขาวิชาโรคผิวหนัง (Dermatology) 
 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยภาวะฉุกเฉินของโรคผิวหนัง 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและการรักษาเบ้ืองตนอยางเหมาะสมในภาวะ

ตอไปน้ี 

1. Bacterial infection 

• Toxic shock syndrome 
2. Cutaneous manifestations of systemic diseases 

• Gram negative septicemia (ecthyma 
gangrenosum, purpura fulminan) 

3. Cutaneous drug reactions 

• Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic 
epidermal necrolysis (TEN) 

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

4. Kasabach-Merritt syndrome 

1. รวมออกตรวจผูปวยคลินิกโรคผิวหนังเด็ก
และหอผูปวย ของภาควิชากุมารเวชศาสตร 
และผูปวยท่ีถูกสงมาปรึกษาจากภาควิชาอ่ืน
โดยอภิปรายปญหารวมกับอาจารย 

2. ฝกประเมินผูปวยท่ีมีปญหาโรคผิวหนังและ
วางแผนการรักษารวมกับอาจารย 

3. รวมดูแลผูปวยท่ีมีปญหาโรคผิวหนัง 
4. จัด discussion review รวมกับอาจารย

ตามท่ีอาจารยมอบหมายหรือแพทยประจํา
บานมีความสนใจเปนพิเศษ 

5. ศึกษาดวยตนเองตามหัวขอ list of 
contents 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication and 

interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system and 

health promotion 

 

 

- 360 Degree evaluation 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

 

เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับโรคผิวหนัง 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถทําหัตถการเหลาน้ีไดดวยตนเอง 

1. Cutaneous manifestation of infections and infestations 

• Bacterial infections: 
impetigo, ecthyma, folliculitis, furuncle, 
carbuncle, erysipelas, cellulitis, sexually 
transmitted diseases, staphylococcal scalded 
skin syndrome (SSSS) 

• Superficial fungal infections: candidiasis, 
dermatophytosis (tinea capitis, tinea corporis, 
tinea pedis, tinea ungium), tinea versicolor 

• ฝกทักษะการทําหตัถการและอานผล

หัตถการ เชน  การทํา tzanck smear,  
KOH preparation, Gram’s stain, 

scabies  preparation  

• ฝกทักษะในการทํา skin biopsy และอาน

ผลรวมกับอาจารย   
 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 
- Communication and 

interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

- Patient care 

- Health system and 

health promotion 

- 360 Degree evaluation 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 
- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

• Viral infections: molluscum contagiosum, warts, 
herpes simplex, herpes zoster, chickenpox, hand 
foot mouth diseases, viral exanthems 

• Insect bites and parasites: insect bite reaction, 
scabies, pediculosis, creeping eruption 

2. Papulosquamous diseases 
• Pityriasis rosea 
• Psoriasis (guttate, vulgaris) 

3. Cutaneous manifestations of systemic diseases 
• Gram negative septicemia (ecthyma 

gangrenosum) 
• Connective tissue disorder: lupus erythematosus 

and dermatomyositis 
• Vasculitis: Henoch-Schönlein purpura 

4. Genodermatoses 
• Neurofibromatosis 
• Tuberous sclerosis 
• Incontinentia pigmenti 
• Ichthyosis vulgaris 

 

 

 

เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถ และสามารถ

ทํางานเปนทีมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืน ๆ ได

อยางเหมาะสม 
• สามารถใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมท้ังใหกําลังใจแก

ผูปวยและครอบครัว 
• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม ยึดผูปวยและครอบครัว

เปนศูนยกลาง 
• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ และ

งานท่ีไดรับมอบหมาย  
• ตรงตอเวลา 

• ไดดูแลผูปวยดวยตนเอง โดยปฏิบัติงาน
รวมกับนักศึกษาแพทย และอาจารยเพ่ือฝก
ทักษะการทํางานในดานตาง ๆ  

• ไดรับการ feedback จากอาจารยในการ
ตัดสินใจใหการรักษาผูปวย 

• ไดมโีอกาสพูดคยุ ใหคําแนะนํากับผูปวย
และญาติภายใตการดูแลของอาจารย 

- Professional habits,    
  attitudes, moral and ethic 
- Communication and    
   interpersonal skills 
 

- 360 Degree evaluation 
- Direct observation and feedback 
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สาขา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยท่ีปญหาของโรคระบบทางเดนิอาหารและตับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารและตับในภาวะฉุกเฉิน
เบ้ืองตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงตอใหกับผูเช่ียวชาญไดอยาง

เหมาะสม ประกอบไปดวยกลุมโรคดังตอไปน้ี 

• Acute abdomen 
o Appendicitis 
o Incarcerated hernia 

• Peritonitis 

• Bowel obstruction 
o Malrotation and volvulus 
o Intussusception 
o Pyloric stenosis 
o Duodenal atresia 

• Ileus 

• TE-fistula 
• Acute liver failure 

• Upper and Lower GI hemorrhage 
• Foreign body in GI tract 

• Corrosive ingestion 

- Observe 
- Clinical practice under supervision 

- Academic conference: morning 

conference, interesting case, topic 

review, Surgico-Pediatric conference 
- Special lecture 

-    Self-directed study 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other related 

science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 
- Continuous professional 

development 

- Leadership 

Clinical competency 
Critical thinking  

- Formative assessment and 
feedback on service round 

with attending staff 

- Formative assessment and 

feedback on specialty round 
with sub-specialty staff 

- 360 degee performance 

evaluation form 

- CRQ 

- MCQ 

สามารถประเมิน ตรวจวินิจฉัย และใหการดูแลรักษาในเบ้ืองตน 
ของโรคทางเดินอาหาร และตับ ท่ีไมฉุกเฉิน กอนสงใหผูเช่ียวชาญ
ไดอยางเหมาะสม 

• Gastrointestinal diseases 
o GERD, complicated 
o H. pylori infection 
o Peptic ulcer disease 
o Achalasia 
o Abnormal swallowing 

- Observe 
- Clinical practice under supervision 
- Academic conference: morning 

conference, interesting case, topic 
review, Surgico-Pediatric 
conference 

- Special lecture 
-     Self-directed study  

- Professional habits, 
attitudes, moral and 
ethic 

-  Communication 
   and interpersonal skills 
-  Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

-  Patient care 

- Formative assessment and 
feedback on service round 
with attending staff 

- Formative assessment and 
feedback on specialty round 
with sub-specialty staff 

- 360 degee performance 
evaluation form 

- CRQ 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

o Chronic intestinal pseudogut 
obastruction 

o Cyclic vomiting, refractory 
o Inflammatory bowel disease 

• Hepatobiliary diseases 
o Cholestasis in infancy 
o Chronic viral hepatitis 
o Cirrhosis 
o Metabolic liver diseases 
o Wilson disease 
o Autoimmune hepatitis 
o Sclerosing cholangitis 
o Portal hypertension 
o Liver abscess 
o Liver mass 
o Choledochal cyst 
o Gall stone 

• Pancreatic diseases 
o Pancreatitis, acute, moderate to severe 
o Pancreatitis with complications 
o Pancreatitis, chronic 
o Cystic fibrosis 
o Congenital anomalies of pancreatic ducts 

-  Health system 
   and health promotion 
- Continuous professional 

development 
- Leadership 
Clinical competency 
Critical thinking  

- MCQ 

สามารถดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารและตับท่ีไมรุนแรง โดย

สามารถรักษาไดเอง 

• Acute gastroenteritis 

• Constipation, encopresis 
• Anal fissure 

• Infant colic 
• Infant regurgitation/GER 

• GERD, uncomplicated 

• Cyclic vomiting, mild 

- Observe 

- Clinical practice under supervision 

- Self-clinical practice after being 

entrusted 

- Academic conference: morning 

conference, interesting case, topic 

review, Surgico-Pediatric 

conference 

-  Professional habits, 

attitudes, moral and 

ethic 

-  Communication 

   and interpersonal skills 

-  Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 
-  Patient care 

- Formative assessment and 

feedback on service round 

with attending staff 

- Formative assessment and 

feedback on specialty round 

with sub-specialty staff 

- 360 degee performance 

evaluation form 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

• Lactose intolerance 

• Cow milk protein allergy 
• Antibiotic associated diarrhea 

• Persistent diarrhea 
• Intestinal parasites 

• Chronic/Functional abdominal pain 
• Aerophagia 

- Refresher course 

- Special lecture 

- EPA 

- Self-directed study 
 

-  Health system 
   and health promotion 
-  Continuous professional 

development 
-  Leadership 
-  Clinical competency 
-  Critical thinking  

- CRQ 

- MCQ 

- EPA 

• GI bleeding, minor 
• Stress related mucosal disease 
• Henoch-Schonlein purpura with GI involvement 
• Spontaneous bacterial peritonitis 
• Pancreatitis, acute, mild 
• Acute viral hepatitis 
• NAFLD 
• Drug-induced liver injury, mild 
• Idiopathic neonatal hepatitis 

   

สามารถใหการดูแลผูปวยโรคทางเดินอาหารและตับ โดยประยุกต

ความรูพ้ืนฐานทางการแพทยดังตอไปน้ีไดอยางถูกตอง เปน

ปจจุบัน และเหมาะสม 

• GI, Liver, and pancreatic embryonic 
development 

• Bilirubin and bile acid metabolism 
• Digestion and absorption 
• Function of the liver 
• GI immunity 
• Gut microbiome and probiotics 
• Gut hormone 
• GI motility 
• Gut electrolytes 
• Basic GI pharmacology 

- Academic conference: morning 

conference, interesting case, topic 

review, Surgico-Pediatric conference 

- Refresher course 

- Special lecture 

- Self-directed study 

 

-   Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

  

- CRQ 

- MCQ 
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เปาหมายท่ี 2  สามารถเลือกสงตรวจและแปลผล รวมถึงทําหัตถการท่ีจําเปนสาํหรับผูปวยโรคทางเดนิอาหาร และตับไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถตรวจและแปลผลการตรวจท่ีสําคัญดังน้ี 

• Stool examination including stool fat and stool 

reducing substance 

• LFTs 

• Plain abdomen 

• Ascitic fluid analysis 

-   Clinical practice - Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

 

- Performance evaluation form 

by attending staff 

สามารถอธิบายขอบงชี้ และแปลรายงานผลการตรวจดังกลาวได

อยางถูกตอง 

• UGIS 

• Barium enema 

• Ultrasound and CT abdomen 

• pH-impedance study 

• EGD 

• Colonoscopy 

• Anorectal manometry 

• Liver biopsy 

- Observe and perform informed 

consent process under supervision 

- Observe in the endoscopic suite 

-   Clinical practice with staff 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Communication 

  and interpersonal skills 
- Critical thinking 

- Performance evaluation form 

by attending staff 

สามารถทําหัตถการตอไปน้ีไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

• Abdominal paracentesis 

- Observe 

- Clinical practice under supervision 

-  Self-clinical practice after being 

entrusted 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

  Clinical skills 

- Performance evaluation form 

by attending staff 

- OSCE 
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เปาหมายท่ี 3  สามารถสื่อสาร และใหคําแนะนําแกผูปกครอง และผูปวย เก่ียวกับโรคระบบทางเดินอาหาร และตับไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถสื่อสาร และใหคําแนะนําแกผูปกครอง และผูปวย เก่ียวกับ

โรคระบบทางเดินอาหาร และตับ ดังตอไปน้ี ไดอยางถูกตอง และมี

ประสิทธิภาพ  

• Infant nutrition 

• Dietary management in cow milk allergy 
• Oral rehydration therapy 

• Toilet training 
• Life style modification for GERD 

• Nutritional treatment and physical activity for 
weight reduction in NASH 

• Immunization against HAV, HBV and Rotavirus 

- Observe 

- Clinical practice under supervision at 

the IPD, OPD, and well-baby clinic 

-   EPA 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Communication 

  and interpersonal skills 

Clinical competency 

 

- Formative assessment and 

feedback from GI staff 

- EPA  

- OSCE 

 

เปาหมายท่ี 4  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถมีทักษะในการ 

• ทํางานรวมกับ สหสาขาวิชาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Inter-professional skill) 

• เปนผูนําในทีมการรักษา 

• ดูแลผูปวยแบบองครวม 

• คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ โดยประยุกตความรูดาน 

evidence-based medicine ในการดูแลผูปวย 

• กํากับดูแล และสอนนักศึกษาแพทย ในความรูและทักษา

ท่ีจําเปน 

- Observe 

- Clinical practice under supervision 

- EPA 

- Medical conference (EBM) 

- Bedside clinical teaching for medical 

students 

- Communication 

  and interpersonal skills 

- Leadership 

- Collaborative skills 

- Critical thinking 

- Formative assessment and 

feedback on service round with 

attending staff 
- Formative assessment and 

feedback on specialty round 
with sub-specialty staff 

- 360 degee performance 
evaluation form 

- EPA 
- CRQ 

- MCQ 
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Growth & Developmental-Behavioral Pediatrics  

 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาพัฒนาการและพฤตกิรรม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและใหการดแูลเบ้ืองตนอยางเหมาะสมใน 

ภาวะตอไปน้ี 

• ปญหาการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ เชน delayed 

speech, GDD, obesity, failure to thrive, ASD 

• ปญหาพฤติกรรม เชน colic, feeding problems, sleep 

problems, enuresis, self-stimulating behaviors 

• ปญหาอารมณ เชน breath-holding spells, temper 

tantrums 

• ปญหาการปรับตัว เชน การมีนอง การเขาโรงเรียน การ

ปรับตัวตอการเจ็บปวย และการนอนโรงพยาบาล 

• ปญหาพฤติกรรมกาวราว เชน aggression, bullying 

• ปญหาการเรียน เชน learning disorder, ADHD 

• ปญหาการเลี้ยงดูเด็กตางๆ เชน ครอบครัวหยาราง ขาด

ความรูในการดูแลเด็กท่ีเหมาะสม การใช media ในเด็ก 

 

มีทักษะในการสื่อสารและใหคําแนะนําในดานตอไปน้ี 

• พัฒนาการดานตางๆ ตามวัย 

• ปจจัยดาน biopsychosocial ท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก 

• การเลีย้งดูเด็กตามวัย 

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอก

พัฒนาการเด็กทุกวันจันทร (เชา-บาย) และ

วันพฤหัสบดี ([บาย) และอภิปรายปญหา

รวมกับอาจารย  

• ดูแลผูปวยท่ีสงปรึกษาจากตึกผูปวยในและ

นอกภาควิชาและอภิปรายปญหารวมกับ

อาจารย  

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยพัฒนาการเด็กใน

กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา เชน new 

admission, interesting case และ topic 

conference 

• เขารวมกิจกรรมของหนวยทุกวันพุธ (บาย) 

เชน journal club, topic conference, 

adolescent topic และ ทบทวนความรู

รวมกับอาจารยประจําหนวยทุกวันศุกร 

(บาย) 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Communication skill evaluation 

- EPA 7 
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เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถทําหัตถการเหลาน้ีไดดวยตนเอง 

• ตรวจกรองพัฒนาการและพฤติกรรม เชน Denver II, Gesell 

drawing, M-CHAT, SNAP-IV 

สามารถสงตรวจการประเมินทางจิตวิทยาอยางเหมาะสม เชน IQ 

test, psycho test 

• ฝกทักษะการทําหตัถการ เชน การตรวจ

กรองพัฒนาการและพฤติกรรม 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Direct observation and feedback 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

 

 

เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถ และสามารถทํางาน

เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

• สามารถแจงขาวราย ใหคําปรึกษา คําแนะนํารวมท้ังให

กําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 

• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม ยึดผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลาง 

• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ และงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

• สามารถใหการสงตอผูเช่ียวชาญอยางเหมาะสม 

• ไดฝกดูแลผูปวยนอกและท่ีสงปรึกษาไดดวย

ตนเอง โดยปฏบัิติงานรวมกับแพทยประจํา

บานตอยอด และแพทยท่ีรับปรึกษาเพ่ือฝก

ทักษะการทํางานในดานตางๆ 

• ไดรับการ feedback จากอาจารยในการ

ดูแลผูปวยเบ้ืองตน 

• ไดมโีอกาสพูดคยุ ใหคําแนะนํากับผูปวย

และญาติภายใตการดูแลของอาจารย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- Communication skill evaluation 

- EPA 7 
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Hematology/Oncology 
 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาปญหาโรคโลหิตวทิยาทีพ่บบอย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินจิฉัยและการรักษาเบื้องตนอยางเหมาะสมในภาวะ

ตอไปนี ้

• โรคมะเร็งในเด็ก 

• ภาวะ Superior vena cava syndrome (SVC syndrome)   

• ภาวะ Tumor lysis syndrome 

• ภาวะ Hyperleukocytosis 

• ภาวะ Cord compression 

• ภาวะ Febrile neutropenia 

• มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 

• มะเร็งตอมน้ําเหลือง 

• เนื้องอกสมอง 

• มะเร็งชนิด neuroblastoma 

• มะเร็งชนิด Wilms’ tumor 

• โรคเลือดในเด็ก 

• iron deficiency, vitamin B12 & folic acid deficiency 

• glucose-6 phosphate dehydrogenase    (G-6-

PD) deficiency  

• Membrane disorder: hereditary spherocytosis 

• Thalassemia/hemoglobinopathies: trait and 

diseases 

• Immune mediated hemolysis: autoimmune 

hemolytic anemia 

• Acquired platelet dysfunction with 

• ดูแลผูปวยที่ตึกผูปวยเด็กทุกวัน และ

อภิปรายปญหารวมกับอาจารย 

• ออกตรวจผูปวยที่หองตรวจผูปวย

นอกโรคเลือดและมะเร็งเด็ก ทุกวัน

อังคารและศุกร 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคเลือดและ

มะเร็งในกิจกรรมทางวิชาการของ

ภาควิชา เชน new admission, 

interesting case และ dead case 

conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารย

ประจําหนวยเปนที่ปรึกษา 

 

-  Professional habits, 

attitudes, moral and 
ethic 

-  Communication and 

interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 

related science 

-  Patient care 

  
  

- 360 Degree 

- Direct observation and 
feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 
- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill 

evaluation 
- EPA 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

eosinophilia (APDE) 

• Immune thrombocytopenia (ITP) 

• Idiopathic vitamin K deficiency in infancy 

• Hemophilia 

• Disseminated intravascular coagulation (DIC) 

• Blood and blood components  

• Complication of transfusion 

 

เปาหมายที่ 2  ความสามารถในการทําหัตถการ  

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

สามารถทาํหัตถการเหลานี้ไดดวยตนเอง 

• Bone marrow aspiration 

• Bone marrow biopsy 

• Lumbar puncture  

• Peripheral blood smear 

• แปลผล peripheral blood smear และ bone 

marrow aspiration ไดอยางถูกตอง 

เรียนรูการตรวจพิเศษทางโลหิตวิทยาอ่ืน ๆ และการแปลผล 

เชน supravital stain, coagulogram, mixing test และ 

factor assay 

 

• ฝกทักษะการทําหัตถการ เชน การเจาะ

ตรวจน้ําไขสันหลังพรอมใหยาเคมีบําบัด 

การเจาะตรวจไขกระดูก 

• อานผล peripheral blood smear 

และ bone marrow aspiration 

smear รวมกับอาจารย 

• เรียนรูการตรวจพิเศษทางโลหิตวิทยา

และการแปลผล เชน supravital stain, 

coagulogram, mixing test และ 

factor assay 

• ศึกษาวิธีการอานภาพรังสีและแปลผล

การตรวจทางหองปฏิบตัิการที่เก่ียวของ 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication and 

interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Continuous professional 

development 

  

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- Communication Skill evaluation 

- EPA 
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เปาหมายที่ 3  สามารถปฏิบัตงิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

• เขาใจบทบาท หนาที่ ขีดความสามารถ และสามารถ

ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืน ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 
• สามารแจงขาวราย ใหคําปรึกษา คําแนะนาํ รวมทั้งให

กําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 
• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม ยึดผูปวยและ

ครอบครัวเปนศูนยกลาง 
• รับผิดชอบตอผูปวยและงานที่อยูในความรับผดิชอบ 

และงานทีไ่ดรับมอบหมาย  
• ตรงตอเวลา 

• ไดดูแลผูปวยในหอผูปวยดวยตนเอง โดย

ปฏิบัติงานรวมกับนักศึกษาแพทย แพทย

ประจําบานตอยอด และแพทยที่รับ

ปรึกษาเพื่อฝกทักษะการทาํงานในดาน

ตาง ๆ  

• ไดรับการ feedback จากอาจารยในการ

ตัดสินใจใหการรักษาผูปวย 

• ไดมีโอกาสพูดคุย ใหคําแนะนาํกับผูปวย

และญาตภิายใตการดูแลของอาจารย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and 

ethic 

- Communication and 

interpersonal skills 

- Patient care 

- Health system and 

health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

- 360 Degree 

- Direct observation and 

feedback 

- Portfolio  

- Communication Skill evaluation 

- EPA 

 

 

เปาหมายที่ 4  สามารถใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการดูแลผูปวยในระยะสุดทาย ไดแก 

