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หลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน
สาขากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
==============

หลักการและเหตุผล
ประเทศชาติจะเจริ ญนั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ เด็กที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพใน
อนาคต จึงจําเป็ นต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพฒ
ั นาการทั้งทางร่ างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมใน
สภาพที่เป็ นปั จเจกบุคคล และในสภาพที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวและชุมชม สิ่ งที่จะสนองตอบ
ความต้องการนี้ คือกุมารแพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่เด็ก
โดยมีการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันความเจ็บป่ วย การรักษาโรค การฟื้ นฟูสภาพและแก้ไข
ความพิการ นอกจากนี้ ยังจะต้องมีทศั นคติและเจตคติแห่ งวิชาชีพที่ดี มีจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่
เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับของผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงานและสังคมทัว่ ไป
ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะในกุมาร
เวชปฏิ บตั ิ ท ั่วไปอย่างเพี ยงพอ สามารถให้ก ารดู แลรั กษาผูป้ ่ วยเด็ก แบบองค์รวมได้อย่างถูก ต้อง
เหมาะสมและมีวิจารณญาณ มีความใฝ่ รู ้และสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆได้ มีทศั นคติและเจตคติ
แห่ งวิชาชีพที่ดี คํานึ งถึงสิ ทธิ และประโยชน์ของผูป้ ่ วย อุทิศตนเพื่อเด็ก มีจรรยาบรรณทางการแพทย์
ที่เหมาะสม มีทกั ษะในการสื่ อสารและการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถปฏิบตั ิงานในชุมชนและรับ
ใช้สั งคมได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสั งคม สิ่ ง แวดล้อ มและ
เหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรมแล้ว ผูร้ ับการอบรมจะต้องมีความรู ้และทักษะตลอดจนค่านิ ยม
และจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพที่ดีเกี่ยวกับเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 18 ปี ในเรื่ องต่อไปนี้1. สามารถแนะนําการเลี้ ยงดู การส่ งเสริ มการเจริ ญ เติ บโตและพัฒ นาการของเด็กปกติ
ตลอดจนการป้ องกันโรค เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กให้สมบูรณ์ท้ งั กายและใจ
2. สามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย บันทึกรายงานผูป้ ่ วยอย่างชํานาญ วินิจฉัยและรักษาโรค
ตลอดจนแก้ไ ขปั ญ หาด้านบุ ค คลและสิ่ ง แวดล้อ ม ป้ องกัน โรคเด็ ก และปั ญ หาต่ างๆ
โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย ให้เหมาะสมกับบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่
3. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ นิสิตแพทย์ นิ สิตเวชปฏิบตั ิ แพทย์ประจําบ้าน และบุ คลากร
ทางการแพทย์ได้ในเรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพและการดูแลรักษาโรคเด็ก
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4. มี ความรั บผิดชอบผูป้ ่ วย และปฏิ บตั ิห น้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี มีระเบี ยบวินัย
คํานึงถึงสิ ทธิและประโยชน์ของผูป้ ่ วย อุทิศตนเพื่อเด็ก
5. มีทกั ษะการสื่ อสารทั้งการพูดและเขียน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย และผูร้ ่ วมงาน
7. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาแพทย์ที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไข
8. มี จิ ต อาสาและสํ า นึ ก สาธารณะ ตลอดจนสามารถดํา รงความเป็ นไทยในกระแส
โลกาภิวฒั น์
9. รู ้ขีดขั้นความสามารถของตน รับและส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาต่อได้อย่างถูกต้อง
ทันการณ์
10. มีความตั้งใจใฝ่ หาความรู ้เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ โดยยึดหลักที่จะรักษาผูป้ ่ วยให้ได้ผลดีที่สุด
11. ให้ความสนใจต่อปั ญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ่ วย โดยคํานึ งถึงเศรษฐานะของ
ผูป้ ่ วย เลือกวิธีรักษาเฉพาะที่จะอํานวยประโยชน์ให้คุม้ ค่า
12. มีความมัน่ ใจในการร่ วมประชุมและการอภิปรายทางวิชาการ
13. เห็ น คุ ณ ค่าและสนใจที่ จะทําการวิจยั และรายงานผลในวารสารทางการแพทย์ห รื อที่
ประชุมแพทย์
การฝึ กอบรม
1. หลัก สู ตรระยะเวลา 3 ปี โดยแพทย์ป ระจําบ้านทุ ก คนจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนในหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (ป.
บัณฑิตชั้นสู ง กุมารฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่ วมด้วย
2. มุ่งฝึ กให้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะผิดปกติทาง
กุมารเวชศาสตร์ตลอดจนฝึ กให้มีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านการวิจยั ทางกุมารเวชศาสตร์
3. ลักษณะการฝึ กอบรมในแต่ละชั้นปี
3.1 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1
3.1.1 เรี ยนวิชาตามระเบี ยบของแพทยสภา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิชาการบริ หาร
วิชาชีพเวชกรรม มนุษยสัมพันธ์ ระเบียบข้าราชการ กฏหมายทางการแพทย์
จรรยาแพทย์ และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ข้ ัน พื้ น ฐานประยุก ต์ ร่ ว มกับ
ภาควิ ช าฯอื่ น ดําเนิ น การฝึ กอบรมโดยคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.1.2 วิชากุมารเวชศาสตร์ ดําเนินการฝึ กอบรมโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสู ตรของแพทยสภา และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (ป.บัณฑิต
ชั้นสู ง กุมารฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.2 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 และ 3
3.2.1 เป็ นแพทย์ประจําบ้านทางกุมารเวชศาสตร์ ตามหน่ วยต่างๆของภาควิชาฯ หอ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไป เลือกเรี ยนวิชาเลือกตามที่ภาควิชาฯจัดให้และหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านตามที่ภาควิชาฯมอบหมาย
3.2.2 เมื่อผ่านการอบรมจนครบหลักสู ตรแล้วจะได้รับ ป.บัณฑิตชั้นสู ง กุมารฯ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีสิทธิ สมัครสอบวุฒิบตั รเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะ
ทางกุมารเวชศาสตร์ได้ตามระเบียบของแพทยสภา
4. วิธีการฝึ กอบรม : ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดงั นี้
4.1 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1
4.1.1 ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทัว่ ไป ได้แก่ สก. 6, สก.15 G1, สก. 15 G2, สก. 18,
สก. 19, หอผูป้ ่ วยโรคติ ดเชื้ อ (สก. 17), หอผูป้ ่ วยที่ มีภู มิตา้ นทานบกพร่ อง
(สก. 16), หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดก่อนกําหนด, หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤต,
หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤตและแผนกผูป้ ่ วยนอก โดยเฉลี่ยหน่วยละ 1-2 เดือน
4.1.2 อยูเ่ วรทุก 2-3 วัน (10-15 ครั้งต่อเดือน)
4.1.3 มีสิทธิลาพักผ่อน 2 สัปดาห์
4.2 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2
4.2.1 ปฏิบตั ิงานที่สถาบันสําหรับเด็กที่มีปัญหาเฉพาะทาง ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
ในต่างจังหวัด หน่ วยสุ ขศึ ก ษา และสถานรั บเลี้ ยงเด็ก กลางวัน เป็ นเวลา 1
เดือน
4.2.2 ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยเด็กที่มีภูมิตา้ นทานบกพร่ อง (สก. 16), หอผูป้ ่ วยเด็ก
วิกฤตและแผนกผูป้ ่ วยนอก หน่วยละ 1-2 เดือน
4.2.3 ปฏิ บ ัติ งานในหน่ ว ยเฉพาะทาง (subspecialty) ตามที่ ภ าควิช าฯกําหนดให้
หน่วยละ 1 เดือน
4.2.4 ปฎิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดคลอดครบกําหนด 1 เดือน
4.2.5 อยูเ่ วรทุก 2-4 วัน (8-15 ครั้งต่อเดือน)
4.2.6 ลาพักผ่อน 2 สัปดาห์
4.2.7 แพทย์ป ระจําบ้านปี ที่ 2 1 คน จะได้รับ การคัด เลื อกให้เป็ นหัว หน้าแพทย์
ประจําบ้านในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี
4.3 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3
4.3.1 ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านประจําหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต, หอผูป้ ่ วยทัว่ ไป
(สก. 15 G1, สก. 15 G2, สก.18, สก.19), หอผูป้ ่ วยโรคติ ดเชื้ อ (สก.17) และแผนก
ผูป้ ่ วยนอก หอละ 1-2 เดือน
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4.3.2 ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 เดือน
4.3.3 ปฎิบตั ิงานที่โรงพยาบาลจันทบุรีหรื อชลบุรี 1 เดือน
4.3.4 ปฏิบตั ิงานในหน่ วยเฉพาะทาง (subspecialty) ตามที่ภาควิชาฯกําหนดให้หน่วยละ 1
เดือน
4.3.5 อยูเ่ วรทุก 4-5 วัน (6-8 ครั้งต่อเดือน) โดยขณะอยูเ่ วรต้องสอนนิ สิตแพทย์และนิ สิต
เวชปฏิบตั ิที่อยูเ่ วรร่ วมกันด้วย
4.3.6 ลาพักผ่อนเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
4.3.7 แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3 จํานวน 5 คน จะได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหัวหน้าแพทย์
ประจําบ้านโดยปฏิบตั ิหน้าที่คนละ 2 เดือน
4.4 ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หมายเหตุ
- ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในช่วงต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. การประเมินผลและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ภาควิชาฯจัดให้มีการประเมิ น แพทย์ประจําบ้านเป็ นประจําทุ กปี โดยประเมินตามเกณฑ์
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ (Clinical Competence) ทั้ง 8 ด้านซึ่งกําหนดไว้ในหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมของราชวิทยาลัยฯ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ดังนี้
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
ทักษะในการติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
ความรู ้พ้ืนฐาน
การบริ บาลผูป้ ่ วย
ทักษะในการพัฒนาความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะในความเป็ นผูน้ าํ การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การรับปรึ กษาหารื อ
การกํากับดูแลสุ ขภาพ
การอุทิศเพื่อเด็ก

