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==============
หลักกำรและเหตุผล
ประเทศชาติจะเจริ ญนั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุ ษย์ เด็กที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพใน
อนาคต จึงจาเป็ นต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพฒั นาการทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจอย่างเหมาะสมใน
สภาพที่เป็ นปั จเจกบุคคล และในสภาพที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวและชุ มชม สิ่ งที่จะสนองตอบ
ความต้องการนี้ คือกุมารแพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่เด็ก
โดยมีการดู แลส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันความเจ็บป่ วย การรักษาโรค การฟื้ นฟูสภาพและแก้ไข
ความพิการ นอกจากนี้ ยังจะต้องมีทศั นคติและเจตคติแห่ งวิชาชี พที่ดี มีจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่
เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับของผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงานและสังคมทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม การสื่ อสาร เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย แผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน ระบบบริ การสุ ขภาพ การดู แลและส่ งต่อผูป้ ่ วย การบริ บาลสุ ขภาพที่ ยึดคนเป็ น
ศู นย์ก ลาง (people-centered health care) มี ผ ลกระทบต่ อสุ ขภาวะของเด็ กไทย ปั ญหาสุ ข ภาพของ
เด็ ก ไทย ความต้อ งการด้า นสุ ข ภาพของชุ ม ชนและสั ง คมในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ เด็ ก ตลอดจนความ
รับผิดชอบทางสังคมของกุมารแพทย์แตกต่างจากในอดี ตอย่างชัดเจน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมกุมารแพทย์ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้
มีความทันสมัยและเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั
ดัง นั้น ในปี การศึ ก ษา 2561 ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านให้สอดคล้องกับหลักสู ตรของ
ราชวิทยาลัยฯ โดยกาหนดพันธกิจของการฝึ กอบรมให้ครอบคลุมในเรื่ องของการผลิตกุมารแพทย์ที่มี
ความรู ้ความสามารถในสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ทนั ยุคกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนมีพฤต
นิสัยที่เหมาะสมทั้งในด้านการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีวิตส่ วนตน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดูแลรักษา
ผู ้ป่ วยได้ อ ย่ า งเหมาะสม ตลอดจนสามารถปฏิ บ ัติ ง านในชุ ม ชนและรั บ ใช้ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและ
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กไทยอยูด่ ีมีสุข มีพฒั นาการสมวัย ทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์
จิตใจและสังคม และกุมารแพทย์เองสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขเช่นกัน
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พันธกิจของหลักสู ตร
ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ มีความรู ้ความสามารถและทักษะในกุมาร
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐานและทันยุคสมัย โดยเน้นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กแบบองค์
รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวจิ ารณญาณ และยึดถือผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง มีความใฝ่
รู ้ และสามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ได้ มี ท ศั นคติ และเจตคติ แห่ ง วิช าชี พ ที่ ดี ค านึ งถึ งสิ ทธิ และ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วย อุทิศตนเพื่อเด็ก มีจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีทกั ษะในการสื่ อสาร
และการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถปฏิ บตั ิงานในชุ มชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความสุ ข โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากร
และเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรมแล้ว ผูร้ ับการอบรมจะต้องมี ความรู ้ และทักษะตลอดจนค่า นิ ยม
และจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พที่ดีเกี่ ยวกับการดูแลเด็กตั้งแต่ปฏิ สนธิ จนถึ งอายุ 18 ปี โดยมีผลลัพธ์ทาง
คลินิกที่พึงประสงค์ (clinical competency) ของผูร้ ับการฝึ กอบรม ดังนี้
1. สามารถแนะนาการเลี้ ยงดู การส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บ โตและพัฒนาการของเด็ ก ปกติ
ตลอดจนการป้ องกันโรค เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กให้สมบูรณ์ท้ งั กายและใจ
2. สามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย บันทึกรายงานผูป้ ่ วยอย่างชานาญ วินิจฉัยและรักษาโรค