• สามารถติดตอสื่อสาร อธิบายและใหกําลังใจ

ครอบครัวของผูปวยเก่ียวกับการรักษาแบบ

ประคับประคองไดอยางเหมาะสม 

• สามารถใหการดูแลแบบประคับประคองแกผูปวย

ระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 

• ไดดูแลผูปวยในหอผูปวยดวยตนเอง  

เพื่อฝกทักษะการทํางานในการดูแล

ผูปวยในระยะสุดทาย  

• ไดมีโอกาสพูดคุย ใหคําแนะนาํกับผูปวย

และญาตภิายใตการดูแลของอาจารย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication and 

interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

- Patient care 
- Health system and 

health promotion 
- Continuous professional 

development 

- 360 Degree 

- Direct observation and 

feedback 

- Portfolio 

- Communication Skill evaluation 

  

   

 

54 
 



INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
 

เปาหมายท่ี  1  ใหการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางระบบโรคติดเช้ือในเด็ก 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและการรักษาเบ้ืองตนอยางเหมาะสมในภาวะ

ฉุกเฉินดังตอไปน้ี 

• Sepsis/bacteremia*  

• Septic shock*  

• Meningitis/encephalitis 

• Fever in immunocompromised   

• host/febrile neutropenia 

• Dengue shock syndrome* 

• Toxic shock syndrome 

 

 
 

• ดูแลผูปวยท่ีอยูใน ICU ในภาควิชาและ

ตางภาควิชา และอภิปรายปญหารวมกับ

อาจารย 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กท่ัวไปทุกวัน และ

อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

ระบบประสาททุกวันจันทรเชา 

• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตนและวาง

แผนการรักษาได 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบตดิเช้ือ

ในเด็กในกิจกรรมทางวิชาการของ

ภาควิชา เชน new admission, 

interesting case, clinicopathology 

และ dead case conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

• สามารถประยุกตใชความรูในผูปวยเด็กท่ี

ติดเช้ือตอไป 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

 

 

 

เปาหมายท่ี  2  ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคติดเช้ือท่ีมีปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและใหการรกัษาอยางเหมาะสมในภาวะโรค
ทางระบบโรคติดเช้ือดังตอไปน้ี 

- Viral exanthems: Herpes simplex*, measles*, 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กทุกวัน และ
อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 
- Communication 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
   examination) 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
parvovirus B19, rubella, varicella* 

- Zoonoses/arthropod borne: chikungunya, 
Dengue*, JE, leptospirosis, malaria*, rickettsial 
infection* (scrub typhus, murine typhus) 

- Infectious mononucleosis syndrome* Ebstein-
Barr virus, cytomegalovirus(CMV), toxaplasma 

- Human immunodeficiency virus (HIV) infections 
including acquired immuno-deficiency syndrome 
(AIDS) 

- Tuberculosis* 
- Congenital and perinatal infection: CMV, group B 

streptococcus, herpes simplex virus, HIV, 
parvovirus B19, rubella, syphilis, varicella, 
toxoplasmosis, tuberculosis, zika 

- Sexually transmitted diseases: cervicitis, syphilis, 
warts, epididymitis/orchitis, human papilloma 
virus, pelvic inflammatory disease, vaginitis, 
genital ulcer/adenopathy, urethritis  

- Emerging infectious diseases: avian influenza, 
pandemic influenza, Severe acute respiratory 
syndrome, Middle East respiratory syndrome 
coronavirus 

- Viral infections: adenovirus*, enterovirus*, 
influenza*, respiratory syncytial virus*  

- Occult bacteremia 
- Bacterial infections: chlamydia, diphtheria, 

Haemophilus influenzae, melioidosis, 
meningococcal, mycoplasma, nocardiosis, 
pertussis, Salmonella*, Staphylococcal*, 
Streptococcal*, tetanus 

- Parasitic infections: pinworms, ascariasis, 
hookworm, Microsporidium, Cryptosporidium, 
Entamoeba histolytica, Giardia, tapeworm, 

ระบบประสาททุกวันจันทรเชา 
• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตนและวาง

แผนการรักษาได 
• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบโรคติด

เช้ือในเด็กในกิจกรรมทางวิชาการของ
ภาควิชา เชน new admission, 
interesting case, clinicopathology 
และ dead case conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา
หนวยเปนท่ีปรึกษา 

• สามารถประยุกตใชความรูในผูปวยเด็กท่ี
ติดเช้ือตอไป 

• สามารถนําความรูและประสบการณไปใช
ในผูปวยเด็กในหอผูปวยอ่ืนตอไป 

and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 
related science 
- Patient care 
- Health system 
and health promotion 
- Continuous professional 
development 
- Leadership 
 
 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 
- OSCE (Board and in-training  
   examination) 
- Portfolio 
- PIE 
- Discharge summery 
- Communication Skill evaluation 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
Brugia malayi, trichuriasis, free living amoeba, 
strongyloidiasis, cysticercosis, trichinosis, 
gnathostomiasis, opisthorchiasis, paragonimiasis, 
malaria 

- Pharyngitis*, tonsillar-pharyngitis*, otitis media 
and externa*, sinusitis*, facial cellulitis, 
mastoiditis, parotitis, mumps 

- Herpetic gingivostomatitis*, herpangina*, hand-
foot-and-mouth disease, oral thrush*,  

- Croup syndrome* 
- Pneumonia*, bronchiolitis, bronchitis 
- Esophagitis, enteritis, antibiotic associated colitis, 

hepatitis 
- Urinary tract infection*  
- Urethritis, vaginitis, epididymitis, orchitis, cervicitis 
- Osteomyelitis (acute), septic arthritis 

(uncomplicated), tropical pyomyositis 
- Meningitis, encephalitis   
- Skin infection*: impetigo, cellulitis, furuncles, 

erysipelas, carbuncles, Staphylococcal scalded 
skin syndrome, dermatophytes, Candida, 
scabies, lice, warts, venereal warts, molluscum 
contagiosum, herpes simplex 

- Conjunctivitis*, blepharitis, sty, preseptal cellulitis 
- Nosocomial infection*    

 

เปาหมายท่ี  3  ใหการรักษาผูปวยเด็กโรคตดิเช้ือท่ีมีปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเชี่ยวชาญไดเหมาะสม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและสามารถวินิจฉัยแยกโรคทางระบบตดิเช้ือ

ในเด็กท่ีซับซอนอยางเหมาะสมในภาวะตอไปน้ี 

- Zoonoses/arthropod borne: anthrax, Brucella, 

rabies 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กทุกวัน และ
อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- HIV/AIDS* (complicate) 

- Disseminated tuberculosis 

- Systemic fungal infections 
- Disseminated gonococcal infection 
- Endotoxin shock 
- Fever of unknown origin 
- Fever and neutropenia 
- Fever in immunocompromised  
-  Kawasaki disease 
-  Orbital cellulitis 
-  Peritonsillar abscess, retropharyngeal abscess, 

dental abscess 
-  Epiglottitis, bacterial tracheitis 
-  Fungal pneumonia, empyema, lung abscess 
-  Endocarditis, pericarditis, myocarditis, acute 

rheumatic fever 
-  Hepatic abscess, cholangitis, hemolytic uremic 

syndrome, appendicitis*, peritonitis  
-  Renal and perinephric abscess 
-  Tubo-ovarian abscess 
-  Osteomyelitis (chronic), septic arthritis, myositis 
-  Brain abscess, epidural, subdural, and 

paraspinal abscess, transverse myelitis, 
peripheral neuropathies (diphtheria, botulism, 
tetanus), poliomyelitis 

-  Keratitis, endophthalmitis 

ระบบประสาททุกวันจันทรเชา 

• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตนและวาง
แผนการสงตอผูปวยได 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบโรคติด
เช้ือในเด็กในกิจกรรมทางวิชาการของ
ภาควิชา เชน new admission, 

interesting case, clinicopathology 

และ dead case conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา
หนวยเปนท่ีปรึกษา 

• สามารถประยุกตใชความรูในผูปวยเด็กท่ี
ติดเช้ือตอไป 

• สามารถนําความรูและประสบการณไปใช
ในผูปวยเด็กในหอผูปวยอ่ืนตอไป 

• สามารถตัดสินใจในการสงตอผูปวยท่ี
รุนแรง เพ่ือรักษาในโรงพยาบาลท่ีมี

ศักยภาพสูงกวา 

 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 
- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 
development 

- Leadership 

 

 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  
   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 
- Communication Skill evaluation 

 

 

 

เปาหมายท่ี  4  มีความรูพ้ืนฐานทางการแพทยเก่ียวกับโรคทางระบบโรคตดิเช้ือในเด็ก 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีความรูพ้ืนฐานในทาง basic science (ความรูพ้ืนฐานท่ีสําคัญ)ใน

หัวขอดังตอไปน้ี 

1. Microbiology 

• นําความรูพ้ืนฐานมาประยุกตใชเพ่ือ

อธิบายอาการ/อาการแสดงของผูปวย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- Clinical microbiology 

- Microbial virulence factor 

- Endotoxin and exotoxin 

2. Immunology of infectious diseases 

- Immunologic response to infection 

- Basic immunology in immunization 

- Host defense mechanism 

- Host parasite relationship 

- Serologic study and skin test (principle and 

preparation) 

- Immunologic disorder 

3.  Host response to infection 
4.  Antimicrobial drugs 

- Principle of antimicrobial therapy 
- Pharmacodynamic and pharmacokinetic 
- Antimicrobial susceptibility test 
- Mechanism of drug resistance 
- Side effect and drug interactions  

5.  Infection control 
- Standard precautions and transmission based 

precautions 
- Isolation technique  
- Chemo-prophylaxis and immuno-prophylaxis in 

infectious diseases  

• นําความรูพ้ืนฐานมาใชในการแปลผลการ

สงตรวจทางระบบประสาทเพ่ือนําไปสูการ

วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาตอไป 

• ศึกษาดวยตนเองโดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

• สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคตดิเช้ือใน

เด็ก 

 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summary 

- Communication Skill evaluation 
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ตารางกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของ Resident ท่ีหนวยทารกแรกเกิด  

 7.30-8.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-12.00 

Lunch 

Break 

13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-7.30 

จันทร 

Pr
e-

ro
un

d 

Morning 

Conference 

Newborn 

Admission 

Conference 

Round 

with 

attending staff 

Ward work On duty 

อังคาร 
Department 

Activities 

Newborn 

 X-ray 

conference 

High-risk NB 

Follow-up 

OPD 

Round 

with 

attending staff 

Ward work On duty 

พุธ 
Department 

Activities 

Round 

with 

attending staff 

Newborn Division Activities 
1st week:    Journal review by fellow 

2nd week:   Newborn-OB conference 

3rd week:   Topic review by fellow & OB’s 

Resident 

4th week:   Newborn MM conference by R3 

Ward work On duty 

พฤหัสบดี 
Morning 

Conference 

Newborn 

X-ray 

conference 

Round 

with 

attending staff 

Ward work On duty 

ศุกร 
Department 

Activities 

Newborn 
Admission 
Conference 

Round 
with 

attending staff 
Ward work On duty 

เสาร 
Round 
with 

attending staff 
On duty 

อาทิตย 
Round 
with 

attending staff 
On duty 

วันหยุดราชการ 
Round 
with 

attending staff 
On duty 
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การดูแลผูปวยท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU1 & NICU2) 

เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาทารกท่ีมีภาวะวิกฤตได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

1. สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิด • Lecture by staff 

• Didactic conferences 

• Clinical encounter 

• Round with attending staff 

• Self-study 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• PIE & MCQ 

• CRQ 

• Newborn maturity assessment 

• Neonatal thermoregulation 

• Neonatal nutritional support 

• Basic ventilator support 

• Neonatal pain management 

• Surfactant metabolism and action 

• Fetal lung fluid production and clearance 

2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และใหการรกัษาโรคในทารกแรกเกิด 

- สามารถสืบคนขอมูลและซักประวัติของมารดาและทารกไดอยางครบถวนสมบรูณ 

- สามารถตรวจรางกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถตรวจพบและใหการวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถสงตรวจทางหองปฏบิัติการ/การสงตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

- สามารถแปลผลส่ิงตรวจทางหองปฏิบติัการ/การตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางถูกตอง 

- สามารถใหการรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Professionalism 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Continuous 

professional 

development 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• EPA2 

• PIE & MCQ 

• CRQ 

 
• CNS: HIE, seizure, IVH, PVL 

• RS: respiratory distress(RDS, TTN, pneumonia, aspiration, air-leak syndrome), apnea, hypoxia, CDH 

• CVS: congenital heart disease, hsPDA, arrhythmia, shock, heart failure, PPHN 

• GI: gut obstruction, GI bleeding, NEC, severe hyperbilirubinemia 

• FEN&KUB: parenteral nutrition, electrolyte imbalance, acute kidney injury 

• Hematologic disease: severe anemia, bleeding disorder, blood transfusion, DIC 

• ID: neonatal sepsis, meningitis, VAP, CLRBSI 

• Metabolic disease: hypoglycemia, hyperglycemia, acid-base disturbance 

• Other: hyperthermia, hypothermia, hydrops fetalis, preterm care, birth asphyxia 

3. มีทักษะในการเลือกและใชเครื่องมอืตางๆ รวมถึงเครื่องชวยหายใจในทารกแรกเกิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม • workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• Incubator, radiant warmer 

• Pulse oximeter, ET-CO2, BP measurement, temperature measurement  

• Mechanical ventilator: conventional mechanical ventilator, HFOV 

• Non-invasive ventilation: CPAP, NIPPV, bilevel CPAP, high-flow nasal cannula 

• Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 
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เปาหมายท่ี 2: สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยทารกท่ีมีภาวะวิกฤตได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการทําหตัถการที่จาํเปนในการดูแลผูปวยทารกแรกเกิด ดังตอไปน้ี 

1. เขาใจหลักการ, อธิบายขอบงชี้และขอหามในการทําหัตถการตางๆได 

2. สามารถชี้แจงความสําคัญ/ภาวะแทรกซอนในการทําหัตถการแกผูปกครองของทารกได (inform consent) 

3. สามารถเลือกใหยากลุม analgesic/ sedative drugs แกทารกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สามารถปฏบิัติ/ทําหัตถการตางๆไดอยางถูกตองตามขั้นตอนมาตรฐาน และมกีารบันทึกในเวชระเบยีน (operative note) 

5. สามารถเฝาระวังและติดตามภาวะแทรกซอนทั้งในระหวางและหลังจากการทําหัตถการไดอยางเหมาะสม (monitoring) 

• Workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• OSCE 

• EPA2 

• EPA5 
Therapeutic & Technical 

Procedure 

Diagnostic & screening 

Procedure 

Laboratory & Specimen 

collection 

• Neonatal resuscitation 

• Arterial puncture 

• Umbilical catheterization 

• Exchange transfusion  

• Suprapubic aspiration 

• Lumbar puncture 

• Needle thoracocenthesis & ICD 

insertion 

• Airway management: Intubation 

• Ventilation: bag-valve mask, CPAP, 

mechanical ventilator 

• Universal precaution & isolation 

• Anthropometric measurement 

• Growth chart: recording & 

interpretation 

• X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  

• Blood gas determination: arterial 

& capillary 

• Translumination test 

• Bedside glucose 

determination 

• Blood culture 

• CBC with differential count 

• Gastric aspiration 

• CSF analysis 

• Urine culture & UA 

• ESR 

• Stool exam 
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เปาหมายท่ี 3: สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยทารกในระยะสดุทายได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยทารกในระยะสุดทาย ดังตอไปน้ี 

1.  สามารถบอกพยากรณโรคในผูปวยที่มคีวามพิการแตกําเนิดได (apparent congenital defect/syndrome) 

2.  สามารถตัดสินใจในการดูแลผูปวยทารกในระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 

3.  สามารถใหแจงขาวราย ใหคําปรึกษา รวมทั้งใหกําลังใจแกผูปวยและครอบครัวได 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Staff role model 

• Professionalism 

• Patient  

• Communication & 

interpersonal skills 

• Health system & 

health promotion 

 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Self-assessment  

• Communication check-list 

• OSCE 

 

เปาหมายท่ี 4: สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังตอไปน้ี 

1.  มีความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  เขาใจบทบาท, หนาทีแ่ละทราบขีดความสามารถของตนเอง 

3.  สามารถใหการดูแลผูปวยทารกแรกเกิดแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

4.  สามารถปฏิบัติงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขากบัผูรวมงานไดเปนอยางดี 

5.  สามารถติดตอส่ือสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Staff role model 

 

• Professionalism 

• Communication & 

interpersonal shift 

• Health system & 

health promotion 

• Child advocacy 

• Leadership 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Feedback by team and 

attending staff after 

rotation 

• Self-assessment  

• 360 degree evaluation 
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บทบาทและหนาท่ีของ Resident เม่ือฝกปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต  (NICU1 & NICU2)  

 Resident 3 Resident 2 Resident 1 

กา
รด

ูแล
ผูป

วย
 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย 4-5 รายใน NICU1 ที่มีความซับซอน  

• ทราบขอมูลของผูปวยทุกรายที่อยูใน NICU1     

• ชวยกาํกับดูและและใหคําปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับการดูแลผูปวยใน 
NICU1 แก resident  1 

• ติดตอประสานงานกับแพทย รพ.อื่นๆ ในการรับผูปวยที่จะสงตัว 
(refer) มาเขารับการดูแลรักษาตอที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม 

 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย 4-5 รายใน NICU2 ที่มีความซับซอน 

• ทราบขอมูลของผูปวยทุกรายที่อยูใน NICU2 

• ชวยกาํกับดูและและใหคําปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับการดูแลผูปวยใน 
NICU1 แก resident  1 

• การรับแด็ก: ใหการชวยเหลือกูชพีและดูแลทารกที่เกิดใหมจาก
มารดาที่มีความเส่ียงสูงรวมกับ resident 1 ที่ปฏิบัติงานที่หอผูปวย 
NS2 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย 3-4 ราย
ใน NICU1 ที่ไมซับซอน ภายใต
คําแนะนําของ resident 3  
 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย 3-4 ราย
ใน NICU1 ที่ไมซับซอน ภายใต
คําแนะนําของ resident 2 

 

• ออกตรวจ High-risk OPD ประจําทกุวนัอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. ภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยหนวยทารกแรกเกิด 

• สรุปและสงตอขอมูลของผูปวยที่อยูในความดูแลใหแก resident ที่อยูเวร  

กา
รอ

ยูเ
วร

 

• อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ใน
วันหยุดราชการ จํานวน 7-8 คร้ัง/เดือน 

• เปนผูนําและรับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิดใน รพ.รวมกับ
ทีม ภายใตคําแนะนาํของ fellow และ attending staff 

• รับปรึกษาปญหาในการดูแลทารกแรกเกิดจากแผนก ER 

• ใหความรูแก นศ.พ.ที่อยูเวร เกีย่วกับการดูแลทารกแรกเกิด 

• อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ใน
วันหยุดราชการ จํานวน 7-8 คร้ัง/เดือน 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกดิใน รพ.รวมกับทีมแพทยเวร 
 

• อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ในวันหยุดราชการ จํานวน 
7-8 คร้ัง/เดือน 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกดิใน รพ.รวมกับทีมแพทยเวร 
 

เว
ชร

ะเ
บีย

น • บันทึกขอมูลผูปวยในแบบฟอรมการเขียนรับผูปวยในกรณีรับใหม, เขียนสรุปขอมูล Off service note  ของผูปวยในความดูแลเมื่อจะเปล่ียนตารางขึ้นปฏบิัติงานหรือมีการยาย/สงตอผูปวยในความดูแลของตน  

• เขียน progress note เกี่ยวกับอาการของผูปวยเปนประจาํทุกวัน และทุกคร้ังที่มีอาการเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแผนการรักษา 

• สรุปขอมูลของผูปวยในแบบฟอรม Discharge summary กอนยายหรือ discharge ผูปวย 

กา
รท

ํา 
co

nf
er

en
ce

 

• Newborn New Admission Conference (ทุกวันจันทรและ

ศุกร เวลา 9.30-10.30 น.): เตรียมขอมลูของผูปวยที่รับใหมของ 
NICU1 และนําเสนอ 

• Morbidity and Mortality Conference (วันพุธสุดทายของ

เดือน เวลา 13.30-15.00 น.):เตรียมขอมูลของผูปวยที่เสียชวีิตหรือ

มีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ในเดือนที่ขึ้นปฏิบัติงานที่ NICU และ

นําเสนอ 

• Newborn New Admission Conference (ทุกวันจันทรและ

ศุกร เวลา 9.30-10.30 น.): เตรียมขอมลูของผูปวยที่รับใหมของ 
NICU2 และนําเสนอ 

 

• Newborn X-ray Conference 

(ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 
10.30-11.00 น.): เตรียมสรุปขอมูล

ของผูปวยใน NICU1 ที่ไดสงตรวจทาง

รังสีวินิจฉัย และนําเสนอใน 

Newborn X-ray Conference 

เพื่อใหกุมารรังสีแพทยรวมแปลผล
การสงตรวจ  

• Newborn X-ray Conference 

(ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 
10.30-11.00 น.): เตรียมสรุปขอมูล