ประเมินจาก
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รายละเอียดการประเมินจะกล่าวต่อไปในแต่ละชั้นปี ภายหลังเสร็ จสิ้ นการประเมินผลแต่ละ
ครั้ง อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจําบ้านสําหรับการพัฒนาตนเองต่อไป
และเก็บผลการประเมินไว้ในแฟ้ มประจําตัวของแพทย์ประจําบ้านแต่ละคน
6. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรในด้านต่างๆดังนี้
6.1 การบริ หารหลักสู ตร
6.1.1 มี ค ณะกรรมการซึ่ งแต่ ง ตัง โดยคณะฯ ทํา หน้ า ที่ ก ํา หนดทิ ศ ทางและ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร บริ หารจัดการ วางแผนดําเนิ นงาน และติดตาม
ผล
6.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมปรึ กษาหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอและ
จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
6.1.3 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะฯทุกปี การศึกษา
6.1.4 มี ก ารวิ เคราะห์ ผ ลการดํา เนิ น งานและนํ า มาเพื่ อ ทบทวนทิ ศ ทางและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นประจําก่อนรับแพทย์ประจําบ้านรุ่ นใหม่
6.2 ทรัพยากรประกอบการฝึ กอบรม
6.2.1 มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี
6.2.2 มี ก ารสํารวจความต้อ งการทรั พ ยากรของหลัก สู ต รและจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่
สํารวจในแต่ละปี
6.2.3 มีแหล่งทุนสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนอกเหนื อจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยและคณะ
6.2.4 มี ร ะบบในการจัด สรรและปั น ส่ ว นทรั พ ยากรตามความต้อ งการ โดย
คํานึงถึงประสิ ทธิภาพและผลที่คาดหวัง
6.2.5 มี ก ารกํากับ และตรวจสอบให้มีก ารใช้ป ระโยชน์ สู งสุ ด จากทรั พ ยากรที่
ได้รับ
6.2.6 มีระบบในการรายงานการใช้ทรัพยากรและระบบการตรวจสอบซ่อมบํารุ ง
อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภัณ ฑ์ ต ามระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้เสมอ
6.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนําแพทย์ประจําบ้าน
6.3.1 มี ก ารจัด กิ จกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒ นาและเพิ่ มศัก ยภาพให้แพทย์
ประจําบ้านในด้านต่างๆ
6.3.2 มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้แพทย์ประจําบ้าน
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6.3.3 มีการสนับสนุ นการทําวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ของแพทย์
ประจําบ้าน
6.3.4 มีการสนับสนุนหรื อจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้แพทย์ประจําบ้านมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
6.3.5 มีการประเมิ น คุณ ภาพแพทย์ประจําบ้านเพื่อเป็ นข้อมูลป้ อนกลับในการ
พัฒนาตนเองของแพทย์ประจําบ้านอย่างต่อเนื่อง
6.3.6 มี ก ารจัด อาจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ให้ ค ํา ปรึ กษาแก่ แ พทย์ป ระจํา บ้ า นที่
ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและการดําเนินชีวิต
6.3.7 มีการจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้แพทย์ประจําบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั ผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในวิชาชีพ
6.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.4.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นประจําทุกปี การศึกษา
6.4.2 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการสํารวจความพึงพอใช้ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณสมบัติพึง
ประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติมากขึ้น
7 การพัฒนาหลักสูตร
มีการประเมินและปรับปรุ งระบบการฝึ กอบรมอย่างน้อยทุกวงรอบการฝึ กอบรม (ทุก 3
ปี ) ตามปั จ จัย คุ ณ ภาพที่ ห ลัก สู ต รพึ ง มี (อ้า งอิ ง จากระบบประกัน คุ ณ ภาพ CU-CQA ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้แก่
- การบริ หารกิจการของหลักสู ตร (รวมถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ตลอดจนการประเมินหลักสูตร)
- การบริ หารทรัพยากร
- การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดการสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ระบบสารสนเทศ
- การรับแพทย์ประจําบ้านเข้ารับการฝึ กอบรม
- การพัฒนาคุณภาพแพทย์ประจําบ้านระหว่างการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพด้านการฝึ กอบรมและการวิจยั
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการฝึ กอบรม
- คุณภาพงานวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
- คุณภาพกุมารแพทย์ที่สาํ เร็ จการฝึ กอบรม
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รายละเอียดการฝึ กอบรมและการประเมินผล

แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 1
วัตถุประสงค์ เมื่อจบการฝึ กอบรมในปี ที่ 1 แล้วแพทย์ประจําบ้านต้อง
1. สามารถตรวจสุ ขภาพเด็กปกติและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงดูตลอดจนการป้ องกัน
โรคเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กให้สมบูรณ์ท้ งั กายและใจ
2. สามารถวินิจฉัย รักษาและป้ องกันโรคหรื อภาวะผิดปกติในเด็กที่พบบ่อยในประเทศ
ไทย
3. สามารถอภิ ป รายปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หา และการแก้ปั ญ หาทั่ว ไปของสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์และปัญหาของเด็ก
4. แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาแพทย์และปกป้ องสิ ทธิเด็ก
5. แสดงความสนใจและพากเพียรในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
การฝึ กอบรม ใช้เวลา 50 สัปดาห์
1. ภาคทฤษฏี
1.1 เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ นั พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และการบริ หารวิชาชีพเวช
กรรมตามที่คณะฯจัดให้
1.2 ฟังการบรรยายทางกุมารเวชศาสตร์ 1-5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
1.3 เข้าร่ วมในการประชุมที่เกี่ยวกับการวิจยั ครั้งละ 1 ชัว่ โมง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
1.4 เข้าร่ วมประชุ มอภิ ปรายปั ญ หาเกี่ ยวกับผูป้ ่ วยที่ รับใหม่ครั้ งละ 1 ชั่วโมง 1 ครั้ งต่ อ
สัปดาห์
1.5 เข้าร่ วมประชุมและอภิปรายเกี่ยวกับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาหรื อน่าสนใจครั้งละ 1 ชัว่ โมง 12 ครั้งต่อสัปดาห์
1.6 ร่ วมประชุ มและอภิ ปรายในการประชุ มสัมมนาการถึงแก่ชีวิตของผูป้ ่ วยเด็กครั้งละ 1 ชัว่ โมง 1
ครั้งต่อเดือน
1.7 ร่ วมประชุมและอภิปรายในการประชุมสัมมนาการถึงแก่ชีวิตของผูป้ ่ วยเด็กในหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต
ครั้งละ 2 ชัว่ โมง 1 ครั้งต่อเดือน
1.8 ร่ ว มประชุ ม และอภิ ป รายในการประชุ ม สั ม มนาเวชจริ ย ศาสตร์ ข องภาควิ ช าฯ (Empowering
conference) ครั้งละ 1 ชัว่ โมงทุก 2 เดือน
1.9 เข้าร่ วมประชุมและอภิปรายในการประชุมร่ วมกับรังสี แพทย์หรื อแพทย์ในสาขาวิชา
อื่นๆ ตามกําหนดเวลาที่ภาควิชาฯจัดไว้
2. ภาคปฏิบตั ิ
2.1 ปฏิ บ ัติ งานรั บ ผิด ชอบดู แ ลผูป้ ่ วยทางกุ ม ารเวชศาสตร์ ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกตามที่
ภาควิชาฯกําหนด
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2.2 กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนิ สิตแพทย์และนิ สิตเวชปฏิบตั ิที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยทางกุมารเวช
ศาสตร์ร่วมกัน
2.3 ทําการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในกุมารเวชศาสตร์
2.4 ฝึ กฝนการวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบเป็ นประจําในเด็ก
3. การทําวิจัย
เลือกหัวข้องานวิจยั เขียนโครงร่ างการวิจยั นําเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ของคณะฯ และนําเสนอโครงร่ างการวิจยั ในที่ประชุมโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั ให้คาํ แนะนํา
การประเมินผล
1. ภาคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบข้อเขียนดังนี้
ครั้งที่ 1 Pediatric in training examination (PIE) (จัดโดยราชวิทยาลัยกุมารฯใน
ในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นข้อสอบ MCQ)
ครั้งที่ 2
- การสอบ MCQ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดโดยภาควิชาฯ ผลการสอบ
จะนํามาตัด เกรดในรายวิช า Current pediatrics และ Seminar in pediatric
mortality ของหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- การสอบ Basic medical sciences, ภาษาอังกฤษ และการบริ หารวิชาชีพเวช
กรรม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการสอบจะ
นํา มาตัด เกรดตามรายวิ ช าที่ ก ํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รป. บัณ ฑิ ต ชั้น สู ง
สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2 ประเมิ น โดยการเขี ย นรายงาน ในชั่ว โมง Empowering conference ประเมิ น โดย
อาจารย์ผคู ้ วบคุมการนําเสนอ ผลการประเมินจะนํามาตัดเกรดในรายวิชา Seminar in
pediatric ethics ของหลักสู ตรป. บัณ ฑิ ตชั้น สู ง สาขาวิชากุมารฯ ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. ภาคปฏิบัติ
2.1 การสอบ OSCE มีการสอบ 1 ครั้ง จัดโดยภาควิชาฯในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อ
ประเมินทักษะในด้านต่างๆต่อไปนี้
- Technical skill เช่ น การทํา abdominal paracentesis, thoracentesis, lumbar
puncture เป็ นต้น
- Communication skill เช่น การให้ genetic counseling, การขอ autopsy เป็ น
ต้น
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- History taking and physical examination skill เช่ น การซั ก ประวัติ แ ละ
ตรวจร่ างกายในระบบต่างๆ
- Interpretation skill เช่น การแปลผล x-ray, blood smear เป็ นต้น
2.2 การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward ประเมินโดย
2.2.1 การสังเกต ประเมินโดยอาจารย์ประจํา ward ทุกเดือน นอกจากนี้ ยงั มีการ
ประเมินโดยผูร้ ่ วมงานได้แก่ แพทย์ประจําบ้านชั้นปี อื่นๆ พยาบาล นิสิตเวช
ปฏิบตั ิที่ปฏิบตั ิ งานร่ วมกันในหอผูป้ ่ วย คะแนนส่ วนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 70
ของคะแนนการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 Chart audit ได้แก่การประเมินการเขียนหน้าป้ าย หรื อเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย
ประเมิ น โดยอาจารย์ป ระจํา ward ทุ ก เดื อน (อาจารย์ประจํา ward ตรวจ
หน้าป้ ายแพทย์ประจําบ้านอย่างน้อย 1 หน้าป้ าย/คน/เดือน) คะแนนส่ วนนี้
คิดเป็ นร้อยละ 30 ของคะแนนปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ:
ผลการสอบในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะนํามาตัดเกรดตามรายวิชาที่
กําหนดไว้ในหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
แพทย์ ป ระจํ า บ้ านปี ที่ 1 ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านใน ward จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านซํ้ า ตามระยะเวลาที่ ภ าควิ ช าฯ
กําหนดให้ จนกระทั่งผลงานเป็ นที่พอใจ จึงจะได้ เลื่อนเป็ นแพทย์ ประจํา
บ้ านปี ที่ 2 ถ้ ายังไม่ ผ่านการประเมินซํ้า ภาควิชาฯ อาจพิจารณาให้ พ้นจาก
การฝึ กอบรมโดยให้ ประกาศนี ยบัตรรั บรองว่ าผ่ านการเป็ นแพทย์ ประจํา
บ้ านปี ที่ 1 ของฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.3 การประเมินทักษะในการติดต่อสื่ อสาร ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มของราชวิทยาลัยฯ
ประเมินโดยอาจารย์จาํ นวน 2 cases/ปี
3. การตรวจแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาํ หนดไว้ใน portfolio
และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจปี ละ 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน
หมายเหตุ
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ เลื่อนเป็ นแพทย์ประจํา
บ้านปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ของหลักสูตรป. บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 2
วัตถุประสงค์
นอกจากมีความสามารถตามที่กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