ของผูปวยใน NICU2 ที่ไดสงตรวจ

ทางรังสีวินิจฉัย และนําเสนอใน 

Newborn X-ray Conference 

เพื่อใหกุมารรังสีแพทยรวมแปลผล
การสงตรวจ  

• Division activity (ทุกวันพุธ เวลา13.30-15.00 น.) 
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การดูแลผูปวยท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต (Neonatal Critical Care Unit: NCCU) 

เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาทารกท่ีอยูในภาวะก่ึงวิกฤตได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

1. สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิดปกต ิ • Lecture by staff 

• Didactic conferences 

• Clinical encounter 

• Round with attending staff 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• PIE & MCQ 

• CRQ 

• Neonatal thermoregulation 

• Newborn maturity assessment 

• Neonatal nutrition support 

2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และใหการรกัษาโรคที่พบบอยในทารกแรกเกิด 

- สามารถสืบคนขอมูลและซักประวัติของมารดาและทารกไดอยางครบถวนสมบรูณ 

- สามารถตรวจรางกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถตรวจพบและใหการวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถสงตรวจทางหองปฏบิัติการ/การสงตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

- สามารถแปลผลส่ิงตรวจทางหองปฏิบติัการ/การตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางถูกตอง 

- สามารถใหการรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Professionalism 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Continuous 

professional 

development 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• EPA2 

• PIE & MCQ 

• CRQ 

 
• CNS: congenital brain anomaly 

• RS: Respitatory distress (mild severity), apnea 

• CVS: cyanotic & acyanotic congenital heart disease 

• GI: Gut obstruction, hepatosplenomegaly 

• FEN: electrolyte abnormality 

• KUB&GU: delayed urination, edema,  hypertension 

• Hematologic disease: anemia, polycythemia, neutropenia, thrombocytopenia, coagulopathy, vitamin K 

deficiency 

• ID: neonatal sepsis, congenital infection, hospital acquired pneumonia 

• Metabolic disease: persistent hypoglycemia, congenital adrenal hyperplasia, inborn error of metabolism 

• Growing preterm with its complication: IVH, PLV, ROP, BPD 

• Discharge planning 

• Newborn screening: congenital hypothyroidism, PKU, CCHD, hearing deficit 
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เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาทารกท่ีอยูในภาวะก่ึงวิกฤตได (ตอ) 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

3. มีทักษะในการเลือกและใชเครื่องมอืในการดูแลทารกแรกเกิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม • workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• Incubator, radiant warmer 

• Pulse oximeter, ET-CO2, BP measurement, temperature measurement  

• Transcutaneous bilirubinometer 

• Phototherapy 

• Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 

เปาหมายท่ี 2: สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยทารกท่ีมีความผดิปกตไิด 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการทําหตัถการที่จาํเปนในการดูแลผูปวยทารกแรกเกิด ดังตอไปน้ี 

1. เขาใจหลักการ, อธิบายขอบงชี้และขอหามในการทําหัตถการตางๆได 

2. สามารถชี้แจงความสําคัญ/ภาวะแทรกซอนในการทําหัตถการแกผูปกครองของทารกได (inform consent) 

3. สามารถเลือกใหยากลุม analgesic/ sedative drugs แกทารกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สามารถปฏบิัติ/ทําหัตถการตางๆไดอยางถูกตองตามขั้นตอนมาตรฐาน และมกีารบันทึกในเวชระเบยีน (operative note) 

5. สามารถเฝาระวังและติดตามภาวะแทรกซอนทั้งในระหวางและหลังจากการทําหัตถการไดอยางเหมาะสม (monitoring) 

• Workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• OSCE 

• EPA2 

• EPA5 
Therapeutic & Technical 

Procedure 

Diagnostic & screening 

Procedure 

Laboratory & Specimen 

Collection 

• Neonatal resuscitation 

• Umbilical catheterization 

• Lumbar puncture 

• Universal precaution & isolation 

• Anthropometric measurement 

• Growth chart: recording & 

interpretation 

• X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  

• Apt test for maternal blood 

swallowing 

• Bedside glucose 

determination 

• CBC with differential count 

• CSF analysis 

• Urine culture & UA 

• ESR 

• Stool exam 
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เปาหมายท่ี 3: สามารถใหคําแนะนําการดูแลทารกแรกเกิดแกบิดา-มารดาได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการใหคําแนะนําปรึกษาแกบิดา-มารดาในการดแูลทารกแรกเกิดได 

4.  สามารถใหคําแนะนําทัว่ไปแกบิดา-มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดปกติได 

5.  สามารถบอกอาการผิดปกติในทารกที่จาํเปนตองพามาเขารับการตรวจประเมินโดยแพทย 

6.  สามารถนัดหมายผูปวยเพือ่มาเขารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Professionalism 

• Patient care 

• Communication & 

interpersonal skills 

• Health system & 

health promotion 

 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Self-assessment  

• Communication check-list 

 

เปาหมายท่ี 4: สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังตอไปน้ี 

6.  มีความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย 

7.  เขาใจบทบาท, หนาทีแ่ละทราบขีดความสามารถของตนเอง 

8.  สามารถใหการดูแลผูปวยทารกแรกเกิดแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

9.  สามารถปฏิบัติงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขากบัผูรวมงานไดเปนอยางดี 

10.  สามารถติดตอส่ือสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Staff role model 

 

• Professionalism 

• Communication & 

interpersonal shift 

• Health system & 

health promotion 

• Child advocacy 

• Leadership 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Feedback by team and 

attending staff after 

rotation 

• Self-assessment  

• 360 degree evaluation 
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บทบาทและหนาท่ีของ Resident 1 เม่ือฝกปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต (Neonatal Critical Care Unit: NCCU) 

 Resident 1 

กา
รด

ูแล
ผูป

วย
 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทกุรายใน  NCCU 

• ดูแลผูปวยรวมกับแผนกศัลยกรรมเด็กในรายที่เคยไดรับการผาตัดหรือม ีsurgical condition 

• สรุปและสงตอขอมูลของผูปวยที่อยูในความดูแลและแจงจํานวนมารดาทีก่วาจะคลอดใหแก resident ที่อยูเวร 

กา
รอ

ยูเ
วร

 

• อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ในวันหยุดราชการ จํานวน 7-8 คร้ัง/เดือน 

• รับเด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่มีความเส่ียง 

เว
ชร

ะเ
บีย

น • บันทึกขอมูลผูปวยในแบบฟอรมการเขียนรับผูปวยในกรณีรับใหม, เขียนสรุปขอมูล Off service note  ของผูปวยในความดูแลเมื่อจะเปล่ียนตารางขึ้นปฏบิัติงานหรือมีการยาย/สงตอผูปวยในความดูแลของตน 

• เขียน progress note เกี่ยวกับอาการของผูปวยเปนประจาํทุกวัน และทุกคร้ังที่มีอาการเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแผนการรักษา 

• สรุปขอมูลของผูปวยในแบบฟอรม Discharge summary กอนยายหรือ discharge ผูปวย 

Co
nf

er
en

ce
 • Newborn New Admission Conference (ทุกวันจันทรและศุกร เวลา 9.30-10.30 น.): เตรียมขอมูลของผูปวยที่รับใหมของ NCCU และนําเสนอในที่ประชุม  

• Newborn X-ray Conference (ทุกวนัอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.00 น.): เตรียมสรุปขอมูลของผูปวยใน NCCU ที่ไดสงตรวจทางรังสีวินิจฉัย และนําเสนอใน Newborn X-ray Conference เพื่อใหกุมารรังสีแพทยรวมแปล

ผลการสงตรวจ  

• Division activity (ทุกวันพุธ เวลา13.30-15.00 น.) 
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การดูแลผูปวยท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย (High-Risk Nursery: NS2) 
 

เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาทารกท่ีอยูในภาวะก่ึงวิกฤตได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

1. สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิดปกต ิ • Lecture by staff 

• Didactic conferences 

• Clinical encounter 

• Self-study 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• PIE & MCQ 

• CRQ • Normal newborn behavior & temperament 

• Neonatal thermoregulation 

• Neonatal nutrition support 

• Bilirubin metabolism & complication 

• Phototherapy 

 

2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และใหการรกัษาโรคที่พบบอยในทารกแรกเกิด 

- สามารถสืบคนขอมูลและซักประวัติของมารดาและทารกไดอยางครบถวนสมบรูณ 

- สามารถตรวจรางกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถตรวจพบและใหการวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

- สามารถสงตรวจทางหองปฏบิัติการ/การสงตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

- สามารถแปลผลส่ิงตรวจทางหองปฏิบติัการ/การตรวจพิเศษอื่นๆ ไดอยางถูกตอง 

- สามารถใหการรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Professionalism 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Continuous 

professional 

development 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• EPA2 

• PIE & MCQ 

• CRQ 

 
• Basic newborn care:  

- Physical examination                         -   Umbilical cord care, inflammation of the umbilicus 
- Breastfeeding & maternal medication during pregnancy & lactation, formula 

• High risk neonates care: 
- CNS: cephal/ subgaleal hematoma 
- RS: BPD, apnea 
- CVS: Congenital cyanotic & acyanotic heart disease 
- GI: neonatal jaundice,  feeding intolerance, GER, hepatosplenomegaly, delayed stooling 
- FEN:, fluid management , delayed urination, poor weight gain 
- KUB&GU: CAKUT, abnormal genitalia, undescended testis, hydrocele 
- Hemato: Anemia, polycythemia, thrombocytopenia 
- ID: Neonatal sepsis, congenital infection 
- Metabolic disease: hypoglycemia, temperature control 
- Skin: common skin rashes, birthmarks 
- Birth injury: brachial plexus injury, facial palsy, torticollis, fracture clavicles,  
- LGA, SGA, premature, postmature, growing preterm care 
- Maternal complication during pregnancy: IDM,  maternal PIH, multiple gestation, antepartum 

hemorrhage, chronic maternal disease 
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เปาหมายท่ี 2: สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยทารกท่ีมีความผดิปกตไิด 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

3. มีทักษะในการเลือกและใชเครื่องมอืในการดูแลทารกแรกเกิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม • workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• Incubator, radiant warmer 

• Pulse oximeter, BP measurement, temperature measurement  

• Transcutaneous bilirubinometer 

• Phototherapy 

• Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 

เปาหมายท่ี 2: สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนในการดูแลผูปวยทารกท่ีมีความผดิปกตไิด 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการทําหตัถการที่จาํเปนในการดูแลผูปวยทารกแรกเกิด ดังตอไปน้ี 

1. เขาใจหลักการ, อธิบายขอบงชี้และขอหามในการทําหัตถการตางๆได 

2. สามารถชี้แจงความสําคัญ/ภาวะแทรกซอนในการทําหัตถการแกผูปกครองของทารกได (inform consent) 

3. สามารถเลือกใหยากลุม analgesic/ sedative drugs แกทารกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สามารถปฏบิัติ/ทําหัตถการตางๆไดอยางถูกตองตามขั้นตอนมาตรฐาน และมกีารบันทึกในเวชระเบยีน (operative note) 

5. สามารถเฝาระวังและติดตามภาวะแทรกซอนทั้งในระหวางและหลังจากการทําหัตถการไดอยางเหมาะสม (monitoring) 

• Workshop 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment  

• OSCE 

• EPA2 

• EPA5 
Therapeutic & Technical 

Procedure 

Diagnostic & screening 

Procedure 

Laboratory & Specimen 

Collection 

• Neonatal resuscitation 

• Umbilical catheterization 

• Lumbar puncture 

• Universal precaution & isolation 

• Rapid and slow rewarming 

• Anthropometric measurement 

• Growth chart: recording & 

interpretation 

• X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  

• Apt test for maternal blood 

swallowing 

• CCHD screening 

 

• Bedside glucose 

determination 

• CBC with differential 

count 

• CSF analysis 

• Urine culture & UA 

• ESR 

• Stool exam 
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เปาหมายท่ี 3: สามารถใหคําแนะนําการดูแลทารกแรกเกิดแกบิดา-มารดาได 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการใหคําแนะนําปรึกษาแกบิดา-มารดาในการดแูลทารกแรกเกิดได 

7.  สามารถใหตําแนะนําเกี่ยวกับโรค, แนวทางการรักษา และการพยากรณโรคแกบิดา-มารดาได 

8. สามารถใหคําแนะนาํทั่วไปแกบิดา-มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดปกติได 

9.  สามารถบอกอาการผิดปกติในทารกที่จาํเปนตองพามาเขารับการตรวจประเมินโดยแพทย 

10.  สามารถนัดหมายผูปวยเพือ่มาเขารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

 

• Professionalism 

• Patient care 

• Communication & 

interpersonal skills 

• Health system & 

health promotion 

 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Self-assessment  

• Communication check-list 

 

เปาหมายท่ี 4: สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังตอไปน้ี 

11.  มีความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย 

12.  เขาใจบทบาท, หนาทีแ่ละทราบขีดความสามารถของตนเอง 

13.  สามารถใหการดูแลผูปวยทารกแรกเกิดแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

14.  สามารถปฏิบัติงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขากบัผูรวมงานไดเปนอยางดี 

15.  สามารถติดตอส่ือสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Staff role model 

 

• Professionalism 

• Communication & 

interpersonal shift 

• Health system & 

health promotion 

• Child advocacy 

• Leadership 

• Direct observation by 

attending and feedback on 

rounds 

• Feedback by team and 

attending staff after 

rotation 

• Self-assessment  

• 360 degree evaluation 
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บทบาทและหนาท่ีของ Resident 1 เม่ือฝกปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย (High-Risk Nursery: NS2)  

 Resident 1 

กา
รด

ูแล
ผูป

วย
 

• การรับแด็ก: - ติดตอประสานงานกับ OB resident ที่ LR เมื่อมีมารดาที่ต้ังครรภมีความเส่ียงสูงมา admit ในหองคลอด  แลวแจงขอมูลดังกลาวแก Chief resident 3 หรือ NB fellow ที่ราวน NICU 

                 - จัดเตรียมอุปกรณที่จะใชในการชวยเหลือกูชีพ และ transport incubator 

                           For non-emergency case: รับเด็กรวมกับ (1) resident OB ที่มา elective    (3) พยาบาลรับเด็ก 

                           For emergency case and case with co-morbidity (เชน very preterm neonate, twns): รับเด็กรวมกับ (1) resident 2 หรือ 3 ที่ประจํา NICU  (2) resident OB ที่มา elective    

                                 (3) พยาบาลรับเด็ก   (4) Fellow 

                      - โทรแจง incharge’s nurse หอผูปวยที่จะ admit รับทราบเคสกอนเคล่ือนยาย  

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทกุรายใน  nursery 2 (sick newborn)และสูติกรรม 3 (normal newborn) และชวยกํากบัดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกบัการดูแลทารก แก นศ.พ., extern และ intern 

• สรุปและสงตอขอมูลของผูปวยที่อยูในความดูแลและแจงจํานวนมารดาทีก่วาจะคลอดใหแก resident ที่อยูเวร  

กา
รอ

ยูเ
วร

 • อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ในวันหยุดราชการ จํานวน 7-8 คร้ัง/เดือน 

• รับเด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่มีความเส่ียงนอกเวลาราชการ 

• รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกดิใน รพ.รวมกับทีมแพทยเวร 

เว
ชร

ะเ
บีย

น • บันทึกขอมูลผูปวยในแบบฟอรมการเขียนรับผูปวยในกรณีรับใหม, เขียนสรุปขอมูล Off service note  ของผูปวยในความดูแลเมื่อจะเปล่ียนตารางขึ้นปฏบิัติงานหรือมีการยาย/สงตอผูปวยในความดูแลของตน 

• เขียน progress note เกี่ยวกับอาการของผูปวยเปนประจาํทุกวัน และทุกคร้ังที่มีอาการเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแผนการรักษา 

• สรุปขอมูลของผูปวยในแบบฟอรม Discharge summary กอนยายหรือ discharge ผูปวย และเขียนใบสรุปปญหาของผูปวยเพื่อนําไปขอสิทธสงตัวในการมาติดตามอาการตอ 

Co
nf

er
en

ce
 

• Newborn X-ray Conference (ทุกวนัอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.00 น.):  

        เตรียมสรุปขอมูลของผูปวยใน NS2 ที่ไดสงตรวจทางรังสีวินิจฉัย และนําเสนอใน Newborn X-ray Conference เพื่อใหกุมารรังสีแพทยรวมแปลผลการสงตรวจ  

• Newborn New Admission Conference (ทุกวันจันทรและศุกร เวลา 9.30-10.30 น.):  

       เตรียมขอมูลของผูปวยที่รับใหมของ NS2 และนําเสนอในที่ประชุม และใหคําแนะนําปรึกษาแก extern ในการทํา Interesting case conference ประจําทุกวันศุกร  

• Division activity (ทุกวันพุธ เวลา13.30-15.00 น.) 

 

 

 

 

 

 

72 
 



Neurology 
 

เปาหมายท่ี  1  ใหการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทในเด็ก 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มทัีกษะในการวนิิจฉัยและการรักษาเบ้ืองตนอยางเหมาะสมใน

ภาวะฉุกเฉนิดังตอไปน้ี 

• Status epilepticus 

• CNS infection 

• Increased intracranial pressure 

• Coma 

• Spinal cord compression 

• Cerebrovascular diseases 

• Head injury 

• Respiratory failure from neuromuscular disorders 

 
 

• ดูแลผูปวยท่ีอยูใน ICU ในภาควิชาและตาง

ภาควิชา และอภิปรายปญหารวมกับ

อาจารย 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กท่ัวไปทุกวัน และ

อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

ระบบประสาททุกวันพุธ 

• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตน สงตรวจทาง

รังสี/หองปฏิบัติการณเพ่ิมเตมิ ทําหัตถการ

ทางระบบประสาท เชน LP และวางแผน

การรักษาได 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบประสาท

ในกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา เชน 

new admission, interesting case, 

clinicopathology และ dead case 

conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 
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เปาหมายท่ี  2  ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคทางระบบประสาทท่ีพบบอยในเด็ก 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มทัีกษะในการวนิิจฉยัและใหการรักษาอยางเหมาะสมในภาวะ

โรคทางระบบประสาทท่ีพบบอยดังตอไปน้ี 

• Epilepsy 

• CNS infection 

• Headache  

• Migraine  

• Tension headache 

• Mild closed head trauma & simple linear skull 

fractures 

• Transient neurological symptoms from drugs e.g. 

   benzodiazepine 

 

 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กทุกวัน และ

อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

ระบบประสาททุกวันพุธ 

• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตน สงตรวจทาง

รังสี/หองปฏิบัติการณเพ่ิมเตมิ ทําหัตถการ

ทางระบบประสาท เชน LP และวางแผน

การรักษาได 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบประสาท

ในกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา เชน 

new admission, interesting case, 

clinicopathology และ dead case 

conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

 

 

 

เปาหมายท่ี  3  ใหการวินิจฉัยปญหาและโรคทางระบบประสาทท่ีมีความซับซอนและสงตอผูเช่ียวชาญไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการวินิจฉัยและสามารถวินิจฉัยแยกโรคทางระบบ

ประสาทท่ีซับซอนอยางเหมาะสมในภาวะตอไปน้ี 

• Intractable seizure 

• Neural tube defect   

• Craniosynostosis  

• Hydrocephalus 

• ดูแลผูปวยท่ีตึกผูปวยเด็กทุกวัน และ

อภิปรายปญหารวมกับอาจารย  

• ออกตรวจผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกโรค

ระบบประสาททุกวันพุธ 

• สามารถใหการวินิจฉัยเบ้ืองตนและวาง

แผนการสงตอผูปวยได 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 
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• Other congenital malformations 

• Acute encephalopathy e.g. metabolic, 

hypertensive, lead, anoxic, drug/toxin-induced 

•  Complications and sequelae from CNS 

infection 

• Infection and dysfunction of ventriculoperitoneal 

shunt 

•  Movement disorders 

• Mental retardation, autism developmental 

disorders 

• Weakness, hypotonia, flaccidity 

• Neurocutaneous syndromes 

• Severe head injury, complicated  skull fractures, 

spinal cord injury  

• Spinal cord disorders 

• อภิปรายเก่ียวกับผูปวยโรคระบบประสาทท่ี

ซับซอนในกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา 

เชน new admission, interesting case, 

clinicopathology และ dead case 

conference 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

 

related science 

- Patient care 

- Health system 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

 

 

 

เปาหมายท่ี  4  มีความรูพ้ืนฐานทางการแพทยเก่ียวกับโรคทางระบบประสาท 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มคีวามรูพื้นฐานในทาง basic science (ความรูพื้นฐานท่ีสําคัญ)

ในหัวขอดังตอไปน้ี 

• Neuroanatomy 

• Neurophysiology 

• Development of nervous system 

• Cerebrospinal fluid dynamic 

• Neurotransmitters 

• Pharmacology of antiepileptic drugs and other 

• นําความรูพ้ืนฐานมาประยุกตใชเพ่ืออธิบาย

อาการ/อาการแสดงของผูปวย 

• นําความรูพ้ืนฐานมาใชในการแปลผลการสง

ตรวจทางระบบประสาทเพ่ือนําไปสูการ

วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาตอไป 

• ศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา

หนวยเปนท่ีปรึกษา 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system 

- 360 Degree 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

drugs used in nervous system diseases 

• Basic principle of neuroimaging 

• Basic principle of neurophysiology examination 

(EEG, EMG, nerve conduction study) 

• Basic principle of neurogenetics 

• Molecular and cellular biology of pediatric nervous 

system disorders 

• Environmental epidemiology of pediatric nervous 

system disorders 

and health promotion 

- Continuous professional 

development 

- Leadership 

 

 

- PIE 

- Discharge summery 

- Communication Skill evaluation 

 

 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน 

1. ดูแลผูปวยในความรับผิดชอบอยางตอเน่ืองทุกวันรวมท้ังวันเสารและอาทิตย ทําการซักประวัต ิตรวจรางกาย และแปลผล investigation ข้ันพ้ืนฐาน บันทึกรายงานผูปวยในโรงพยาบาล 

2. ทราบการเปลี่ยนแปลงของผูปวย และสามารถวางแผนการรักษาใหผูปวยได 

3. รวม service round กับ attending staff ทุกวัน 

4. รับปรึกษาจากแผนกผูปวยนอกและผูปวยในสําหรับผูปวยนอกภาควิชากุมารฯท่ีมีปญหาความผดิปกติของระบบประสาท และวางแผนการรักษารวมกับแพทยผูชวยอาจารย และอาจารย 

5. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการของหนวย ไดแก topic discussion, journal club, neuro-radiology conference ทุกวันอังคารเชา, neuropathology conference 

6. ออกตรวจผูปวยนอกของหนวยทุกวันพุธท้ังชวงเชาและบาย และอภิปราย case กับอาจารย 

7. ออกตรวจผูปวยนอกของ neuromuscular/EMG clinic ทุกวันอังคารชวงเชา และอภิปราย กับอาจารย  case 

8. อาน topic อยางนอย 1 เรื่องตอ rotation 

9. สังเกตการตรวจคลื่นไฟฟาสมองจากผูปวยจริง ทราบขอบงช้ี ข้ันตอนการตรวจ และแปลผลการตรวจเบ้ืองตนไดท่ีหองตรวจคลื่นไฟฟาสมอง 

10.สังเกตการตรวจเสนประสาทและกลามเน้ือดวยไฟฟา และการแปลผลเบ้ืองตนไดท่ี neuromuscular/EMG clinic ทุกวันอังคารชวงเชา 
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สาขา โภชนาการเด็ก  
 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลภาวะโภชนาการของเด็กปกติและรักษาภาวะทุพโภชนาการในผูปวยเด็กท่ีพบบอย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

1. มีทักษะการซักประวัติท่ัวไปและประวัติอาหารไดอยางครบถวน 

    และเหมาะสมตามวัย เพ่ือนํามาประกอบการประเมินภาวะ 

    โภชนาการท้ังในเด็กสุขภาพดีและผูปวยเด็ก 

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหองตรวจเด็ก 

  สุขภาพดี หอผูปวยนอก และหอผูปวยใน 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยท่ีหองตรวจโภชนาการเด็ก 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

  and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 
- Patient care 
- Health system 
and health promotion 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

- Portfolio 

2. มีทักษะการตรวจรางกายและประเมินภาวะโภชนาการท้ังในเด็ก 

    สุขภาพดีและผูปวยเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหองตรวจเด็ก 

   สุขภาพดี หอผูปวยนอก และหอผูปวยใน 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยท่ีหองตรวจโภชนาการเด็ก 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

   หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 
- Patient care 
- Health system 
  and health promotion 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

  examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

  examination) 

- Portfolio 

3. มีทักษะการเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการและสามารถแปลผล 
    การตรวจไดอยางถูกตองเหมาะสม  

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยนอก  
  หอผูปวยใน และการสอนขางเตยีง 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยท่ีหองตรวจโภชนาการเด็ก 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 
related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
  examination) 
- CRQ (Board and in-training  
  examination) 
 

4. มีทักษะการดูแลและใหคําแนะนําการใหโภชนบําบัดทางลําไส  - การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยนอก  - Professional habits, - Direct observation and feedback 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

   (enteral nutrition) แกเด็กและผูปกครองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   - หลักการและขอบงช้ีของการใหโภชนบําบัดทางลาํไส 

   - ขอควรระวังและภาวะแทรกซอนจากการใหโภชนบําบัดทางลําไส 
   - การเลือกอาหาร นมและสูตรอาหารทางการแพทย สําหรับการ 

     ใหโภชนบําบัดทางลําไสท่ีเหมาะสมกับอายุและโรคของผูปวย 

   - เทคนิคการใหอาหารทางสายใหอาหารทางลําไส 

  หอผูปวยใน และการสอนขางเตยีง 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- วารสารสโมสร 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

  and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 
- Continuous professional 

development 

- MCQ (Board and in-training  

  examination) 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 

 

5. มีทักษะการดูแลและใหคําแนะนําการใหโภชนบําบัดทางหลอด    
    เลือดดํา (parenteral nutrition) แกเด็กและผูปกครองไดอยาง 
    ถูกตองเหมาะสม 
    - หลักการและขอบงช้ีของการใหโภชนบําบัดทางหลอดเลือดดํา  
      (สวนกลางและสวนปลาย) 
    - ขอควรระวังและภาวะแทรกซอนจากการใหโภชนบําบัดทาง 
      หลอดเลือดดํา 
    - หลักการเลือกและคํานวณสูตรอาหารทางหลอดเลือดดําท่ี 
       เหมาะสมกับอายุและโรคของผูปวย 
    - เทคนิคการใหอาหารทางหลอดเลือดดํา 
    - วิธีการดูแลสายสวนหลอดเลอืดดําสวนกลาง 

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยในและ 

  การสอนขางเตียง 
- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ   
  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- วารสารสโมสร 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Communication 
  and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

- Patient care 
- Continuous professional 

development 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
  examination) 
- CRQ (Board and in-training  
  examination) 
 

6. มีทักษะการใหคําแนะนําดานโภชนาการแกเด็กและผูปกครองได 
    อยางถูกตองเหมาะสม 
    - ความตองการสารอาหารของแตละชวงวัย (Nutritional  
      requirement)  
    - พฤติการการรับประทานอาหารของเด็กแตละชวงวัย  
    - การใหนมแมและวิธีการเก็บรกัษานมแม (Breastfeeding and  
      storage of breast milk) 
    - นมผงดัดแปลงสําหรับทารก (Infant formula) 
    - การใหอาหารตามวัย (Complementary feeding) 

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหองตรวจเด็ก 

  สุขภาพดี  
- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ  
  อาจารยท่ีหองตรวจโภชนาการเด็ก 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Communication 
  and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

- Health system and 
health promotion 

- Direct observation and feedback 
- OSCE (Board and in-training  
  examination) 
- Portfolio 

7. รักษาผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางโภชนาการไดอยางถูกตอง - การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยในและการ - Professional habits, - Direct observation and feedback 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

    เหมาะสม 

    - Severe protein-energy malnutrition 

    - Cardiac beriberi 

    - Xerophthalmia 

  สอนขางเตียง 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

  and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- MCQ (Board and in-training  

  examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

 

8. ใหโภชนบําบัดท่ีเหมาะสมกับผูปวยเด็กท่ีมีปญหาตอไปน้ีไดดวย 

    ตนเอง 

    - Feeding and eating problems  
    - Breastfeeding problems and management 

    - Protein-energy malnutrition (mild to moderate) 

    - Micronutrients deficiencies and hypervitaminosis 

    - Overweight and obesity 
    - Faltering growth 

    - Dyslipidemia 
    - Disease-related malnutrition (GI diseases, heart  
   disease, pulmonary disease, renal disease, cancer,  
   food allergy, critical illness, burns)   

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยนอก  

  หอผูปวยในและการสอนขางเตยีง 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ   
  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- วารสารสโมสร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ 

- Professional habits,    

attitudes, moral and ethic 

- Communication 
  and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 
- Patient care 

- Continuous professional 

development 

 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

  examination) 
- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

  examination) 

9. ใหโภชนบําบัดท่ีเหมาะสมกับผูปวยเด็กท่ีมีปญหาตอไปน้ีไดอยาง 
    เหมาะสมกอนสงตอผูเช่ียวชาญ 
    - Eating disorders 
    - Chyle leakage 
    - Inborn error of metabolism 
    - Lipoprotein disorders 
    - Morbid obesity 
    - Intestinal failure 

- การเรียนรูจากการตรวจท่ีหอผูปวยนอก  
  หอผูปวยในและการสอนขางเตยีง 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีอาจารยประจํา 

  หนวยใหคําปรึกษาแนะนํา 

- การบรรยาย 

- วารสารสโมสร 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Communication 
  and interpersonal skills 
- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 
related science 

- Patient care 
- Continuous professional 

development 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
  examination) 
- CRQ (Board and in-training  
  examination) 
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เปาหมายท่ี 2  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

- เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถ และสามารถทํางานเปน 

  ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สามารถตดิตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืน ๆ ไดอยาง 

  เหมาะสม 

- ใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมท้ังใหกําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 

  ไดอยางเหมาะสม 

- ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม และยดึผูปวยและครอบครัวเปน 

  ศูนยกลาง 

- รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ไดดูแลเด็กสุขภาพดีและผูปวยเดก็ท้ังในหอง 

  ตรวจเด็กสุขภาพดี หอผูปวยนอกและหอผูปวยใน 

- การปรึกษาและเรยีนรูจากการอภิปรายรวมกับ 

  อาจารยประจําสาขาวิชา 

- ไดรับการ feedback จากอาจารยในการ 

  ตัดสินใจใหโภชนบําบัดแกผูปวย หรือเมื่อให 

  คําแนะนําทางโภชนาการแกเด็กสุขภาพดีและ 

  ผูปกครอง 

 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

  and interpersonal skills 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Health system and 

health promotion 

- Direct observation and feedback 

- 360 degree 
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สาขาโรคระบบหายใจ กลุมท่ี 1 ภาวะฉุกเฉิน 

 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูทางคลินิกในการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจในภาวะฉุกเฉินไดอยาง
เหมาะสม 
1. Resuscitation and stabilization 
2. Respiratory failure 
3. Tension pneumothorax / pneumothorax 
4. Status asthmaticus 
5. Smoke inhalation 
6. Pulmonary edema 
7. Submersion injury and Drowning 
8. Acute lung injury/acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) 
9. Upper airway obstruction (infectious, structural, 
foreign body) 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Workshop 
Didactic conferences 
Self study 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

 

- สามารถใชทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการประเมิน
ผูปวยเด็กโรคระบบหายใจในภาวะฉุกเฉิน 
- การสืบคนขอมลูประวัติและตรวจรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การแปลผลขอมูลท่ีไดจากเครื่องติดตามอาการผูปวย 
(monitoring) ขางเตียงผูปวย ไดแก pulse oximetry, ECG, 
HR, RR, BP, CVP 
- การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังส ี

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

- สามารถใหการรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีอยูในภาวะ
ฉุกเฉินได  
  มีทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามพยาธิสภาพของโรค 

• Pediatric basic and advanced life support 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

• Endotracheal intubation 
• Thoracentesis and selected/used chest tubes 
• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, 

mask with reservoir bag, oxygen hood (box) 
• Non-invasive positive pressure ventilation: high 

flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 
• Mechanical ventilation: PC, VC, SIMV, PS, 

optimal PEEP 

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

 

เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับผูปวยเด็กโรคระบบหายใจในภาวะฉุกเฉิน 
วตัถปุระสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู ้ สมรรถนะหลกั การประเมินสมรรถนะ 

- เขาใจหลักการ ขอบงช้ี ภาวะแทรกซอน และสามารถทํา
หัตถการตางๆ เหลาน้ีได 

• Pediatric basic and advanced life support 
• Endotracheal intubation 
• Arterial blood gas, capillary blood gas 
• Arterial catheter 
• Central venous catheter: femoral 
• Thoracentesis and selectd/used chest tubes 
• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, 

mask with reservoir bag, oxygen hood (box) 
• Non-invasive positive pressure ventilation: high 

flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 
• Mechanical ventilation: PC, VC, SIMV, PS, 

optimal PEEP 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

 

เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถและ ทํางานเปน
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Direct observation and feedback 

 

82 
 



วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนๆได
อยางเหมาะสม 

• สามารถแจงขาวราย ใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมท้ังให
กําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 

• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม โดยยึดผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง 

• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Health system 

and health promotion 

Family center 
 

 

เปาหมายท่ี 4  สามารถใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- มีทักษะในการดูแลผูปวยระยะสดุทาย ไดแก 

• สามารถใหการวินิจฉัยภาวะสมองตายไดอยางถูกตอง 

• สามารถใหการตดัสินใจท่ีจะรักษาผูปวยในระยะสดุทาย
ไดอยางเหมาะสม 

• สามารถติดตอสื่อสาร อธิบายครอบครัวของผูปวย
เก่ียวกับการหยดุการรักษาหรือการรักษาแบบ
ประคับประคองไดอยางเหมาะสม 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

Family center 
 

- Direct observation and feedback 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 



 
สาขาโรคระบบหายใจ กลุมท่ี 2 ปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 

 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูทางคลินิกในการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง 
ดูแลรักษาไดเองอยางเหมาะสม ไดแก 
1.  Upper respiratory tract infection 

• Common cold 
• Pharyngotonsillitis 
• Acute otitis media 
• Acute rhinosinusitis 

2.  Lower respiratory tract infection 
• Acute epiglottitis 
• Acute laryngotracheobronchitis (croup) 
• Bacterial tracheitis 
• Retropharyngeal abscess 
• Pleural effusion 
• Lung abscess 
• Acute bronchitis 
• Acute bronchiolitis  
• Wheezing associated respiratory infection (WARI) 
• Pneumonia (bacterial, viral, atypical pathogens, 

parasites) 
• Bronchiectasis 

3.  Miscellaneous 
• Chest pain 
• Asthma 

Pre rounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Didactic conferences 
Self study 
 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 
related science 
- Patient care 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
   examination) 
 

- สามารถใชทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการประเมินผูปวย
เด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาและโรคท่ีไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 
- การสืบคนขอมลูประวัติและตรวจรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การแปลผลขอมูลท่ีไดจากการตรวจสญัญาณชีพ และเครื่อง
ติดตามอาการผูปวยขางเตยีงผูปวย ไดแก pulse oximetry, HR, 
RR, BP 
- การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังส ี

Pre rounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- OSCE (Board and in-training  
   examination) 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- สามารถใหการรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาโรคไม
รุนแรง ดูแลรักษาไดเอง มีทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือ
ตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามพยาธิสภาพของโรค 

• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, mask 
with reservoir bag, oxygen hood (box) 

• Non-invasive positive pressure ventilation: high 
flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 

• Thoracentesis and selected/used chest tubes 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 
เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาโรคไมรุนแรง ดูแลรักษาไดเอง 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- เขาใจหลักการ ขอบงช้ี ภาวะแทรกซอน และสามารถทําหัตถการ
ตางๆ เหลาน้ีได 

• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, mask 
with reservoir bag, oxygen hood (box) 

• Non-invasive positive pressure ventilation: high 
flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 

• Thoracentesis and selectd/used chest tubes 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science  

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

 
เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถและ ทํางานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนๆได
อยางเหมาะสม 

• สามารถแจงขาวราย ใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมท้ังให
กําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 

• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัว
เปนศนูยกลาง 

• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

- Health system 
and health promotion 

Family center 
 

- Direct observation and feedback 
 

85 
 



 
เปาหมายท่ี 4  สามารถใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- มีทักษะในการดูแลผูปวยระยะสดุทาย ไดแก 

• สามารถใหการวินิจฉัยภาวะสมองตายไดอยางถูกตอง 
• สามารถใหการตดัสินใจท่ีจะรักษาผูปวยในระยะสดุทาย

ไดอยางเหมาะสม 
• สามารถติดตอสื่อสาร อธิบายครอบครัวของผูปวย

เก่ียวกับการหยดุการรักษาหรือการรักษาแบบ
ประคับประคองไดอยางเหมาะสม 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Professional habits, 

attitudes, moral and ethic 

- Communication 

and interpersonal skills 

Family center 
 

- Direct observation and feedback 

 

 
สาขาโรคระบบหายใจ กลุมท่ี 3 ปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญไดเหมาะสม   

 

เปาหมายท่ี 1  ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญไดเหมาะสม   
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- มีความรูพ้ืนฐานและความรูทางคลินิกเพ่ือวินิจฉัยโรคได และ
สามารถดูแลรักษาเบ้ืองตนไดเหมาะสมแกผูปวยเด็กโรคระบบ
หายใจท่ีปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญ ไดแก 
1. Upper/lower airway obstruction 
2. Apnea 
3. Apparent life threatening event 
4. Bronchopulmonary dysplasia 
5. Complicated bronchiectasis 
6. Foreign body in the airway 
7. Pneumonia with empyema 
8. Pneumocystis carinii infection 
9. Lymphoid interstitial pneumonia 
10. Recurrent/persistent pneumonia 
11. Refractory or severe asthma  
12. Persistent atelectasis 
13. Bronchopleural fistula 
14. Respiratory failure from pulmonary edema, ARDS, drowning 
15. Significant pneumothorax 
16. Congenital disorders of respiratory system 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Didactic conferences 
Self study 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 
 

86 
 



วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
17. Volatile substance abuse 
18. Intrathoracic tumor 
19. Obstructive sleep apnea 
20. Pulmonary tuberculosis 
21. Congenital malformation 

• Choanal atresia 
• Web of larynx 
• Congenital laryngeal stridor, laryngomalacia 
• Subglottic stenosis 
• Congenital tracheomalacia 
• Bronchial stenosis 
• Congenital malformation of the lung: cystic, 

sequestration, agenesis hypoplasia and dysplasia 
• Bronchogenic cyst 
• Vascular ring 
• Pulmonary AV fistula 
• Diaphragmatic hernia / eventration of diaphragm 

- สามารถใชทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการประเมิน
ผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหา และโรคท่ีตองสงตอเช่ียวชาญ
ไดเหมาะสม 
- การสืบคนขอมูลประวัติและตรวจรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การแปลผลขอมูลท่ีไดจากการวัดคาสญัญาณชีพและติดตามขาง
เตียง ไดแก SpO2 จาก pulse oximetry, body temp., HR, RR, BP 
- การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังส ี

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

- สามารถใหการรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหา และโรค
ท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญ มีทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือ
ตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามพยาธิสภาพของโรค 

• Pediatric basic and advanced life support 
• Endotracheal intubation  
• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, 

mask with reservoir bag, oxygen hood (box) 
• Non-invasive positive pressure ventilation: high 

flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 
• Thoracentesis and selected/used chest tubes 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 
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เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาและโรคท่ีตองสงตอผูเช่ียวชาญไดเหมาะสม   

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- เขาใจหลักการ ขอบงช้ี ภาวะแทรกซอน และสามารถทํา
หัตถการตางๆ เหลาน้ีได 

• Pediatric basic and advanced life support 
• Endotracheal intubation 
• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, 

mask with reservoir bag, oxygen hood (box) 
• Non-invasive positive pressure ventilation: high 

flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 
• Thoracentesis and selected/used chest tubes 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 
related science 
- Patient care 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
   examination) 
- CRQ (Board and in-training  
  examination) 
- OSCE (Board and in-training  
   examination) 
 

 
เปาหมายท่ี 3  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

• เขาใจบทบาท หนาท่ี ขีดความสามารถและ ทํางานเปน
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนๆ ได
อยางเหมาะสม 

• สามารถแจงขาวราย ใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมท้ังให
กําลังใจแกผูปวยและครอบครัว 

• ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม โดยยึดผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง 

• รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 
- Communication 
and interpersonal skills 
- Health system 
and health promotion 
Family center 
 

- Direct observation and feedback 
 

 

เปาหมายท่ี 4  สามารถใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 

- มีทักษะในการดูแลผูปวยระยะสดุทาย ไดแก 
• สามารถใหการวินิจฉัยภาวะสมองตายไดอยางถูกตอง 
• สามารถใหการตดัสินใจท่ีจะรักษาผูปวยในระยะสดุทาย

ไดอยางเหมาะสม 
• สามารถติดตอสื่อสาร อธิบายครอบครัวของผูปวย

เก่ียวกับการหยดุการรักษาหรือการรักษาแบบ
ประคับประคองไดอยางเหมาะสม 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Counselling and advise patients and/or 
family with under supervisor or mentor 

- Professional habits, 
attitudes, moral and ethic 
- Communication 
and interpersonal skills 
Family center 
 

- Direct observation and feedback 
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สาขาโรคระบบหายใจ กลุมท่ี 4 ความรูพ้ืนฐานทางการแพทย 
 