ปี ที่ 1 แล้ว เมื่อผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 แพทย์ประจําบ้านต้อง
1. สามารถวินิจฉัย รักษาและป้ องกันโรคหรื อภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยในเด็ก
2. สามารถทําการตรวจพิเศษ และแปลผลการตรวจพิเศษที่ใช้ประจํา ในหน่ วยเฉพาะทาง
ดังต่อไปนี้ :2.1 กุมารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
2.2 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
2.3 ทารกแรกเกิดและทารกเกิดก่อนกําหนด
2.4 พันธุศาสตร์
2.5 ภาวะที่เกี่ยวกับสารนํ้าและอีเล็คโตรไลท์
2.6 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
2.7 ระบบทางเดินปัสสาวะ
2.8 ระบบประสาท
2.9 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
2.10 ระบบโลหิ ตวิทยาและมะเร็ ง
3. สามารถให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับโรคในระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การฝึ กอบรม : ใช้เวลา 50 สัปดาห์ ประกอบด้วย
1. ภาคทฤษฏี
1.1 เข้าร่ วมประชุมและอภิปรายในการประชุมสัมมนาเช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่
1
1.2 ร่ วมฟังปาฐกถาพิเศษ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ภาคปฏิบัติ
2.1 ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยเด็กในหอผูป้ ่ วยตามที่ภาควิชาฯกําหนดให้ โดยอาจ
ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 หรื อมีแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ร่ วมงาน
ด้วย
2.2 ปฏิ บ ัติ ง านรั บ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยเฉพาะทางต่ า งๆ ตามที่ ภ าควิ ช าฯกํา หนดให้
ระหว่างที่ฝึกงานในหน่วยเฉพาะทางต่างๆของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบ รับปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกที่เกี่ยวกับหน่ วยเฉพาะทาง
นั้นๆ โดยมีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดหน่ วยนั้นๆ และอาจารย์ประจําหน่ วยเป็ นที่
ปรึ กษา
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2.3 ทําหน้าที่ประสานงานเรื่ องการรับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
2.4 ทําหน้าที่ประสานงานเพื่อการสอนข้างเตียงสําหรับนิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบตั ิและ
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1
3. การทําวิจัย
แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ 2 ต้องนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั ของตน
ในที่ประชุมของภาคฯตามตารางที่กาํ หนดไว้
การประเมินผล
1. ภาคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบ MCQ และ CRQ ดังนี้
ครั้งที่ 1
Pediatric in training examination (PIE) (จัดโดยราชวิทยาลัยกุมารฯใน
ในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี เป็ นข้อ สอบ MCQ เช่ น เดี ย วกับ แทย์
ประจําบ้านปี ที่ 1)
ครั้งที่ 2
การสอบ MCQ และ CRQ ในเดื อนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดโดย
ภาควิชาฯ
1.2 ประเมินโดยการนําเสนอในห้องประชุ ม ในชั่วโมง Finding and appraising the
evidence ประเมินโดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมการนําเสนอ ผลการประเมินจะนํามาตัด
เกรดในรายวิ ช า Critical appraisal in medical journal ของหลัก สู ต รป. บัณ ฑิ ต
ชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ภาคปฏิบัติ
2.1 การสอบ OSCE มีการสอบ 2 ครั้งดังนี้
ครั้ งที่ 1 จัดโดยภาควิชาฯในเดื อนมี นาคมของทุกปี เพื่อประเมิน ทักษะในด้าน
ต่างๆเช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1
ครั้งที่ 2 จัดโดยราชวิทยาลัยฯในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อประเมินทักษะในด้าน
ต่างๆดังกล่าวข้างต้น แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 ทุกคนจะต้องผ่านการสอบ
OSCE จึงจะมีสิทธิ สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯเมื่อจบแพทย์ประจําบ้านปี ที่
3 ได้
2.2 การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward ประเมินโดย
2.2.1 การสังเกต ประเมินโดยอาจารย์ประจํา ward ทุกเดือน นอกจากนี้ยงั มีการ
ประเมินโดยผูร้ ่ วมงานได้แก่ แพทย์ประจําบ้านชั้นปี อื่นๆ พยาบาล นิสิตเวช
ปฏิบตั ิที่ปฏิบตั ิ งานร่ วมกันในหอผูป้ ่ วย คะแนนส่ วนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 70
ของคะแนนการปฏิบตั ิงาน
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2.2.2 Chart audit ได้แก่การประเมินการเขียนหน้าป้ าย หรื อเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย
ประเมิ น โดยอาจารย์ป ระจํา ward ทุ ก เดื อน (อาจารย์ประจํา ward ตรวจ
หน้าป้ ายแพทย์ประจําบ้านอย่างน้อย 1 หน้าป้ าย/คน/เดือน) คะแนนส่ วนนี้
คิดเป็ นร้อยละ 30 ของคะแนนปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ:
ผลการสอบในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะนํามาตัดเกรดตามรายวิชาที่กาํ หนด
ไว้ในหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 2 ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ward จะต้ องปฏิบัติงานซํ้าตามระยะเวลาที่ภาควิชาฯกําหนดให้ จนกระทั่งผลงาน
เป็ นที่พอใจ จึงจะได้ เลือ่ นเป็ นแพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 3 ถ้ ายังไม่ ผ่านการประเมินซํ้า
ภาควิชาฯ อาจพิจารณาให้ พ้นจากการฝึ กอบรมโดยให้ ประกาศนี ยบัตรรั บรองว่ า
ผ่ า นการเป็ นแพทย์ ป ระจํ า บ้ า นปี ที่ 2 ของฝ่ ายกุ ม ารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
2.3 การประเมิ น ทัก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ประเมิ น โดยใช้แ บบฟอร์ ม ของราช
วิทยาลัย ประเมินโดยอาจารย์ท้ งั หมด 2 cases/ปี
3. การตรวจแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาํ หนดไว้ใน portfolio และ
ส่ ง ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจปี ละ 2 ครั้ งคื อ ในเดื อ นมกราคมและมิ ถุ น ายนและส่ งใบประเมิ น
portfolio ให้ ราชวิทยาลัยฯเพือ่ สมัครสอบ OSCE ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
หมายเหตุ
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ เลื่อนเป็ นแพทย์
ประจําบ้านปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 3
วัตถุประสงค์
นอกจากมีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 และ 2 แล้ว แพทย์ประจําบ้าน
ปี ที่ 3 ต้อง
1. สามารถทําการตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษที่ใช้ประจําในหน่วยเฉพาะทางดังต่อไปนี้
1.1 หน่วยตจวิทยา
1.2 หน่วยระบบหายใจ
1.3 หน่วยโรคติดเชื้อ
1.4 หน่วยระบบทางเดินอาหาร
1.5 หน่วยโภชนาการ
1.6 หน่วยโรคภูมิแพ้
โดยการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเลือกเหล่านี้ตามที่ภาควิชาฯกําหนดไว้
2. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ของผูน้ ําที่ดี ขณะดํารงตําแหน่ งหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านของ
ภาควิชาฯและหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านประจําหอผูป้ ่ วยต่างๆและแผนกผูป้ ่ วยนอก
3. สามารถให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับวิชากุมารเวชศาสตร์แก่ นิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบตั ิ แพทย์
ผูร้ ่ วมงานและประชาชนทัว่ ไป