เปาหมายท่ี 1  ความรูพ้ืนฐานทางการแพทยท่ีควรจะมเีพ่ือใชสําหรบัการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- ความรูพ้ืนฐานทางการแพทยของระบบหายใจท่ีควรจะมเีพ่ือ
ประยุกตใชทางคลินิกในการดูแลรกัษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 
ไดอยางเหมาะสม ไดแก 
1. Normal and abnormal development  
2. Physiology 

• Control of breathing 
• Mechanics of breathing 
• Gas exchange and gas transport 

3. Immunology and defense mechanisms 
4. Normal and abnormal respiration 

• Normal and abnormal breathing including 
change during exercise, anxiety, fever 

• Chest wall deformity 
• Interpretation of blood gas analysis, pulse 

oximetry, pulmonary function test 
5. Principle of therapeutics 

• Mechanisms of action, use and adverse effects 
of drugs for treatment of disorders of the 
respiratory system (group 1 & 2 ) 

• Oxygen delivering system 
• Oxygen and humidity administration 
• Aerosol therapy 
• Chest rehabilitation 
• Inhalation device 
• Positive pressure ventilation 
• Basic ventilator management  

6. Gender, ethnic, and behavioral considerations affecting 
disease treatment and prevention, including psychosocial, 
cultural, occupational, and environmental factors 

• Emotional and behavioral factors: smoking, 
substance abuse, pets, and allergies 

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 
Didactic conferences 
Self study 
 

- Scientific knowledge of 
pediatrics and other 
related science 
- Patient care 

- Direct observation and feedback 
- MCQ (Board and in-training  
   examination) 
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วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
• Influence on person, family, and society (e.g. 

tuberculosis, asthma, chronic lung diseases, 
school issues, protective parents, family smoking) 

• Occupational and other environmental risk factors  
• Gender and ethnic factors 

- การสืบคนขอมลูประวัติและตรวจรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การแปลผลขอมูลท่ีไดจากคาท่ีตดิตามขางเตียงและการสงตรวจ
พิเศษ เชน SpO2, pulmonary function test, arterial blood 
gas or capillary blood gas, etc. 
- การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังส ี

Prerounds and round with feedback on 
rounds 
Clinical encounter 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

 

- สามารถใหการรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจท่ีปญหาโรคไม
รุนแรง ดูแลรักษาไดเอง มีทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือ
ตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามพยาธิสภาพของโรค 

• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, mask 
with reservoir bag, oxygen hood (box) 

• Aerosol therapy: nebulization, pMDIs, DPIs, 
method and devices 

• Non-invasive positive pressure ventilation: high 
flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 

• Mechanical ventilation: PC, VC, SIMV, PS, optimal 
PEEP 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  
  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 

 

 
เปาหมายท่ี 2  สามารถทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับความรูพ้ืนฐานทางการแพทยท่ีควรจะมเีพ่ือใชสําหรับการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู สมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะ 
- เขาใจหลักการ ขอบงช้ี ภาวะแทรกซอน และสามารถทําหัตถการ
ตางๆ เหลาน้ีได 

• Oxygen therapy: nasal cannula, face mask, mask 
with reservoir bag, oxygen hood (box) 

• Aerosol therapy: nebulization, pMDIs, DPIs, 
method and devices 

• Non-invasive positive pressure ventilation: high 
flow nasal cannula (HFNC), CPAP, BiPAP 

• Mechanical ventilation: PC, VC, SIMV, PS, optimal 
PEEP 

Clinical encounter 
Workshop 
 

- Scientific knowledge of 

pediatrics and other 

related science 

- Patient care 

- Direct observation and feedback 

- MCQ (Board and in-training  

   examination) 

- CRQ (Board and in-training  

  examination) 

- OSCE (Board and in-training  

   examination) 
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การปฏิบัติงานทีโ่รงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีพบบอย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

1. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยเด็กไดอยางถูกตองทุกระบบ และสามารถ

นําขอมลูท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใหการรักษาผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Round with attending staff 

• Self-study 

• Patient care • Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment after 

rotation 

• 360 degree 

 

2. มีทักษะการวินิจฉัยแยกโรคจากอาการและอาการแสดงของผูปวยไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Self-study 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment after 

rotation 

• 360 degree 

 

• ไขเฉียบพลัน ไขก่ึงเฉียบพลัน และไขตอเน่ืองไมทราบ

สาเหต ุ

• หายใจเร็ว หอบเหน่ือย เขียว 

• ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน 

• ทองเสีย ถายเหลว 

• ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะขุน 

• ผื่น 

• ภาวะช็อค 

• ชัก 

• ขาดนํ้า 

3. มีทักษะในการนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ มาใชในการดูแลผูปวยไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Self-study 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment after 

rotation 

• 360 degree 

 

• Complete blood count 

• Urine analysis 

• Hemoculture 

• Chest x-ray 

• Stool examination 

• Cerebrospinal fluid profile 

• Nasopharyngeal swab for respiratory viruses 
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เปาหมายท่ี 1: ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีพบบอย 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู Competency Domain การประเมินผล 

4. สามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยดวยโรคท่ีพบบอยไดอยางถูกตองและเหมาะสม • Clinical encounter 

• Pre-round  

• Round with attending staff 

• Self-study 

 

• Medical knowledge 

• Patient care 

• Attending observe and 

feedback on rounds 

• Self-assessment after 

rotation 

• 360 degree 

 

 

• Tropical infections 
• Pneumonia (viral and bacterial) 

• Acute viral gastroenteritis 

• Febrile convulsion 
• Meningitis 

• Urinary tract infection 
• Viral exanthem 

• Sepsis and septic shock 
 

 

เปาหมายท่ี 2: สามารถใหการดูแลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืนฐานความรูเร่ืองระบบสุขภาพและการสงตอ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู 
Competency 

Domain 
การประเมินผล 

1. ทราบขีดจํากัดของสถานพยาบาล สามารถตัดสินใจสงตอผูปวย โดยใหการดูแลกอนและขณะสง

ตอไดอยางเหมาะสม 

• Clinical encounter 

• Self-study 

• Practice under 

supervision 

• workshop 

• Medical 

knowledge 

• Patient care 

• Health system and 

health promotion 

• Direct observation 

• Self-assessment after 

rotation 

• 360 degree 

• MCQ, CRQ 

• ทราบหลักการดูแลผูปวยกอนและขณะสงตอ (STABLE) 

• มีทักษะการตดิตอสื่อสารเพ่ือการสงตอผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถใหการดูแลผูปวยขณะสงตอไดอยางเหมาะสม 

 

2. ทราบเร่ืองระบบสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง • Clinical encounter 

• Self-study 

• Role model 

• Health system 

and health 

promotion 

• Self-assessment after 

rotation 

• Portfolio 

 

 

• สามารถเลือกการดูแลรักษาและสงตอตามระบบสุขภาพอยางเหมาะสม 

• รูจักเกณฑการข้ึนสิทธิบัตรตางๆของระบบสุขภาพท่ีมีในปจจุบัน 

• เรียนรูระบบการทํางานและบทบาทของแพทยใน รพ.ชุมชน 
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เปาหมายท่ี 3: ใหการดูแลเด็กท่ีอยูในชุมชนและ Child advocacy 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู 
Competency 

Domain 
การประเมินผล 

• เรียนรูการดูแลเด็กปกติท่ีอยูในโรงเรียน (school health) 

• ทราบและเขารวมโครงการรณรงคทางสุขภาพในเด็กไทยระดับชาติ เชน การรณรงคเพ่ือกวาดลางโรค
โปลิโอ การรณรงคกําจัดยุงลาย การรณรงคการตรวจประเมินและสงเสริมพัฒนาการในเด็กไทย เปนตน 

• ทราบและเขารวมโครงการการปองกันสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย (environmental hazard) เชน 
ปญหาหมอกควัน ยาฆาแมลง ยาเสพติด เปนตน และการรับมือกับภัยพิบัติ เชน แผนดินไหว ในชุมชน 

• Clinical encounter 

• Self-study 

• Role model 

• Health system 

and health 

promotion 

• Child advocacy 

• Self-assessment after 

rotation 

• MCQ, CRQ 

• Portfolio 

เปาหมายท่ี 4: สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ประสบการณการเรียนรู 
Competency 

Domain 
การประเมินผล 

• มีทักษะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
a.  มีความรับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
b.  เขาใจบทบาท หนาท่ี และทราบขีดความสามารถของตนเอง 
c.  ใหการดูแลผูปวยแบบเปนองครวม โดยยดึผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 
d.  สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมปีระสิทธิภาพ และเขากับผูรวมงานไดเปนอยางด ี
e.  สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม  
f.  สามารถแจงผลการตรวจ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
g.  บันทึกเวชระเบียนเปนระบบอยางถูกตองตอเน่ือง ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
h. มีทักษะการตดิตอสื่อสารท่ีดีระหวางผูปวยผูปกครองและเพ่ือนรวมงาน  
i. มีความเปนผูนํา 
j. มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริบธรรมและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

• Clinical encounter 

• Self-study 

• Role model 

• Professional 

habits, attitudes, 

moral and 

ethics  

• Communication 

• Leadership 

 

 

• 360 degree 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน ท่ี โรงพยาบาลจอมทอง  
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน 
กา

รดู
แล

ผูป
วย

 • รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยทุกรายในหอผูปวยกุมารเวชกรรม 3    

• ดูแลผูปวยในหอผูปวยกุมารเวชกรรม 3 รวมกับอาจารยประจําสาย 

• ดูแลผูปวยรวมกับอาจารยประจาํแตละสาขาวิชา ในกรณผีูปวยปวยดวยโรคเฉพาะทางหรือมีความซับซอน และอยูในความรับผดิชอบสาขาวิชาน้ันๆ  

• สรุปผูปวยท่ีมีปญหาสําคัญเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไขหรือติดตามในชวงนอกเวลาราชการ และสงตอขอมูลปญหาสําคญัเหลาน้ัน ใหแก resident ท่ีอยูเวร 

กา
รอ

ยูเ
วร

 • อยูเวร 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ในวันหยุดราชการ จํานวน 7-8 ครั้ง/เดือน 

• รับผิดชอบในการดูแลผูปวยในหอผูปวยกุมารเวชกรรม 3 ท่ีมีปญหาสําคัญเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไขหรือติดตามในชวงนอกเวลาราชการ รวมกับทีมแพทยเวร 

• รับผูปวยท่ีรับใหมนอกเวลาราชการ หรือไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ และใหการดูแลรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม รวมกับทีมแพทยเวร 

เว
ชร

ะเ
บีย

น 

• บันทึกขอมูลผูปวยในแบบฟอรมการเขียนรบัผูปวยในกรณรีับใหม เขียนสรุปขอมลู Off service note  ของผูปวยในความดูแลเมื่อจะเปลี่ยนตารางข้ึนปฏิบัติงาน หรือมกีารยาย/สงตอ

ผูปวยในความดูแลของตน 

• เขียน progress note เก่ียวกับอาการของผูปวยเปนประจําทุกวัน และทุกครั้งท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปลีย่นแผนการรักษา 

• สรุปขอมลูของผูปวยในแบบฟอรม Discharge summary กอนยายหรือ discharge ผูปวย 

Co
nf

er
en

c

 • Morning conference (ทุกวันจันทรและพฤหสับด ีเวลา 8.30-9.30 น.): เตรียมขอมลูของผูปวยท่ีรับใหมของหอผูปวยกุมารเวชกรรม 3 และนําเสนอในท่ีประชุม  
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ภาคผนวกท่ี 2 

รายชื่อหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 
 

  แบงระดับของหัตถการตาง ๆ ท่ีแพทยประจําบานตองมีประสบการณ ดังตอไปนี้ 

  ระดับท่ี  1 รูหลักการโดยการอาน หรือชมจากภาพยนตร วีดิทัศน (Know) 

  ระดับท่ี  2 เปนผูสังเกตการณ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how) 

  ระดับท่ี  3 ชวยทําและหรือฝกทํากับหุน (Show how) 

  ระดับท่ี  4 ทําดวยตนเอง (Done) 

 

หัตถการ ระดับ 

1. THERAPEUTIC AND TECHNICAL PROCEDURES  

     - Abscess (Simple), I & D 4* 

     - Abdominal paracentesis 3 

     - Aerosol and Inhalation therapy  

            - dry powder inhaler (DP) 4 

            - metered dose inhaler (MD) 4 

            - nebulizer 4* 

      - Airway management : laryngoscopy, endotracheal intubation 4 

     - Arterial puncture 4* 

     - Arthrocentesis 2 

     - Bladder catheterization, transurethral 4* 

     - Bleeding time 4 

     - Blood and blood component transfusion 4* 

     - Cardiopulmonary resuscitation, basic & advanced life support (newborn & pediatric) 4 

     - Central line placement 3 

     - Central line: use/care 4 

     - Chest physiotherapy 4* 

     - Electrocardiogram, perform and interpret 4 

     - Endotracheal intubation 4* 

     - Exchange transfusion 4 

     - Gastric suction/lavage 4* 

     - Gastric tube placement (NG) 4* 

     - Gynecologic examination (Pre-pubertal) 4 

     - Heimlich maneuver 3 
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หัตถการ ระดับ 

     - Intensive monitoring:  

            - Blood pressure: automated, Doppler, sphygmomanometer 4 

            - Body temperature 4 

            - Cardiac 4 

            - Respiratory 4 

หัตถการ ระดับ 

     - Intraosseous line placement 3 

     - Intravenous line placement 4 

     - Lumbar puncture: spinal fluid collection & examination 4* 

     - Medication delivery  

            - IM, SC, ID, IV, rectal, aerosol 4* 

            - Intranasa, etc. 4 

     - Newborn procedures;  

            - Bilirubin measurement (Micro method) 4 

            - Gavage feeding 4* 

            - Phototherapy 4* 

            - Silver nitrate cauterization 4 

            - Umbilical vessel catheterization 4* 

     - Ostomy/stomal care 4* 
     - Oxygen delivery systems: select and use 4* 
     - Pericardial tapping 2 

     - Peritoneal dialysis 2 

     - Pneumatic otoscopy 2 

     - Proctoscopy 2 

     - Pulmonary function tests   

            - Peak flow meter 4 

            - Spirometry 2 

     - Pulse oximetry 4 

     - Sexual abuse: Examination/evaluation 3 

     - Skin biopsy 2 

     - Subdural tapping 2 

     - Suctioning of : Nares, trachea, tracheostomy 4 

     - Suprapubic aspiration of urine 3 

     - Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid  4 

     - Tourniques test 4 
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หัตถการ ระดับ 

     - Tuberculin test (Place & read): Mantousx, PPD, Tine 4 

     - Universal precautions 4 

     - Venipuncture 4* 

     - Venous cut down and CVP placement 3 

     - Ventilation: Bag-valve-mask, CPAP, mechanical 4 

หัตถการ ระดับ 

2. DIAGNOSTIC AND SCREENING PROCEDURES  

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

span 
4 

     - Apt test for maternal blood swallowing 4 
     - Blood gases determination: Arterial and capillary 4 
     - Developmental screening: DDST II, Gesell figure, drawing test, DAP test 4 
     - Growth chart: Recording & interpretation 4 
     - Interpretation of Intellectual quotient 4 
     - Pubertal staging: Tanner 4 
     - Psychosocial assessment (HEEADSSS interview) 4 
     - Sexually transmitted disease screening for sexual abuse case 4 
     - Skin fold thickness, mid-arm circumference measurement 4 
     - Transillumination test 4 
     - Visual screening: acuity, strabismus 4 
     - X-ray interpretation (initial or emergency reading):   
            - Abdomen, Cervical spine, Lateral neck, Chest, Fractures in extremities 4 
            - Skeletal surveys for suspected Abuse 4 
            - Sexually transmitted disease creening for sexual abuse case 4 
3. LABORATORY PROCEDURES AND SPECIMEN COLLECTION  

3.1  Collection techniques & proper handling for:  

     - Abscess fluid, pus 4 

     - Blood culture 4 

     - CBC with differential count 4 

     - Conjunctival swab: Bacteria 4 
     - Gastric aspiration 4 
     - Hair collection (Tinea) 4 
     - Nasal smear 4 
     - Nasopharyngeal swab 4 
     - Newborn blood screening: Hypothyroid, PKU 4 

97 
 



หัตถการ ระดับ 

     - Pleural fluid 4 
     - Skin scraping: Scabiasis, fungal 4 
     - Scotch tape technique for pinworms 4 
     - Spinal fluid 4 
     - Synovial fluid 4 
     - Throat swab 4 
     - Tracheal aspirate (Include child with tracheostomy) 4 
     - Urine culture 4 
     - Urethral culture 4 
     - Vaginal culture 4 

หัตถการ ระดับ 

3.2  Perform and interpret: 4* 
     - Bedside glucose determination 4 
     - Bone marrow: aspiration smear & stain 4 
     - Bone marrow biopsy 2 
     - Capillary blood gases 4 
     - CBC   
            - Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets, 4 
            - Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body 4 
            - Buffy coat smear & Wright stain 4 
            - Interpret RBC indices read out on automated CBC 4 
     - Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, clot lysis 4 
     - CSF cell count and staining 4 
     - ESR 4 
     - Gram stain and AFB & modified AFB stain 4* 

     - KOH preparation: Hair, skin, vaginal 4 

     - Nasal smear for PMN 4 
     - Rapid test: Cold agglutinin 4 
     - Stool: Occult blood, pH, parasites 4 
     - Synovial fluid analysis 4 
     - Throat swab culture: Selective media for group A presumptive diagnosis 4 
     - Tzanck smear 4 
     - Urinalysis: Dip and microscopic 4* 
     - Urine culture & colony count 4 
* หัตถการท่ีควรทําไดตั้งแตจบแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวกท่ี 3 

การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 

  เม่ือจบการฝกอบรมแลว แพทยประจําบานมีทักษะการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ ตามหัวขอทักษะ

และระดับชั้นป ท่ีกําหนดในตาราง และบันทึกผลการเรียนรู (ทําไดดวยตนเอง หรือ ผานการจัดประสบการณ

เรียนรู) พรอมหลักฐานผลการประเมินโดยอาจารย ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรม (อฝส.) จํานวนชั้น

ปละ 2 หัวขอ 

 

  Year 

1 

Year 

2 

Year 

3 

Conference other 

Co
m

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/assent for research 

studies# 

     

F.  Involve children in decision making      

Pa
lli

at
iv

e 
Ca

re
 Is

su
es

 

A.  Breaking bad news with surrogates 

and patients 

     

B.  Communicating palliative care      

C.  Understanding dying patients and 

family 

     

D.  Respect for different values and 

cultures 

     

E.  Advance directives with surrogates      

F.  Withhold/Withdraw life-sustaining 

Rx with surrogates 

     

G.  Communicating as death approach      

H.  Notification of death      
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  Year 

1 

Year 

2 

Year 

3 

Conference other 

I. Request for organ donation#      

J.  Request for autopsy      

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 p
ar

en
ts

/c
ar

e 
gi

ve
rs

 

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      

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 c
ol

le
ag

ue
s/

te
am

s A. Consultation with specialists      

B.  Writing referral letters      

C.  Information asking from other 

doctors 

     

D.  เขียนใบรับรองแพทย      

E.  Working within multidisciplinary 

teams 

     

F.  Conflict resolution with colleagues      

G.  Giving supervision for junior 

colleagues 

     

Ch
al

le
ng

in
g 

A. Dealing with anger patients/parents      

B.  Violence (Child abuse, neglect)#      

C.  Specific needs patients/parents 

(Handicap, MR, CP LD) 

     

D.  Handing complaints      

E.  Managing unrealistic requests 

(Saying no) 
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  Year 

1 

Year 

2 

Year 

3 

Conference other 

F.  Report mistakes to parents      

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 c
om

m
un

ity
 A. Giving information      

B.  Program/disease campaign #      

C.  Child advocacy      

D.  School health      

E.  Communication via medias #      

# พิจารณาตามความเหมาะสม (Adapted for Khon Kaen Medical School portfolio checklist) 

 ควรมีการจัดประสบการณเรยีนรูหรือประเมินความรูความสามารถในปดังกลาว 
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ภาคผนวกท่ี 4 

ระเบียบการทาํงานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตร พ.ศ.2560 
โดย 

คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตร 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

__________________ 
 

ขอท่ี 1 ระเบียบกรรม นี้ ชื่อวา “ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตร พ.ศ.