4. มีผลงานวิจยั ของตนเองอย่างน้อย 1 เรื่ อง สามารถเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
หรื อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ได้
การฝึ กอบรม ใช้เวลา 50 สัปดาห์
1. ภาคทฤษฏี
1.1 ร่ วมประชุมและอภิปรายในการประชุมสัมมนาเช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 และ
2
1.2 ให้คาํ ปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ การทําวารสารสโมสร, การอภิ ป รายปั ญ หาผูป้ ่ วยหรื อผูป้ ่ วยที่
น่าสนใจแก่แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 และ 2
2. ภาคปฏิบัติ
2.1 ทําหน้าที่หวั หน้าแพทย์ประจําบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตามที่ภาควิชาฯ มอบหมาย
2.2 กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสอนนิสิตแพทย์และผูร้ ่ วมงานตามที่ภาควิชาฯ กําหนดให้
2.3 รับผิดชอบผูป้ ่ วยเด็กที่ตอ้ งการการช่วยชีวิตแบบเฉี ยบพลันในหน่ วยที่ตอ้ งการการดูแล
ใกล้ชิดและหน่วยอื่นๆตามที่ภาควิชาฯกําหนดให้
2.4 ทําหน้าที่เสมือนกุมารแพทย์ในความควบคุมของอาจารย์และแพทย์อาวุโสในการศึกษา
และแก้ไขปั ญหาทัว่ ไปของสังคมในชุ มชนชนบท ในแง่ท่ีเกี่ ยวกับการแพทย์ ตามที่
ภาควิชาฯ กําหนดให้
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2.5 ทําหน้าที่เป็ นแพทย์พี่เลี้ยงของนิสิตแพทย์และนิสิตเวชปฏิบตั ิ
2.6 ออกปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดตามที่ภาควิชาฯกําหนด
2.7 ทําการวิจยั และหรื อเขี ยนบทความในวารสารทางการแพทย์ห รื อเสนอรายงานในที่
ประชุมแพทย์อย่างน้อย 1 เรื่ อง ในระยะเวลา 3 ปี
3. การทําวิจัย
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3 ต้องทําวิจยั ให้เสร็ จตามกําหนดการที่ราชวิทยาลัยฯกําหนด
ไว้และนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ในที่ประชุมภาคฯตามตารางที่จดั ไว้
การประเมินผล
1. ภาคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบข้อเขียน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การสอบ PIE เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 และ 2
ครั้ งที่ 2 การสอบ MCQ และ CRQ ของภาควิชาฯ ในเดื อนกุมภาพัน ธ์ของทุ ก ปี
เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 ผลการสอบ MCQ จะนํามาตัดเกรดใน
รายวิ ช า Seminar in contemporary pediatrics ของหลั ก สู ตรป. บั ณ ฑิ ต
ชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 3 การสอบ MCQ จัด สอบโดยราชวิ ท ยาลัย ฯ ในเดื อ นกัน ยายน (ต้น ปี
การศึกษาของการเป็ นแพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ 3) ของทุกปี เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสอบเพื่อวุฒิบตั ร แพทย์ประจําบ้านที่สอบไม่ผา่ นจะต้องสอบใหม่
ให้ผา่ น จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบตั รฯ
ครั้งที่ 4 การสอบ CRQ ของราชวิ ท ยาลัย กุ ม ารฯ ในเดื อ นกรกฎาคมของทุ ก ปี
ภายหลังจบการฝึ กอบรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบเพื่อวุฒิบตั ร แพทย์
ประจํา บ้านที่ ส อบไม่ ผ่ านจะต้อ งสอบใหม่ ใ ห้ ผ่า น จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
วุฒิบตั รฯ
2. ภาคปฏิบัติ
การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward และ chart audit เช่นเดียวกับแพทย์ประจํา
บ้านปี ที่ 1 และ 2 ผลการประเมินจะนํามาตัดเกรดตามรายวิชาที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
ป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ ป ระจํ า บ้ า นปี ที่ 3 ที่ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น ผล จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตาม
ระยะเวลาที่ภาควิชาฯกําหนดให้ จนกระทั่งผลงานเป็ นที่น่าพอใจ จึงจะผ่ านการอบรม
แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 3 ของฝ่ ายกุมารฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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การประเมิ น ทักษะในการติ ด ต่อสื่ อสาร ประเมิ น โดยใช้แบบฟอร์ มของราช
วิท ยาลัย เช่ น เดี ย วกับ แพทย์ป ระจําบ้านปี ที่ 1 และ 2 ประเมิ น โดยอาจารย์ท้ ังหมด 2
cases/ปี
3. การตรวจแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาํ หนดไว้ใน portfolio
และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจปี ละ 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคมและมีนาคมและส่ งใบประเมิน
portfolio ให้ ราชวิทยาลัยฯเพือ่ สมัครสอบวุฒิบัตรฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม
4. งานวิจัย
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3 ต้องมีงานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ องต่อการฝึ กอบรม 3 ปี
และต้องส่ งใบประเมินรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ให้ราชวิทยาลัยฯภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
หมายเหตุ:
- แพทย์ป ระจํา บ้า นปี 3 ต้อ งได้เกรดเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ํา กว่ า 3.00 จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ได้รั บ
ประกาศนี ยบัตรชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทย์ประจําบ้านปี 3 ต้องผ่านการสอบ MCQ, CRQ และ OSCE ซึ่ งจัดสอบโดยราช
วิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ ผ่านการประเมินทักษะการสื่ อสารและการ
ประเมิ น portfolio และมี ผ ลงานวิ จ ัย ผ่านการประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่ ก ําหนดโดยราช
วิทยาลัยฯ จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบตั รฯ
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
1. จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
54 หน่ วยกิต
2. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
54 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
26 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
28 หน่วยกิต
หมายเหตุ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกได้รับการยกเว้นการเรี ยนรายวิชาบังคับ จํานวน 16 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกจํานวน 2 หน่วย
กิต
3. รายวิชา
รายวิชาบังคับ
26 หน่ วยกิต
3000851#
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน
4 (4 – 0 – 12)
Correlated Basic Medical Sciences
3002854#
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 1
2 (0 – 6 – 2)
Practice in General Pediatrics I
3002855#
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 2
2 (0 – 6 – 2)
Practice in General Pediatrics II
3002859
โครงการพิเศษ 1
2 (0 – 0 – 8)
Special Project I
3002866#
กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบนั สมัย
2 (2 – 0 – 6)
Current Pediatrics
3002871
สัมมนากุมารเวชศาสตร์ร่วมสมัย
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Contemporary Pediatrics
3002873
วารสารวิพากษ์คลินิก
2 (2 – 0 – 6)
Critical Appraisal in Medical Journal
3002881#
กุมารเวชศาสตร์ส่งเสริ มสุ ขภาพ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Health Promotion
3002882#
สัมมนากุมารเวชจริ ยศาสตร์
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Pediatric Ethics
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3002883#

สัมมนากรณี ศึกษาการถึงแก่ชีวิต
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Pediatric Mortality
3002899
โครงการพิเศษ 2
4 (0 – 0 – 16)
Special Project II
# ยกเว้ น สําหรั บผู้เข้ าศึ ก ษาที่ สําเร็ จหลัก สู ต รประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
หมายเหตุ:
นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่อไปนี้ และประเมินผลเป็ น S/U โดยไม่นบั
หน่วยกิตให้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร ได้แก่
3000854
ภาษาอังกฤษสําหรับแพทย์
4 (4 – 0 – 12)
English for Medical Graduates
3000855
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
2 (2 – 0 – 6)
General Administration in Medical Practice
รายวิชาเลือก
28 หน่ วยกิต
(ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เลือกเรี ยนจํานวน 26 หน่วยกิต)
3002831
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Gastroenterology
3002832
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Pulmonology
3002833
กุมารจิตเวชศาสตร์
2 (0 – 6 – 2)
Child Psychiatry
3002834
กุมารเวชศาสตร์โรคตจวิทยา
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Dermatology
3002836
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Allergy
3002838
กุมารเวชศาสตร์การเจริ ญเติบโต
2 (0 – 6 – 2)
และพัฒนาการ
Pediatric Growth and Development
3002840
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Endocrinology
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3002842
3002844
3002846
3002848
3002850
3002852
3002856
3002857
3002860
3002875
3002876
3002878
3002879
3002880
3002884
3002886