2560” 
 

ขอท่ี 2 ใหใชระเบียบนี้สําหรับผูเริ่มรับการฝกอบรม ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป ดังนั้นจึง

มีผลใหงานวิจัยของแพทยประจําบานท่ียื่นขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวช สาขากุมารเวชศาสตร ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ขอท่ี 3 ในระเบียบนี้ 

อฝส. กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

  เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร 

อกก.พว.  หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวช 

   ศาสตรในคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ 

   ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร 

วว.กุมารฯ  หมายถึง วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา 

   กุมารเวชศาสตร ออกใหโดยแพทยสภา 

อว.กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

   เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร ออกใหโดยแพทยสภา 

แพทยประจําบาน หมายถึง แพทยประจําบานสังกัดสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมาร 

   เวชศาสตร ท่ีแพทยสภารับรอง รวมท้ังแพทยท่ีปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร 

   และมีสิทธิ์ยื่นขอสอบ เพ่ือ วว.กุมารฯ หรือ อว.กุมารฯ  

งานวิจัย  หมายถึง งานวิจัยของแพทยประจําบานท่ีใชยื่นเพ่ือประกอบสิทธิ์การขอสอบเพ่ือ  

   วว.กุมารฯ 

หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันท่ีแพทยประจําบานสังกัดอยู หรือหัวหนาภาควิชากุมาร 

   เวชศาสตร ผูอํานวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหนาแผนกกุมารเวชศาสตรหรือ 

   ตําแหนงอ่ืนใดท่ีหมายถึงหัวหนาหนวยงานดานกุมารเวชศาสตร 

102 
 



ผูแทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ซ่ึงในการประชุม อกก.พว. ไดตก 

   ลงใหอนุกรรมการผูนั้นเปนผูแทนสถาบัน 

ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมแพทยประจําบาน นับจากวันแรกท่ีเริ่มเขาหลักสูตรการฝกอบรม 

   ไปจนครบ 1 ป ซ่ึงปจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป 

 

ขอท่ี 4 แพทยประจําบานทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง แตไมอนุญาตใหแพทยประจําบาน

ตั้งแต 2 คนข้ึนไปในสถาบันเดียวกันทํางานวิจัยเรื่องเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจัยนั้นเปน

โครงการระยะยาวแพทยประจําบานในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการเรื่องนั้นตอได 

นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน อกก.พว. 

อนุญาตใหแพทยประจําบานตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันได แตแพทยประจําบานแตละคนตอง

นําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) ตอท่ีประชุมอาจารยในสถาบันท่ีตนเองฝกอบรมเชนเดียวกับ

ผู อ่ืน และแพทยประจําบานแตละคนสามารถนําเสนอและแปลผลขอมูลไดเฉพาะในสถาบันท่ีตนเอง

ทําการศึกษาเทานั้น  

 
ขอท่ี 5.  แพทยประจําบานผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยตอหัวหนาสถาบันท่ีตนรับการฝกอบรม 
หลังจากนั้นเม่ือแพทยประจําบานเลือกเรื่องท่ีจะทํางานวิจัยและไดแนวทางการศึกษาคนควาท่ีแนนอนแลว ให
ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผู
ควบคุมงานวิจัย รวมท้ังนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด เพ่ือขอความ
เห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงดําเนินการวิจัยตอไป 
 
ขอ 6.  แพทยประจําบานตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
งานวิจัย และขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethic committee หรือ 
institutional review board) ของสภาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดานจริยธรรมการ
วิจัย (good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด    
 
ขอ 7.  เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทย
ประจําบานเริ่มดําเนินการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 
 
ขอ 8. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบันท่ี
แพทยประจําบานรับการฝกอบรม และไดรับ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 3 
ป และควบคุมงานวิจัยของแพทยประจําบานจํานวนไมเกิน 3 คน ตอชั้นป 
 
ขอ 9. ในกรณีท่ีอาจารยควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดท่ีสถาบัน หรือภาควิชาท่ีแพทยประจําบานรับการ
ฝกอบรม หัวหนาสถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมัติผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น พรอม
ท้ังออกจดหมายเชิญไปยังผูควบคุมงานวิจัยทานนั้นดวย 
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ขอ 10.  คณะอนุกรรมการการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ท่ี อกก.พว. รับรอง คือ ผู
ควบคุมงาน วิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยอยางนอย 1 ใน 2 ทานนี้ ตองอยูนอกสถาบันท่ี
แพทยประจําบานั้นฝกอบรมอยู 
 

ขอ 11. ผูประเมินงานวิจัย ตองได วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือวุฒิอ่ืนทางกุมารเวชศาสตร ท่ีเทียบเทา 
วว.กุมารฯ มาแลวอยางนอย 2 ป และรับประเมินงานวิจัยท้ังหมดไมเกิน 5 ฉบับในแตละป (นับรวมงานวิจัยท่ี
ผูประเมินควบคุมดวย) 
 

ขอ 12. ผูควบคุมงานวิจัย หรือหัวหนาสถาบัน มีหนาท่ีทาบทามผูประเมินงานวิจัย ท้ังในและนอกสถาบัน 
ท้ังนี้ควรทาบทามใหเสร็จสิ้น และสงแบบตอบรับเปนผูประเมินงานวิจัย (มีหลักฐานการเซ็นยินยอม) ให
เลขานุการ อกก.พว. กอนการประชุมพิจารณารับรองถาหาผูประเมินงานวิจัยไมไดใหแจง อกก.พว.จะกําหนดผู
ประเมินท่ีเหมาะสมให  
 

ขอ 13.  ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผูควบคุมงานวิจัย ไมเปนไปตามขอ 8 หรือผูประเมินงานวิจัย ไมเปนไปตามขอ 
10 และ 11 ใหผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันทําเรื่องเสนอผานเลขานุการ อกก.พว. เพ่ือนําเขาท่ีประชุม 
อกก.พว. เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนรายๆไป 
ขอ 14. ประเภทงานวิจัยแบงออกเปน 
 14.1 การวิจัยทางคลินิก เชน  randomized controlled trial, cohort study, case-control 
study, systematic review with or without meta-analysis เปนตน 
 14.2 รายงานผูปวย ไดแก case report, case series 
 14.3 การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 
 14.4 การวิจัยดานการบริการทางการแพทย เชน เรื่องเก่ียวกับ hospital accreditation เปนตน 
 14.5 การวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา 
 

ขอ 15. แพทยประจําบานตองแจง 
- ชื่อ นามสกุล ของแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย 
- ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย 
- ชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผูควบคุมงานวิจัย 
- ชื่อผูประเมินงานวิจัย 2 ทาน 

ใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผานทางผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบัน ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของป
การศึกษาท่ีแพทยประจําบานยื่นสมัคร วว.กุมารฯ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับชื่อเรื่องงานวิจัย ผูควบคุมงานวิจัย หรือผูประเมินงานวิจัย 
หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติจาก อกก.พว. แลว แพทยประจําบานจะตองยื่นคํารองตอหัวหนาสถาบันท่ีรับการ
ฝกอบรม โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานวิจัยเพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง สงใหเลขานุการ อกก.พว. 
นําเขาท่ีประชุม อกก.พว. พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีงานวิจัยท่ีไมเปนไปตามโครงรางฯ เนื่องจากมีสาเหตุ
ขัดของระหวางการทําวิจัย ไมจําเปนตองเปลี่ยนเรื่องใหม ใหอภิปรายปญหาท่ีเกิด และวิธีการแกไข ท้ังนี้โดย
ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสถาบัน และผูควบคุมงานวิจัย 
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ขอ 16.  รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบสอบวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร สามารถจัดทําเปน 4 รูป
แบบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 16.1 วิทยานิพนธฉบับภาษาไทย 
 16.2 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication)ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน
วารสารทางการแพทย 

16.3 บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน (peer-
reviewed journal) ซ่ึงปรากฏในฐานขอมูลระดับสากล เชน PubMED, Scopus เปนตน 

16.4 บทความท่ีตีพิมพในวารสารกุมารเวชศาสตร ของสมาคมกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย 
 

ขอ 17. การสงรายงานผลการวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร สามารถจัดทําเปน 4 
รูปแบบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 17.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย 

1) สงรายงานวิจัยฉบับรางท่ีไดรับการตรวจแกไขจากผูควบคุมงานวิจัยจํานวน 3 ฉบับ พรอมใน
แสดงจรรยาบรรณในงานวิจัยใหผูแทนสถาบันท่ีฝกอบรม ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ี
จะสอบ เพ่ือสงไปยังผูประเมินงานวิจัย (หามสงโดยตรง) 

2) การเรียงลําดับชื่อผูประเมินงานวิจัย ใหเรียงดังนี้ ลําดับท่ี 1 เปนประธานผูประเมินงานวิจัย 
ซ่ึงหมายถึงผูประเมินในสถาบันและไมใชผูควบคุมงานวิจัย ในกรณีท่ีมีผูประเมินนอกสถาบัน 
2 ทาน ใหผูประเมินท่ีอาวุโสกวา เปนประธาน ลําดับท่ี 2 เปนผูควบคุมงานวิจัย และลําดับท่ี 
3 เปนผูประเมินนอกสถาบัน  

3) ในกรณีท่ีผูประเมินใหมีการแกไข และจะพิจารณาใหมหลังการแกไข ใหแพทยประจําบาน
จัดการแกไข พรอมรับสําเนาใบประเมินใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยเร็ว จากนั้นแพทย
ประจําบานติดตอกับผูประเมิน เพ่ือขอรับในประเมินผลใหมครั้งใหม ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 
ของปท่ีสอบ 

4) ในกรณีท่ีผูประเมินใหผานโดยแกไขตามคําแนะนํา และไมขอพิจารณาซํ้าหลังแกไข ใหเปน
หนาท่ีของผูควบคุมงานวิจัย ในการควบคุมดูแลใหแพทยประจําบานแกไขรายงานให
เรียบรอย 

5) การตัดสินใหงานวิจัยผาน ใหมีมติเปนเอกฉันท ในกรณีท่ีความเห็นของผูประเมินขัดแยงกัน 
ใหผูควบคุมงานวิจัยประสานหาขอยุติท่ียอมรับไดทุกฝาย ถาผูควบคุมงานวิจัยไมสามารถ
ประสานความเห็นใหเปนเอกฉันท ใหถือเสียงขางมาก (2 ใน 3) เปนเกณฑตัดสิน 

6) ในกรณีท่ีมีการแกไขตามคําแนะนํา ตองมีลายเซ็นของแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย และผู
ควบคุมงานวิจัยเซ็นเพ่ือรับรองวาแพทยประจําบานไดแกไขรายงานตามท่ีผูประเมินแนะนํา
เรียบรอยแลว พรอมลายเซ็นของผูประเมินภายในและหัวหนาสถาบัน หลังจากนั้น ใหแพทย
ประจําบานสงใบเซ็นชื่อแกผูประเมินภายนอกโดยผานทางผูแทนสถาบันของตน 

7) แพทยประจําบานตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแกไขเรียบรอยแลว และพิมพตาม
รูปแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูล compact disk ท่ีมีรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณบันทึกในรูปแบบ pdf จํานวน 1 แผน ใหแกผูแทนสถาบัน (หรือหัวหนาสถาบัน
แลวแตกรณี) เพ่ือสงมอบใหแกเลขานุการ อกก.พว. ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปท่ีสอบ 
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โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงตองระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อแพทยผูทํา ติดท่ีสันปก ซ่ึง
อาจจะเขียนหรือพิมพสติกเกอรติดก็ได 

17.2. ตนฉบับภาษาอังกฤษ  
1) ให แพทยประจํ าบ าน เป นผู นิ พนธ ชื่ อ แรก  และอาจารย ผู ค วบ คุมง านวิ จั ย เป น 

correspondence 
2) สงตนฉบับบทความท่ียังไมไดสงไปยังวารสารทางการแพทย จํานวน 3 ฉบับ พรอมใบแสดง

คําจรรยาบรรณในงานวิจัยใหผูแทนสถาบันท่ีฝกอบรม ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีสอบ 
เพ่ือสงไปผูประเมินงานวิจัย (หามสงโดยตรง) 

3) ใหแพทยประจําบานจัดการแกไขตามคําแนะนําของผูประเมิน และนําตนฉบับท่ีแกไขแลว 
(Manuscript for publication) สงไปยังวารสารทางการแพทย และสงใหแกผูแทนสถาบัน 
พรอมกับ ใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ีแสดงวา งานวิจัยไดผานการประเมิน 
และใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารวา ตนฉบับงานวิจัยอยูระหวางการทบทวน (under 
review) เพ่ือสงมอบใหกับเลขานุการ  อกก.พว. ภายในวันท่ี 15  มีนาคมของปท่ีจะสอบ 

4) ใหสงแผนบันทึกขอมูล compact disk ท่ีมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณบันทึกในรูปแบบ pdf 
จํานวน 1 แผน ใหแกเลขานุการ อกก.พว. ผานทางผูแทนสถาบัน ภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม ของปท่ีสอบ 

17.3 บทความภาษาอังกฤษท่ีรับไดการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน 
1) ใหแพทยประจํ าบ านเปนผู นิพนธชื่ อแรก และมีอาจารยผู ควบ คุมงานวิ จัย เปน 

correspondence 
2) ใหสง reprint พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูล compact disk ซ่ึงบันทึกบทความท่ีตีพิมพใน

รูปแบบ pdf หรือ หนังสือตอบรับการตีพิมพจากบรรณาธิการของวารสารฯ (letter of 
acceptance) พรอมกับใบประเมินของผูควบคุมงานวิจัยท่ีแสดงวางานวิจัยไดผานการ
ประเมินและใบคําแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัย ใหผูแทนสถาบันท่ีฝกอบรม เพ่ือสงให
เลขานุการ อกก.พว. ภายมนวันท่ี 15 มีนาคม ของปท่ีจะสอบ 

3) ในกรณีท่ีไมไดสง reprint ภายมนวันท่ี 15 มีนาคม ของปท่ีจะสอบ ขอใหสงตนฉบับสุดทาย
ท่ีแกไขเรียบรอยท่ีสงทางวารสารฯ เพ่ือรอตีพิมพพรอมสงแผนบันทึกขอมูล compact disk 
ซ่ึงบันทึกบทความตันฉบับแกเลขานุการ อกก.พว. ผานทางผูแทนสถาบันภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม ของปท่ีสอบ 

17.4 บทความท่ีตีพิมพในวารสารกุมารเวชศาสตร 
- ใหดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ 17.3 

 
ขอ 18. ในกรณีท่ีแพทยประจําบานทํางานวิจัยเสร็จ และตองการสงกอนเวลาท่ีกําหนด ใหแพทยประจําบาน
แจงผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันท่ีฝกอบรมเพ่ือใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบและดําเนินการตอไป ถา
ผลงานเสร็จกอน 1 ป แพทยประจําบานจะมีสิทธิ์สงรายงานวิจัยเพ่ือขอรับการประเมินพรอมกับผูท่ีมีสิทธิ์สอบ
ในปนั้น 
 
ขอ 19. เม่ือแพทยประจําบานทํางานวิจัยเสร็จสิ้นแลว ใหนําเสนอผลงานวิจัยของตนดวยปากเปลา (Oral 
presentation)ตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ีสถาบันจัดให 
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ขอ 20. ผูสมัครสอบสมทบเพ่ือ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ ตองปฏิบัติเชนเดียวกับแพทยประจําบานใน
สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน 
 
ขอ 21.  ผูสมัครสอบเพ่ือ อว. กุมารฯ ซ่ึงไดวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตรจากตางประเทศท่ี
เทียบเทา วว. กุมารฯ ใหสงผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรแลวอยางนอย 1 เรื่อง แทนรายงานวิจัยได โดย
เสนอให อกก.พว. พิจารณา ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปการศึกษานั้น 
 
ขอ 22.  งานวิจัยนี้เปนสิทธิของสถาบันท่ีฝกอบรม แพทยประจําบานสามารถนําผลงานจากวิจัยนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวิจัย และหัวหนา
สถาบันแลวเทานั้น 
 
ขอ 23. ในกรณีท่ีแพทยประจําบานตองการใหรับรองวุฒิ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ ของตนเทียบเทา
ปริญญาเอก จะตองแจงความตองการนั้นใหแกสถาบันฝกอบรมของตนทราบเปนลายลักษณอักษรกอนทําการ
วิจัย และตองปฏิบัติตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย 
 
ขอ 24. ใหประธาน อกก.พว. กํากับใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 
 
                  (ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ) 
             ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย   
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ภาคผนวกท่ี 5 

งานวิจัยเพ่ือการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสอือนุมัติบัตร สาขากุมารเวชศาสตร 
ใหมีคุณสมบัต ิ“เทียบเทาปริญญาเอก” 

 
 แพทยประจําบานตองมีการรับรอง วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารเวชศาสตร ใหมีคุณวุฒิ 
“เทียบเทาปริญญาเอก”  ตองมีผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  
ประเภทงานวิจัย 
 ไดแก การวิจัยทางคลินิก เชน randomized controlled trial, cohort study, case-control study, 
systematic review with meta-analysis 
 
การควบคุมงานวิจัยและการประเมินผล 
 การพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯ 
เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจําบาน 
ของสถาบันตนเองตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณเพ่ือนําสงราชวิทยาลัยฯ ท้ังนี้สถาบันฝกอบรมจะตองรายงานชื่องานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษา และความ
คืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลอยางท่ัวถึง 
 
คุณลักษณะของงานวิจัย 
 1. เปนงานวิจัยท่ีริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยท่ีเคยมีการศึกษาในประเทศหรือตางประเภทมากอน แต
การดําเนินการไมสมบูรณเพียงพอหรือผลการศึกษามีโอกาสแตกตางกันในตางกลุมประชากร 
 2. ดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ good clinical research practice (GCP) มีระเบียบวิจัยท่ี
ถูกตองและเหมาะสมกับคําถามวิจัย โดยท่ีแพทยประจําบานและผูรายงานวิจัยตองผานการอบรมดาน
จริยธรรมการวิจยัและ/หรือ good clinical research practice (GCP) 
 3. เปนงานวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
 
จริยธรรมการวิจัย 
 1. เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลง 
โดยเครงครัด 
 2. มีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือไดยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสําเนาแกผูปวย
หรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด 
 3. ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงานวิจัยของผูปวย 
 4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมได
เปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและ
อนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังทางตรงและทางออมท่ี
เกิดข้ึนกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 
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 5. กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ 
หากมีผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูแลรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย เพ่ือวางแผนแจงผูเก่ียวของรับทราบตอไป 
 6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักฐาน 3 ขอของจริยธรรม
ทางการแพทยในการตัดสินใจ ดังนี้ 
  6.1 การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย 
  6.2 การเคารพสิทธิของผูปวย 
  6.3 การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะไดรับบริการทางการแพทยตาม
มาตรฐาน 
 
กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย (36 เดือนของการฝกอบรม)  
 สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบาน โดยระบุ
รายละเอียดของงานและกําหนดเวลาในการสงตลอดปการศึกษาท้ัง 3 ป ตัวอยางกรอบเวลา 
   เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
  3 ติดตออาจารยท่ีปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย 
  6 สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย 
  9 สงโครงรางงานวิจัย 
  12 สอบโครงรางงานวิจัย 
  13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 
   ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
   (ถาตองการ) 
  15 เริ่มเก็บขอมูล 
  21 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 
  30 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
  31 จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 
  33 สงรายงานฉบับสมบูรณไปยังราชวิทยาลัยฯ ใหการประเมินผล  
   สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
การรับรอง วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารเวชศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 
 การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขากุมารเวชศาสตร ให 
“เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น ถือเปนสิทิสวนบุคคลและของแตละสถาบันฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความ
สมัครใจของแตละสถาบันฝกอบรม และความสมัครใจของแพทยประจําบานแตละรายดวย สําหรับสถาบันท่ี
เปดฝกอบรมเพ่ือคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” ใหสถาบันฝกอบรมแจงแพทยประจําบานทราบกอนการ
ฝกอบรมและและแพทยประจําบานผูมีความประสงคดังกลาวจะตองแจงทางสถาบันฝกอบรมเปนลายลักษณ
อักษรกอนการฝกอบรมวาจะรับการฝกอบรมท่ีโอกาสไดรับท้ัง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกลาวให 
“เทียบเทาปริญญาเอก” 
 ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯ ไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือใหมีการรับรองคุณวุฒิ 
วว. หรือ อว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการฝกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิ 
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ให “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นสามารถแจงใหแพทยประจําบานทราบตั้งแตวันเริ่มเปดรับสมัคร
การคัดเลือกเขาเปนแพทยประจําบานไปจนถึงวันท่ีเริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมใดตองการ
ใหมีการรับรอง วว. หรือ อว. ใหมีคุณวุฒิ ดังกลาว แตมีทรัพยากรจํากัด สถาบันนั้นสามารถติดตอขอรับการ
สนับสนุนอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนได 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ จะดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวา วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขา
กุมารเวชศาสตร มีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” เม่ือแพทยประจําบานสอบผานและมีสิทธิ์ไดรับ วุฒิบัตร 
หรือ หนังสืออนุมัติ สาขากุมารเวชศาสตร และผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีสงมาใหราชวิทยาลัย
ฯ ประกอบการเขาสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น ตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 สําหรับผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ ไมใหระบุ Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ทายชื่อคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา แตอาจระบุ “เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายได และไมใหระบุ ดร. นําหนา
ชื่อตนของผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิดังกลาว แตสามารถนําคุณวุฒิดังกลาวมาใชประกอบการเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา และอาจารยคุมงานวิจัยของนักศึกษาหรือ
ผูรับการฝกอบรมในสถาบันการศึกษา หรือเปนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได โดยใหสถาบันการศึกษา
แสดงวุฒิการศึกษาแยกกันระหวางจํานวนอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จาก วว. หรือ อว. และจํานวน
อาจารย “Ph.D. หรือ ปร.ด.  หรือ ปริญญาเอก 
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ภาคผนวกท่ี 6 
การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
  การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 
assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ
ปฏิบัติงานจริง ๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใด ๆ แพทยประจําบานทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานปฏิบัติ 
รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังทางดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะ
ท่ีกําหนด ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันปละ 2-3 
ครั้ง เพ่ือรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา 
 
การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช Portfolio มีดังนี้ 
 อนุกรรมการฝกอบรมฯ (อฝส.) กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช Portfolio เปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสาร
และการสรางสัมพันธภาพ ระบบสุขภาพ/การสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง และภาวะผูนํา ท้ังนี้จะตองใหอาจารยของสถาบันประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจํา
บานเพ่ือการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio  
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ภาคผนวกท่ี 7 
กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมี

การกํากับดูแล (Entrustable Professional Activities: EPA) 
 
เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรมีความรูความสามารถในเรื่องตอไปนี้ 
 
EPA 1 ใหคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับเด็ก 

(Provide recommended pediatric health screening) 
 

EPA 2  บริบาลทารกแรกเกิด 
 (Care for newborn) 
 
EPA 3  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบบอยในเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยนอก 

ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 
 (Mange patients with acute, common diagnosis in an ambulatory, emergency or            

In patient setting) 
 
EPA 4  การดูแลรักษาเบื้อตน เพ่ือฟนฟูสัญญาณชีพใหดี คงท่ี และวางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมตอไป

โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผูปวยเด็กแตละราย 
 (Resuscitate, initiate stabilization of the patient and them triage to align care with 

sevenrity of illness) 
 
EPA 5 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยท่ัวไป 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of general 
pediatricians) 

 
EPA 6 รับรูปญหาหรือความผิดปกติทางดานศัลยกรรม ใหการดูแลรักษาเบื้องตนและสงตอใหผูเชี่ยวชาญ  

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

 
EPA 7  ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานพฤติกรรม สุขภาพจิตท่ีพบบอย 
 (Assess and manage patients with common behavior/mental health problems) 
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สมรรถนะหลักวิชาชีพ (Competency) ท่ีเกี่ยวของสําหรับแตละ EPA 

Competency 
EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ          

จริยธรรมแหงวิชาชีพ 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดตอสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ 

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

3. ความรูพ้ืนฐาน ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
4. การบริบาลผูปวย + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริม
สุขภาพ 

++ ++ + + + + ++ 

6. การพัฒนาความรูความสามารถ   
   ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

+ + + + ++ + + 

7. ภาวะผูนํา + + + ++ + + + 
 
ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของแพทยประจําบานในแตละระดับชั้นป 

EPA 
Milestone level 

Level 1 
(R1) 

Level 2 
(R2) 

Level 3 
(R3) 

EPA 1 ใหคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจคัดกรองคุณภาพสําหรับเด็ก L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบบอย ในเด็ก
ท่ีมารับการรักษาท่ีผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 4 การดูแลรักษาเบื้องตน เพ่ือฟนฟูสัญญาณชีพใหใหดี คงท่ี และ
วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมตอไปโดยพิจารณาตามระดับความ
รุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผูปวยเด็กแตละราย 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 5 แสดงทักษะการทําหัตถการท่ีใชบอย ของกุมารแพทยท่ัวไป L1-2 L3-4 L4-5 
EPA 6 รับรูปญหาหรือความผิดปกติทางดานศัลยกรรม ใหการดูแลรักษา
เบื้องตนและสงตอใหผูเชี่ยวชาญ 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 7 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานพฤติกรรม 
สุขภาพจิตท่ีพบบอย 

L1-2 L3-4 L4-5 

 
L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 
L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 
L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 
L4 = สามารถปฏิบัติงานเองได 
L5 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 
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EPA 1  ใหคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับเด็ก (Provide recommended pediatric  
health screening) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับเด็ก 

(Provide recommended pediatric health screening) 
2. ขอกําหนด และ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ความสําคัญของการคัดกรอง เปนการตรวจหาและใหการรักษาตั้งแตระยะแรก เปน
สวนสําคัญของการปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ 
2.1 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเด็กใน

วัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน รวมถึงทางดานจิตใจ ครอบครัวและสังคมของ
เด็ก ดังนี้ 

- เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยไดอยางเหมาะสม โดยใชเครื่องมือท่ีราชวิทยาลัย
กุมารแพทยไดกําหนดไว สําหรับเด็กวัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน 
- สัมภาษณ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหคําแนะนําลวงหนา 
(anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพ่ือปองกันปญหาความเจ็บปวยทางกาย 
ปญหาพฤติกรรมอารมณการเรียน 
- สังเกตและคนหาวิธีการเลี้ยงดูท่ีเบี่ยงเบนของครอบครัว ใหคําแนะนําการเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กอยางเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเปนกลุม 
- คัดแยกเด็กและครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงสูงตอปญหาในภาพรวมท่ีจะมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก ใหคําปรึกษาแนะนํา หาแนวทางท่ีชัดเจนในการลดความเสี่ยง และ
สงเสริมครอบครัวใหมีสวนรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตแรก 
2.2 ประเมินความรูความสามารถบิดา มารดา ครอบครัว ผูปกครอง เพ่ือใหการ
ตัดสินใจการคัดกรองกรณีท่ีไมจําเปน 
2.3 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-
based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทาง
คลินิก 
2.4 ชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กใน
การดูแลรักษา 
2.5 สื่อสารกับเด็ก ผูปกครอง ใหคําแนะนําการดูแลท่ีเหมาะสม ตามบริบทของแตละ
ครอบครัว 
2.6 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส 
บริบท 
สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก คลินิกดูแลเด็กอยางตอเนื่อง (continuity clinic) คลินิก
พัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพเด็กดี หอผูปวยใน หออภิบาลทารกแรกเกิดปกติ หอ
ผูปวยทารกแรกเกิด 
ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 
ขอจํากัด: ไมมี 

3. สมรรถนะหลัก  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
ทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ
ความรู ทักษะ 
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 
4.1 ความรูและทักษะในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กอยางตอเนื่องในขณะท่ียังไมได
เจ็บปวย ซ่ึงรวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การใหคําปรึกษาและแนะนําแกบิดา 
มารดา และผูเลี้ยงดูเด็ก ในดานการปองกันอุบัติเหตุ การเลี้ยงดู และการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก ตั้งแตในวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะตน วัยเด็กระยะกลาง(วัยเรียน) และ
วัยรุน 
4.2 ความรูและทักษะในการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับเด็ก ตั้งแตในวัยแรกเกิด วัย
เด็กระยะตน วัยเด็กระยะกลาง(วัยเรียน) และวัยรุน เพ่ือใหสามารถตรวจวินิจฉัยความ
ผิดปกติทางรางกายพัฒนาการ และพฤติกรรม และดําเนินการแกไขไดตั้งแตเริ่ม 
(early detection and early intervention) 
4.3 ความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based 
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก เชน การ
คัดเลือกเครื่องมือคัดกรอง ความไว ความจําเพาะ ความคุมคา 
4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ การให
ความรูและใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
4,5 พฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆ 
กัน 
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ
ความสามารถ EPA 
ของแพทยประจํา
บานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับหรือชั้นปท่ี 3 

7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ
ประเมินผล 

วันหมดอายุสําหรับการผลการประเมินผล 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 
หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 
2. ขอกําหนด และ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
การดูแลทารกแรกเกิดภายหลังเกิดในหอผูปวยแรกเกิด กรอบของกิจกรรมนี้คือสามารถ
ใหการดูแลปญหาท่ีพบบอยในทารกแรกเกิด และ late preterm infant ได 

2.1 การตรวจรางกายเพ่ือหา congenital anomalies 
2.2 ใหการดูแลรักษาปญหาท่ีพบบอยใน 24 ชม. แรก เชน respiration distress, 

hypoglycemia, seizure เปนตน 
2.3 ตัดสินใจไดวาปญหาใดสามารถรักษาท่ีบานได เพ่ือจําหนายเด็กกลับบานและมา

ติดตามผล เชน neonatal jaundice 
2.4 การประเมินความพรอมของมารดาและครอบครัว ใหคําแนะนําแกบิดามารดาใน

การดูแลทารกแรกเกิดภายหลังจําหนายกลับบาน 
2.5 เขาใจระบบบริการสุขภาพสําหรับทารกแรกเกิด 

บริบท 
สถานท่ี: Newborn nursery 
ผูปวย: ทารกแรกเกิด 
ปญหา/โรค: respiratory distress, hypoglycemia, neonatal jaundice, seizure 
เปนตน 
ขอจํากัด: ไมมี 

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ 
ความรู ทักษะ 
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 
4.1 ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรเก่ียวกับโรคหรือปญหาท่ีพบบอยในทารกแรก

เกิด (ภาคผนวก 1) 
4.2 ทักษะการตรวจรางกายทารกแรกเกิด 
4.3 การตรวจวินิจฉัยและรักษาปญหาท่ีพบบอยในทารกแรกเกิด 
4.4 ทักษะการทําหัตถการในทารกแรกเกิด (ภาคผนวก 2) 
4.5 ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับ ผูปกครองอยางเหมาะสม 
4.6 ใหการดูแลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอบนพ้ืนฐานความรูเรื่อง

ระบบสุขภาพและการสงตอ 
4.7 มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆ กัน 
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ
ความสามารถตาม 
EPA ของแพทย
ประจําบานแตละ
ช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือ
ชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือ
ชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับหรือชั้นปท่ี 3 

7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ
ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับการผลการประเมินผล 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 3  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบบอย สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิก 
ผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบบอย สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษา

ท่ีคลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 
2. ขอกําหนด และ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 
2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 
2.2 ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองเหมาะสม 
2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การตรวจพิเศษตางๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมุติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 
2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย 

การใชยา ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 
2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตอง และตอเนื่อง โดยใชแนวทาง
มาตรฐานสากล 
2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 
2.8 มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการ

ตรวจสภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ แปลผลไดอยาง
ถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้นๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

บริบท 
สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน 
ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบ
บอย (เชน asthma, pneumonia, acute gastroenteritis, bleeding disorder, 
anemia, hypertension, nephrotic syndrome, dengue hemorrhagic fever) 
(ภาคผนวก 1) 
ขอจํากัด: ผูปวยตองไมอยูในภาวะช็อกหรือมีสัญญาณชีพไมคงท่ี 

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ 
ความรู ทักษะ 
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 
4.1 ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรเก่ียวกับโรคหรือความผิดปกติแบบเฉียบพลัน

ท่ีพบบอยในเด็ก (ภาคผนวก 1) 
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการการทําหัตถกรรมท่ีจําเปน ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
(ภาคผนวก 2) 

4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 
4.4 มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆ 

กัน 
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ
ความสามารถตาม 
EPA ของแพทย
ประจําบานแตละ
ช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือ
ชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือ
ชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับหรือชั้นปท่ี 3 

7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ
ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับการผลการประเมินผล 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 4  การดูแลรักษาเบื้องตน เพ่ือฟนฟูสัญญาณชีพใหดี คงท่ี และวางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมตอไป  
โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผูปวยเด็กแตละราย (Resuscitate,  
initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity of illness) 
 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่อง
กิจกรรม 

การดูแลรักษาเบ้ืองตน เพ่ือฟนฟูสัญญาณชีพใหดี คงท่ี และวางแผนการดูแลรักษาท่ี
เหมาะสมตอไป โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผูปวยเด็ก
แตละราย (Resuscitate, initiate stabilization of the patient and then triage 
to align care with severity of illness) 

2. ขอกําหนด 
และขอจํากัด
ของกิจกรรม 
(บริบทสถานท่ี 
ลักษณะผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 สามารถใหการวินิจฉัย จัดลําดับ

ความสําคัญ ดูแลรักษาเบื้องตนเพ่ือฟนฟู
สัญญาณชีพใหดี คงท่ี และวางแผนการ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสมตอไปไดอยาง
ทันทวงทีในผูปวยเด็กท่ีอยูในภาวะช็อก 
สัญญาณชีพไมคงท่ี หรือมี 
cardiopulmonary arrest เชน airway 
management, การใหสารน้ํา, การใหยา
กระตุนการทํางานของหัวใจ 

2.2 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสห
วิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการ
ระหวางทีมท่ีดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม 
2.3 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวม
ดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 การบริหารจัดการความเครียด  

บริบท 
สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวย
ใน หอผูปวยเด็กวิกฤต หอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต 
ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีอยูใน
ภาวะช็อก สัญญาณชีพไมคงท่ี หรือมี 
cardiopulmonary arrest (ภาคผนวกท่ี 1) 
ขอจํากัด: ไมมี 

 

3. สมรรถนะ
หลักทางวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหง
วิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนด
ดาน
ประสบการณ 
ความรู ทักษะ 
ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 
4.1 ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตร

เก่ียวกับโรคหรือความผิดปกติท่ีนําไปสู
ภาวะช็อกหรือการมีสัญญาณชีพแปรปรวน
ไมคงท่ีพบบอยในเด็ก (ภาคผนวก 1) 

4.2 ความรูและทักษะเก่ียวกับการกูชีพข้ัน
พ้ืนฐานและข้ันสูงในเด็ก (Pediatric basic 
and advanced life support) 

4.3 ทักษะทางคลินิก การตรวจโดยใช
เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจหาหองปฏิบัติการ 
การทําหัตถการท่ีจําเปน ในการตรวจวินิจฉัย
และการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีอยูในภาวะช็อก 
สัญญาณชีพไมคงท่ี หรือมี cardiopulmonary 
arrest (ภาคผนวกท่ี 2) 
4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและ
การเขียน การสรางสัมพันธภาพ 
4.5 การบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.6 มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย  

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ 

 

5. การวัดและ
การประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดย

อาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆ กัน 
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 
ครั้งโดยอาจารย 

 

6. ระดับ
ความสามารถ
ตาม EPA ของ
แพทยประจํา
บานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับ
การเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับ
การเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุด
การฝกอบรมในระดับหรือชั้นปท่ี 3 

 

7. วันหมดอายุ
ผลการรับรอง
การประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับการผลการประเมินผล 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป 
ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 5  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยท่ัวไป (Demonstrate competence in  
performing the common procedures of the general pediatrics) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่อง แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยท่ัวไป 

(Demonstrate competence in performing the common 
procedures of the general pediatrics) 

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบทสถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1  การทําหัตถการโดยมีระดับทักษะตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2 
2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวยและ/หรือผูปกครอบเพ่ือขอความเปน
ยอมในการทําหัตถการตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงภายหลังการ
ทําหัตถการมีภาวะแทรกซอน 
บริบท 
สถานท่ี:  คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน 
ผูปวย:  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 
ตัวอยางหัตถการ: (ภาคผนวกท่ี 2) 
1. Exchange transfusion 
2.  LP: spinal fluid collection and examination 
3.  Aerosol and inhalation therapy 
4.  Sluprapubic tapping 
5.  Umbilical catheterization 
ขอจํากัด:  ไมมี 

3.  สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
  ความรูพ้ืนฐาน 
  การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4.  ขอกําหนดดานประสบการณ 
ความรู ทักษะทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตองมี 
4.1  ความรูพ้ืนฐานเรื่องหัตถการท่ีทํา การเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทํา
หัตถการ การใหยาบรรเทาอากาปวดและการทําใหสงบ ข้ันตอนการ
ทําหัตถการ สภาพท่ีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขอบงชี้ ขอหาม 
ภาวะแทรกซอน การดูลักรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอน ตลอดจนความรู
เก่ียวกับการแปลผลการตรวจ 

 4.2  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and 
procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและ
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
รักษาผูปวยเด็ก (ภาคผนวกท่ี 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน 
(ถามี) 

 4.3  ทักษะการสื่อสารใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา 
มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูปวย
เด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) ตลอดจนการให
คําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ 
4.5  การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยาง
ครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน รูจักวางแผนและแสดงหาวิธีการสรางและ
พัฒนาความรู รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

5.  การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1  การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโดยอาจารย
อยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

6.  ระดับความสามารถตาม EPA ของ
แพทยประจําบานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี (หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเม่ือ
สําเร็จการฝกอบรมตามภาคผนวกท่ี 2)  
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมใน
ระดับหรือชั้นปท่ี 3 

7.  วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วัดหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการ
ประเมินใหม 
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EPA 6  รับรูปญหาหรือความผิดปกติทางดานศัลยกรรม ใหการดูแลรักษาเบื้องตนและสงตอใหผูเชี่ยวชาญ  
(Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical  
problems) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่อง รับรูปญหาหรือวามผิดปกติทางดานศัลยกรรม ใหการดูแลรักษา

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

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบทสถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1  ซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยท่ีมีปญหาทางศัลยกรรมในเด็ก 
2.2  วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหวัด 
และคุมคา 
2.3  รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน 
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย และใหการรักษาเบื้องตน 
2.4  ตระหนักถึงขอจํากัดของตนเองในการดูแลรักษาและสามารถ
ปรึกษาศัลยแพทยเพ่ือการรักษาตอ หรือรวมกันดูแลรักษาไดอยาง
เหมาะสม 
บริบท 
สถานท่ี:  แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน คลินิกผูปวยนอก 
ผูปวย:   เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคหรือมีปญหาทาง
ศัลยกรรมท่ีพบบอย (ภาคผนวกท่ี 1)  
ขอจํากัด: ผูปวยตองไมอยูในภาวะช็อก หรือสัญญาณชีพไมคงท่ี 
  

3.  สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
  ความรูพ้ืนฐาน 
  การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4.  ขอกําหนดดานประสบการณ 
ความรู ทักษะทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตองมี 
4.1   ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรเก่ียวกับโรคหรือความ
ผิดปกติทางศัลยกรมท่ีพบบอยในเด็ก (ภาคผนวกท่ี 1) 
4.2   ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสราง
สัมพันธภาพ 
4.4  มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยบรรณแหงวิชาชพี 
 

5.  การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1   การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง 
ในผูปวยตาง ๆ กัน 
5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย  
 

6.  ระดับความสามารถตาม EPA ของ
แพทยประจําบานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี   
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมใน
ระดับหรือชั้นปท่ี 3 
 

7.  วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วัดหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการ
ประเมินใหม 
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EPA 7  ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาดานพฤติกรรรม สุขภาพจิตท่ีพบบอย (Assess and  
manage patients with common behavior/mental health problems) 
 

หัวขอท่ี รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่อง ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาดานพฤติกรรม สุขภาพจิต

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

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบทสถานท่ี ลักษณะ
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1   มีทาทีและทักษะการซักประวัติจากเด็กและผูปกครองอยาง
เหมาะสม 
2.2   ตรวจรางกายและสังเกตพฤติกรรมของเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตอง
และเหมาะสม 
2.3   สังเกตปฏิสัมพันธของผูปกครองตอเด็ก และระหวางผูปกครอง 
2.4   ใหการประเมินเบื้องตน  โดยสามาถเลือกใชแบบประเมินท่ี
เหมาะสม และวางแผนการสงตรวจเพ่ิมเติมอยางมีเหตุผล ประหยัด 
และคุมคา 
2.5 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย และผลการตรวจ
เพ่ิมเติม เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาผูปวย 
2.6  ใหคําแนะนําปรึกษา โดยมีทักษะการสื่อสารกับผูปกครองและ
เด็กอยางเหมาะสม 
2.7  เลือกวิธีการรักษาอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการและบริบทของ
ครอบครัว 
2.8  สามารถประสานงานและสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด เปนตน 
2.9  สามารถประสานงานกับหนวยงานนอกโรงพยาบาล เชน 
โรงเรียน สถานดูแลเด็ก แหลงบริการในชุมชน 
2.10  เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวย
ดวยความเอาใจใส 
บริบท 
สถานท่ี:  คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน  
ผูปวย:   เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคหรือมีปญหา
ทางดานพฤติกรรมและสุขภาพจิต  
ตัวอยาง:  (ภาคผนวกท่ี 1)  
1. โรคท่ีมาดวยภาวะพูดชา (autism, delay language disorder, 
globally delayed development, hearing impairment) 
2.  โรคท่ีมาดวยปญหาการเรียน (ADHD, MR, LD) 
3.  ปญหาพฤติกรรมท่ีพบบอย disruptive/non-complicated 
behavioral problem (temper tantrum, self-stimulating 
behaviors, feed problems, sleep problems elimination 
problems) 
4.  ปญหาดานอารมณ mood/anxiety disorder 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 
5.  ภาวการณปรับตัวตอการเจ็บปวย (adjustment reaction) 
ขอจํากัด: ผูปวยมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช เชน กาวราวรุนแรง ตั้งใจฆา
ตัวตาย 