กุมารเวชศาสตร์โรคประสาทวิทยา
Pediatric Neurology
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
Pediatric Hematology
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Pediatric Nephrology
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Pediatric Cardiology
กุมารโภชนศาสตร์
Pediatric Nutrition
กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
Tropical Pediatrics
กุมารเวชบําบัดวิกฤต 2
Pediatric Intensive Care II
กุมารเวชปฏิบตั ิโรคติดเชื้อ
Practice in Pediatric Infections
กุมารเวชบําบัดวิกฤต 3
Pediatric Intensive Care III
กุมารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Preventive and Social Pediatrics
กุมารเวชศาสตร์สมั พันธ์
Correlated pediatrics
กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 1
Ambulatory Pediatrics I
ทารกเวชปฏิบตั ิ 1
Practice in Neonatology I
กุมารเวชบําบัดวิกฤต 1
Pediatric Intensive Care I
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 3
Practice in General Pediatrics III
กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 2
Ambulatory Pediatrics II

2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (2 – 0 – 6)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
1 (1 – 0 – 3)
4(0 – 12 – 4)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
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3002888
3002890
3002892

กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 3
Ambulatory Pediatrics III
ทารกเวชปฏิบตั ิ 2
Practice in Neonatology II
ทารกเวชบําบัดวิกฤต
Neonatal Intensive Care

2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2 )
2 (0 – 6 – 2)

แผนการศึกษา สําหรับผูส้ าํ เร็ จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ปี ที่ 1
หน่ วยกิต
3002859
โครงการพิเศษ 1
2
3002873
วารสารวิพากษ์คลินิก
2
xxxxxxx
รายวิชาเลือก
14
รวม
18
ปี ที่ 2
หน่ วยกิต
3002871
สัมมนากุมารเวชศาสตร์ร่วมสมัย
2
3002899
โครงการพิเศษ 2
4
xxxxxxx
รายวิชาเลือก
12
รวม
18
สํ าหรับผู้สําเร็จหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี ที่ 1
หน่ วยกิต
3000851
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน
4
3002854
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 1
2
3002855
กุมารเวชปฏิบตั ิทว่ั ไป 2
2
3002866
กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบนั สมัย
2
3002881
กุมารเวชศาสตร์ส่งเสริ มสุ ขภาพ
2
3002882
สัมมนากุมารเวชจริ ยศาสตร์
2
3002883
สัมมนากรณี ศึกษาการถึงแก่ชีวิต
2
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xxxxxxx
3000854*
3000855*

รายวิชาเลือก
2
ภาษาอังกฤษสําหรับแพทย์
4
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
2
18
รวม
หมายเหตุ: * นิ สิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้ และประเมินผลเป็ น
S/U โดยไม่นบั หน่วยกิตให้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
ปี ที่ 2
หน่ วยกิต
3002859
โครงการพิเศษ 1
2
3002873
วารสารวิพากษ์คลินิก
2
xxxxxxx
รายวิชาเลือก
14
รวม
18
ปี ที่ 3
หน่ วยกิต
3002871
สัมมนากุมารเวชศาสตร์ร่วมสมัย
2
3002899
โครงการพิเศษ 2
4
xxxxxxx
รายวิชาเลือก
12
รวม
18
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การจัดประสบการณ์ การฝึ กอบรม (rotation) ตามเกณฑ์ ของราชวิทยาลัยกุมารฯ
เปรี ยบเทียบ rotation ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรการฝึ กอบรมของราชวิทยาลัยกุมาร
ฯและแพทยสภา ฉบับปี พ.ศ. 2554 กับ rotation ที่จดั โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 1 และ 2
หลักสู ตรใหม่ 2554
rotation
จํานวนเดือน
Inpatient
6
OPD/ER
4
PICU
NICU

2
2

Newborn
Development
Adolescent/School
health

1
1
1

Community/social
Subspecialty
Elective
Vacation

1
4
1
1

แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ 3
หลักสู ตรใหม่ 2554
rotation
จํานวนเดือน
Chief ward and OPD
6
Elective
6

ทีจ่ ุฬาลงกรณ์
rotation
จํานวนเดือน
Inpatient
8 (R1) + 1 (R2)
OPD/ER
1.5 (R1) + 1.5 (R2) + อยูเ่ วรที่ ER
ระหว่างเป็ น R1
PICU
1 (R1)+1 (R2) = 2
NICU
1 (R1) + อยูเ่ วร NICU ในระหว่าง
เป็ น R1, R2
Newborn
1 (R1)+1(R2) = 2
Development
1 (R2)
Adolescent/School
แทรกอยูใ่ น rotation
health
Community/Social และ
Development
Community/social
1 (R2)
Subspecialty
5 (R2)
Elective
อยูใ่ น rotation subspecialty (R2)
Vacation + research
0.5 (R1)+0.5 (R2) = 1

ทีจ่ ุฬาลงกรณ์
rotation
Chief ward สก, PICU, NICU and OPD
Subspecialty + ชลบุรีหรื อจันทบุรี
Vacation + research

จํานวนเดือน
7.5
4
0.5
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จํานวนเตียงทีร่ ับผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยต่ างๆของภาควิชาฯ
• นม. 4
Preterm
Sick full term
• คณ. 5-6 (ทารกแรกเกิด Private ward)
• NICU
• หอผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ (สก.6)
• PICU (สก.8)
• Age 0-2 years (สก. 15 G1)
• Age 2-15 years (สก. 15 G2)

35
30
46
16
16
9
26
28

• Immunocompromized ward (สก.16)
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• Infectious ward (สก. 17)
• Private ward (สก. 18-19)

20
36

รวม

288

************************

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง (Admit ทัว่ ไป 23,
Daycare ให้เลือด 5)
เตียง (Admit ทัว่ ไป 22,
Daycare ให้เลือด 4)
เตียง
เตียง (สก.19=6, 18 ลุมพินี=10,
18 เสาวภา=20)
เตียง (ไม่นบั ทารกแรกเกิดปกติ)

24

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอให้ทา่ นทัง้ หลาย ตัง้ ความหวัง
ตัง้ ความเพียรอันมันคงไว้
่
ทีจ่ ะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิง่ ขึน้
ทัง้ ด้วยการขะมักเขม้น
ทํางานให้เต็มกําลังความสามารถ
ทัง้ ด้วยการดําเนินชีวติ อย่างระมัดระวัง
และเป็ นอยูอ่ ย่างพอเหมาะพอสม
จะประพฤติปฏิบตั กิ ารใด
ก็ยดึ มันในประโยชน์
่
สว่ นรวมและประเทศชาติ
เป็ นเป้าหมายสูงสุด.......
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ฝากให้ คดิ
** A patient is the most important visitor in our premises
He is not an interruption to our work
He is the purpose of it
He is not an outsider to our profession
He is a part of it
We are not doing him a favour by serving him
He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so.”
(Mahatama Gandhi)

“A smooth sea never made
a skillful mariner’”

(English proverb)