3.  สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
  ความรูพ้ืนฐาน 
  การบริบาลผูปวย 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 ภาวะผูนํา 

4.  ขอกําหนดดานประสบการณ 
ความรู ทักษะทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตองมี 
4.1   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาดานจิตใจ อารมณ และ
พฤติกรรมของเด็กในทุกชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุน 
4.2    ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรเก่ียวกับโรคปญหาทางดาน
พฤติกรรม สุขภาพจิตท่ีพบบอย (ภาคผนวกท่ี 1) 
4.3   ทักษะการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจเบื้องตน การ
วินิจฉัย การดูแบรักษา 
4.4   ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการสรางสัมพันธภาพ 
4.5  ใหการดูแลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน
ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ 
4.6  รูขอจํากัดของตนเอง สงปรึกษาผูมีความรูความชํานาญกวา หรือ
สงตอผูปวยไปรับการรักษาอยางเหมาะสม 
4.7  มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ 

5.  การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1   การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง 
ในเวลา 3  ป ในหอผูปวยตาง ๆ กัน โดยอาศัย check-list rating scale 
5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย  

6.  ระดับความสามารถตาม EPA ของ
แพทยประจําบานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี   
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยู
ระดับการฝกอบรมหรือชั้นปท่ี 3 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมใน
ระดับหรือชั้นปท่ี 3 

7.  วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วัดหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 3 ป ตองรับการ
ประเมินใหม 
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ภาคผนวกท่ี 8 
เกณฑคุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผูเขารับการฝกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร 
 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทย
ประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชากุมารเวชศาสตร 
จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะ และตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
1.  เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 
 1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  สถาบันท่ีจะพิจารณาเปนสถานท่ีสําหรับใหการฝกอบรมแพทยประจําบานควรเปนโรงพยาบาลท่ีมี
การจดัระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณ จํานวนผูปวยท้ังในและนอกพอเหมาะแกการศึกษา (ไมนอยหรือ
มากจนเกินกวากําลังเจาหนาท่ี สถานท่ี และอุปกรณ) และมีแพทยผูทรงคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาตาง ๆ ท่ีจะ
ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอยางเพียงพอและจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปท่ีระบุไวในขอบังคับ
แพทยสภาดวยการเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
ตาง ๆ พ.ศ.2552 และตองเปนสถาบันท่ีมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑของแพทยสภา 
 1.2  หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  
  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้ 
  (ก)  หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร  สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและ
ประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ี
มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 
   หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค  สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่ง
สงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจ
เพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือ
สอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและ
ความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้น
จะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การ
ตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ัน
สุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 
 ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ี
บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษา
ของแพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 
   หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร  สามารถใหบริการตรวจไดเปน
ประจําดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีวิทยา วิทยาภูมิคุมกัน รวมท้ังจะตองมีการใหบริการ
ดานธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 
  (ข)   หนวยรังสีวิทยา  สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถรวจทางรังสีท่ี
จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 
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  (ค) หองสมุดทางการแพทย  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย
วารสารการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสาร สําหรับใหแพทย
ประจําบานใชไดสะดวก 
  (ง) หนวยเวชระเบียนและเวชสถิติ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว 
ซ่ึงบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และ
ประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (จ) สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทาง
วิชาการท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับ
ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 
  (ฉ)  สื่ออิเลคทรอนิกสสําหรับการเรียนรู ท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 
 1.3  หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม 
  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวช
ศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน 
 1.4  กิจกรรมทางวิชาการ 
  สถาบันฝกอบรมจะตองมีกิจกรรมวิชาการตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การสาขาท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับ
โรงพยาบาล เชน tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, 
clinicopathologica conference 
  นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร
การแพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวม
ประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร 
 

2. เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม 
 2. ลักษณะเฉพาะของสถาบันฝกอบรม 
  2.2.1  มีการแยกแผนกกุมารเวชศาสตร 
   2.2.2 มีหนวยงานท่ีเก่ียวกับการตรวจรักษาผูปวยเด็ก ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก เพ่ือให
แพทยประจําบานไดฝกปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
   2.2.3 จํานวนเตียงของแผนกกุมารเวชศาสตรอยางนอย 50 เตียง (ไมรวมทารกแรกเกิด
ปกติ และกุมารศัลยศาสตร) (จํานวนแพทยประจําบานเริ่มตนไมนอยกวา 3 คนตอระดับชั้นตอป) 
   2.2.4 ตองรับผูปวยทางกุมารเวชศาสตรไวรักษาอยางนอยปละ 700 ราย โดยมีผูปวย
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
  ทารกแรกเกิดและทารกเกิดกอนกําหนด  ระบบทางเดินหายใจ 
  โรคติดเชื้อ     โรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
  โรคทางโภชนาการ    โรคระบบประสารทวิทยาและกลามเนื้อ 
  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด   โรคระบบทางเดินปสสาวะ 
  โรคระบบทางเดินอาหาร   และโรคอ่ืน ๆ  
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   2.2.5 ตองรับบริการทารกแรกเกิดปกติอยางนอย 1,000 รายตอป 
   2.2.6 มีแผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตรรวมท้ังหองฉุกเฉินและมีจํานวนผูปวยนอกอยาง
นอย 10,000 รายตอป 
   2.2.7 หอผูปวยวิกฤตเด็ก และทารกแรกเกิด (PICU & NICU) (อาจรวมกับหอผูปวย ICU 
แตมีการจัดแบงการดูแลแยกจากกันอยางชัดเจน หรืออาจรวมกับหอผูปวย NICU) โดยมีจํานวนเตียงผูปวย
ภาวะวิกฤตเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤต ไมนอยกวารอยละ 10 
   2.2.8 ตองมีอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา สาขากุมารเวชศาสตรอนุสาขาทารกแรกเกิด 
โรคระบบการหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และสาขาอ่ืน อีกอยางนอย 2 สาขาดังนี้ โลหิตวิทยา ระบบ
ประสาทและกลามเนื้อ โรคระบบทางเดินปสสาวะ และโรคติดเชื้อ 
   2.2.9 ถาสถาบันฝกอบรมใด ไมมีหนวยงานบางประเภทของตัวเองดังกลาวขางตน จะตอง
มีหนวยงานของสถาบันสมทบอ่ืนท่ียินดีใหบริการ และสามารถใชไดอยางสมํ่าเสมอ 
   2.2.10 คุณสมบัติผูท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมตองเปนกุมาร
แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรรม สาขา
กุมารเวชศาสตร ไมนอยกวา 5 ป ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา 
 
3. หนวยงานท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรม 
 นอกจากหนวยงานหลักท่ีใชในการฝกอบรมแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรแลว จะตองมีหนวยงาน
อันเปนหนวยงานกลางท่ีจําเปน เพ่ือสนับสนุนการฝกอบรมแพทยประจําบาน ดังนี้ 
 3.1 หนวยหองปฏิบัติการท่ัวไป มีบริการทางพยาธิวิทยาคลินิก ตรวจเลือด เคมีคลินิก จุลชีววทิยา คลัง
เลือด เปนการประจํา 
 3.2 หนวยรังสีวิทยา มีรังสีแพทย สามารถทําการตรวจและวินิจฉัย โรคไดโดยใชรังสีหรืออุปกรณอ่ืน ๆ 
และควรมีการตรวจทางเรดิโอไอโซโทปไดดวย 
 3.3 หนวยพยาธิวิทยา ตองมีพยาธิแพทยสามารถทําการตรวจศพและชิ้นเนื้อท่ีไดจากการผาตัดโดย
ครบถวน จนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐาน 
 3.4  หนวยกุมารศัลยศาสตร ตองมีกุมารศัลยแพทย ใหคําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานได 
 3.5 หองสมุดทางการแพทย มีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยท่ีเปนท่ี
นิยม และหนังสือดรรชนี สําหรับชวยคนหารายงานท่ีตีพิมพในวารสาร และมีระบบการคนหาขอมูล 
(information technology) ท่ีแพทยประจําบานสามารถใชได 
 3.6   หนวยเวชระเบียนและสถิติ  ผูปวยทุกคนตองมีรายงานประจําตัว (เวชระเบียน) ซ่ึงบันทึก เรื่องราว
เก่ียวกับการเจ็บปวย และมีสถิติเก่ียวกับผูปวยของสถาบันนั้น ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้
มาแลวเปนผูควบคุม 
 
4.  จํานวนแพทยและอัตราการรับแพทยประจําบาน 
 โรงพยาบาลนั้นตะตองมีกุมารแพทยท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในภาค
ตาง ๆ ตามเปาหมาย หลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร ตามหลักเกณฑท่ี
แพทยสภากําหนด หัวหนาหนวยงานจะตองเปนกุมารแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรหรือตองเปนแพทยท่ีปฏิบัติงานประเภท
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เต็มเวลา และเคยทําการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตรมาแลวไมนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนผูท่ีคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตรใหความเห็นชอบ ไมนอยกวา 5 คน 
 4.1 โรงพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงของแผนกกุมารฯ 50 เตียง (ตามขอ 2.3) และมีจํานวนอาจารยกุมาร
แพทยท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ของแพทยสภารับรองประจําอยางนอย 7 คน จะสามารถรับ
แพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรได ปละระดับละ 3 คน รวม 3 ระดบั จํานวน 9 คน 
 4.2 ถาจะเพ่ิมแพทยประจําบานแตละประดับละ 1 คน จะตองมีเตียงผูปวยเพ่ิม 10 เตียง และมี
อาจารยประจําเพ่ิม 2 คน และจํานวนผูปวยในเพ่ิมข้ึน 100 ราย 
 
5. การรับรองจากแพทยสภา 
 สถาบันท่ีจะทําการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือสอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร จะตองไดรับการตรวจประเมินและไดรับการรับรองจาก
แพทยสภา 
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ภาคผนวกท่ี 9 
รายนามคณะกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร พศ.2559-2562 
 
 1. รศ.นพ.ณัฐพงษ  อัครผล ท่ีปรึกษาดาน Medical Education 
 2. รศ.พญ.ยุพดา  พงษพรต ประธานกรรมการ 
 3. ผศ.พญ.วรางคทิพย คูวุฒยากร รองประธานกรรมการ 
 4. อ.พญ.กมรวรรณ กตัญูวงศ รองประธานกรรมการ 
 5. อ.พญ.ลลิตา  สาธิตสมิตพงษ กรรมการ 
 6. ผศ.พญ.วัชร ี ตันติประภา กรรมการ 
 7. รศ.พญ.อรวรรณ เลาหเรณู กรรมการ 
 8. ผศ.นพ.มงคล เหลาอารยะ กรรมการ 
 9. ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน กรรมการ 
 10. อ.พญ.นงลักษณ บุญชูดวง กรรมการ 
 11. อ.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ กรรมการ 
 12. อ.พญ.ณัฐรุจี   วิวรรธนดิฐกุล กรรมการ 
 13. อ.นพ.สาธิษฐ มะโนปญญา กรรมการ 
 14. รศ.พญ.สุชญา ศิลปวิไลรัตน กรรมการ 
 15. รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางคกูล กรรมการ 
 16. ตัวแทนแพทยประจําบานปท่ี 3 กรรมการ 
 17. ตัวแทนแพทยประจําบานปท่ี 2 กรรมการ 
 18. ตัวแทนแพทยประจําบานปท่ี 1 กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 
 



ภาคผนวกท่ี 10 
รายนามอาจารยแพทยผูใหการฝกอบรม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  สาขา 

1 ศ.พญ.จุฬาภรณ  พฤกษชาติคุณ 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in Pediatric Dermatology  

- อว. (กุมารเวชศาสตรตจวิทยา)  

Dermatology 

2 รศ.พญ.ยุพดา   พงษพรต 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in  Pediatric Cardiology    

  Children   

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ)  

Cardiology 

3 รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางคกูล 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in Pediatric Cardiology   

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ)  

Cardiology 

4 รศ.พญ.สุชญา ศิลปวิไลรัตน 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)   

- Certificate in Pediatric Cardiology 

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ)  

Cardiology 

5 ผศ.นพ.กฤช  มกรแกวเกยูร 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ)  

Cardiology 

6 รศ.พญ.อรวรรณ  เลาหเรณ ู

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร) 

- Certifcate in Developmental and  

  Behavioral Pediatrics  

- อว. (จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน)  

- อว. (พัฒนาการและพฤติกรรม) 

Developmental and 

Behavioral 

7 รศ.นพ.ณัฐพงษ  อัครผล 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in  Pediatric    

  Gastroenterology/ Nutrition  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดนิ 

  อาหารและโรคตับ) 

Gastroenterology 

8 ผศ.พญ.อลิสรา  ดํารงมณ ี

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหาร 

  และโรคตับ) 

Gastroenterology 

9 ผศ.พญ.วัชรี  ตันตปิระภา 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิด 

และปริกําเนิด)  

Neonatology 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  สาขา 

10 ผศ.พญ.วรางคทิพย คูวุฒยากร 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  
- Certificate in Neonatology  
- อว. (กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและ 
  ปริกําเนิด)  

Neonatology 

11 ผศ.พญ.ฌานิกา  โกษารัตน 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  
- Cert. in Neonatology-Perinatal  
   Medicine     
- วว. (กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและ 
  ปริกําเนิด)  

Neonatology 

12 อ.นพ.สาธิษฐ  มะโนปญญา - วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและ 

  ปริกําเนิด) 

Neonatology 

13 อ.นพ.สนิท  เรืองรองรัตน 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ)  

Pulmonology 

14 อ.พญ.กนกกาญจน สันกลกิจ - วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรระบบทางเดินหายใจ 

  และเวชบาํบัดวิกฤต) 

Pulmonology 

15 ศ.พญ.เพณณินาท  

    โอเบอรดอรเฟอร 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Master of Clinical epidemiology  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคติดเชือ้)  

Infectious 

16 อ.พญ.ทวติิยา สุจริตรักษ 

 

- วว.(กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคติดเชือ้)  

Infectious 

17 ผศ.นพ.วัฒนา  ชาติอภิศักดิ์ 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in Paediatric Nephrology  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต)  

Nephrology 

18 ผศ.พญ.ณฐัพร  หงษาวงศ 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต)  

Nephrology 

19 รศ.พญ.พิมพลักษณ  เจริญขวญั 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in Pediatric Hematology/  

  Oncology  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคเลือด)  

Hematology/ 

Oncology 

20 ผศ.นพ.รุงโรจณ  เนตรศิรินิลกุล 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโลหิตวิทยาและ 

  มะเร็งในเด็ก)  

- Certificate in Pediatric Hematology/  

  Oncology     

Hematology/ 

Oncology 

21 อ.พญ.ลลิตา  สาธิตสมิตพงษ - วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก) 

Hematology/ 

Oncology 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  สาขา 

22 รศ.พญ.ประไพ  เดชคํารณ 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Cert. in Pediatric Endocrinology   

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและ 

     เมตาบอลิสม)  

Endocrine/ 

Metabolism 

23 อ.พญ.กมรวรรณ  กตัญูวงศ 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate in Child Neurology/Epilepsy  

- อว. (กุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา)  

Neurology/Epilepsy 

24 อ.พญ.ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล  

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร) 

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคระบบประสาท) 

Neurology/Epilepsy 

  25 ผศ.นพ.มงคล  เหลาอารยะ 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ 

   ภูมิคุมกัน)  

- Clinical Research Fellow in Allergy  

  and Clinical Immunology  

Allergy/Clinical 

Immunology 

26 อ.นพ.ชินณุวัฒน  สงวนเสริมศรี 

  

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certicate of Pediatric Neurology 

- Certification of Clinical epilepsy and  

  Neurophysiology 

- Diplomate of Neurophysiology 

Neurology/Epilepsy 

27 อ.พญ.นงลักษณ  บุญชูดวง              - วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (พัฒนาการและพฤติกรรม) 

Developmental and 

Behavioral 

28 อ.พญ.ศุภกัญญา ตันศรีรัตนวงศ - วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- วว. (กุมารเวชศาสตรระบบทางเดนิหายใจ 

  และเวชบาํบัดวิกฤต) 

Pulmonology 

 

รายช่ืออาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  สาขา 

1 ศ.เกียรติคุณ นพ.ปญจะ  กุลพงษ - อว. โลหิตวิทยา  

- อว. กุมารเวชศาสตร   

- Dip.Amer.Board of Pediatric  

Hematology/ 

Oncology 

2 รศ.นพ.ดําริ ดํารงศักดิ ์ - อว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Dip. Amer.Board of Pediatric 

Infectious 

3 รศ.พญ.บุญชู  พจนการุณ - Dip. Amer.Board of Pediatrics Gastroenterology 

4 ผศ.พญ.ประภาศรี  รังสิยานนท - อ.ว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Cert. Neonatology 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  สาขา 

5 รศ.พญ.บุญสม  ผลประเสริฐ - อว. (กุมารเวชศาสตร)   

- D.C.H (Glassgow, U.K) 

Neurology/Epilepsy 

6 ผศ.พญ.จุฑามาศ   

       สุทัศน ณ อยุธยา 

- วุฒิบัตรวชิาชีพเวชกรรม  

   สาขากุมารเวชศาสตร 

Developmental 

and Behavioral 

7 รศ.พญ.เกวลี อุณจักร 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอ) 
Endocrine/ 

Metabolism 

8 รศ.พญ.เสาวลักษณ  โอภาสถิรกุล  

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต) 

Nephrology 

9 ศ.พญ.มุทิตา ตระกูลทิวากร 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ 

  ภูมิคุมกัน)  

Allergy/Clinical 

Immunology 

10 อ.นพ.ธีรศักดิ์ บริสุทธิบัณฑิต 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- อว. (กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ) 

Pulmonology 

11 ผศ.นพ.สมพร  โชตินฤมล 

 

- วว. (กุมารเวชศาสตร)  

- Certificate  in Neonatal  and    

  Infantile Screening   

-  อว. (กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิด 

   และปริกําเนิด)  

Neonatology 
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ภาคผนวกที่ 11 
แผนผังการบริหารจัดการและหลักธรรมาธิบาล 
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ภาคผนวกที่ 12 
แผนผังการบริหารจัดการฝกอบรมแพ

ทยประจําบาน 
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ภาคผนวกท่ี 13 
ความสัมพันธของผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคและมาตรฐานตางๆ 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค/ 
มาตรฐาน 

1.
 พ

ฤติ
นิส

ัย 
เจ

ตค
ติ 

คุณ
ธร

รม
 

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
แห

งวิ
ชา

ชพี
 

2.
 ก

าร
ติด

ตอ
สื่อ

สา
รแ

ละ
กา

รส
รา

ง
สัม

พั
นธ

ภา
พ

 

3.
 ค

วา
มร

ูทง
กุม

าร
เว

ชศ
าส

ตร
แล

ะ
อื่น

ๆ 
ที่เ

กี่ย
วข

อง
 

4.
 ก

าร
บร

ิบา
ลผู

ปว
ย 

5.
 ร

ะบ
บส

ขุภ
าพ

แล
ะก

าร
สร

าง
เส

ริม
สุข

ภา
พ

 

6.
 ก

าร
พั

ฒ
นา

คว
าม

รูค
วา

มส
าม

าร
ถ

ทา
งวิ

ชา
ชีพ

อย
าง

ตอ
เน

ื่อง
 

7.
 ภ

าว
ะผู

นํา
 

1. ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาระดับหลังปริญญา

ท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคต ิ
+ + + + + + + 

2. พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมของผูเขารับการ

ฝกอบรมสําหรบัการประกอบวิชาชีพใน

อนาคตในสาขาวิชาท่ีเลือกฝกอบรม 

+  + + +   

3. บทบาทในอนาคตในระบบสุขภาพ     + + + 

4. ความมุงมั่นและทักษะในการเรยีนรู

ตลอดชีวิต 
  + + + +  

5. ความตองการดานสุขภาพของชุมชน 

ความตองการของระบบสขุภาพ และ

ความรับผิดชอบดานอ่ืนๆ ทางสังคมท่ี

เก่ียวของ 

   + +  + 

6. พฤติกรรมแหงวิชาชีพ + + + + +   

7. องคประกอบท่ัวไปและองคประกอบท่ี

จําเพาะของสาขาวิชาน้ันๆ  
  + +    

8. พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอผูปวยและ

ญาติ ผูเขารับการฝกอบรมอ่ืนๆ อาจารย 

รวมท้ังเพ่ือนรวมงานในวิชาชีพอ่ืนๆ  

+ +     + 

9. สถาบันฝกอบรมตองทําใหเช่ือมั่นไดวา

ผูเขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพ

ของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ  รวมท้ังผูปวย

และญาต ิ

+ +     + 
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ภาคผนวกท่ี 14 
ระบบการจัดการปญหาดานจิตเวช 
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