ตลอดจนแก้ไ ขปั ญ หาด้า นบุ ค คลและสิ่ ง แวดล้อ ม ป้ อ งกัน โรคเด็ ก และปั ญ หาต่ า งๆ
โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย ให้เหมาะสมกับบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่
3. ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ นิสิตแพทย์ นิ สิตเวชปฏิ บตั ิ แพทย์ประจาบ้าน และบุ คลากร
ทางการแพทย์ได้ในเรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพและการดูแลรักษาโรคเด็ก
4. มีความรับผิดชอบผูป้ ่ วย และปฏิ บตั ิหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายอย่างดี มีระเบียบวินัย
คานึงถึงสิ ทธิและประโยชน์ของผูป้ ่ วย อุทิศตนเพื่อเด็ก
5. มีทกั ษะการสื่ อสารทั้งการพูดและเขียน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย และผูร้ ่ วมงาน
7. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาแพทย์ที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไข
8. มีจิตอาสาและสานึ กสาธารณะ ตลอดจนสามารถดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิ
วัตน์
9. รู ้ ขีดขั้นความสามารถของตน รับและส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาต่อได้อย่างถู กต้อง
ทันการณ์
10. มีความตั้งใจใฝ่ หาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ โดยยึดหลักที่จะรักษาผูป้ ่ วยให้ได้ผลดีที่สุด
11. ให้ความสนใจต่อปั ญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ่ วย โดยคานึ งถึ งเศรษฐานะของ
ผูป้ ่ วย เลือกวิธีรักษาเฉพาะที่จะอานวยประโยชน์ให้คุม้ ค่า
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12. มีความมัน่ ใจในการร่ วมประชุมและการอภิปรายทางวิชาการ
13. เห็ นคุ ณค่าและสนใจที่ จะทาการวิจยั และรายงานผลในวารสารทางการแพทย์ห รื อที่
ประชุมแพทย์
14. เป็ นผูน้ าในทีมสาธารณสุ ขตลอดจนมีทกั ษะในการบริ หารจัดการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
15. มีสุขภาวะที่ดี
กำรฝึ กอบรม
1. หลักสู ตรระยะเวลา 3 ปี แบ่งการฝึ กอบรมเป็ น 3 ระดับ โดยแพทย์ประจาบ้านทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลิ นิก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (ป.บัณฑิตชั้นสู ง กุมารฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่ วมด้วย
2. การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ และการประเมิ นผลจะสอดคล้องกับ ผลลัพ ธ์ทางคลิ นิกที่พึง
ประสงค์ (clinical competency) ของหลักสู ตรฯ ดังแสดงใน curriculum mapping ในภาคผนวกที่
1
3. มุ่งฝึ กให้ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะผิดปกติทาง
กุมารเวชศาสตร์ตลอดจนฝึ กให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านการวิจยั ทางกุมารเวชศาสตร์
4. เนื้ อหาการฝึ กอบรม ครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินิก ความรู ้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่ อง
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
- พื้ นฐานความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ ชี วการแพทย์ ด้า นวิท ยาศาสตร์ ค ลิ นิก วิท ยาศาสตร์
สังคมและพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ ป้องกันทางกุมารเวชศาสตร์
- การตัดสิ นใจทางคลินิก
- ทักษะการสื่ อสาร
- จริ ยธรรมทางการแพทย์
- ระบบสาธารณสุ ขและบริ การสุ ขภาพ
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
- หลักการบริ หารจัดการ
- ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
- การดูแลตนเอง (การสร้างสุ ขภาวะ) ของแพทย์
- การแพทย์ทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทั้งการวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5. ลักษณะการฝึ กอบรมในแต่ละระดับหรื อชั้นปี
3.1 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 (Level 1)
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3.1.1 เรี ยนวิชาตามระเบี ยบของแพทยสภา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิชาการบริ หาร
วิชาชีพเวชกรรม มนุษยสัมพันธ์ ระเบียบข้าราชการ กฏหมายทางการแพทย์
จรรยาแพทย์ และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ข้ ัน พื้ น ฐานประยุ ก ต์ ร่ ว มกับ
ภาควิช าฯอื่ น ด าเนิ น การฝึ กอบรมโดยคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.1.2 วิชากุมารเวชศาสตร์ ดาเนินการฝึ กอบรมโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตามที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตรของแพทยสภา และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต
ชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (ป.บัณฑิต
ชั้นสู ง กุมารฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 (Level 2) และ 3 (Level 3)
3.2.1 เป็ นแพทย์ประจาบ้านทางกุมารเวชศาสตร์ ตามหน่วยต่างๆของภาควิชาฯ หอ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไป เลื อกเรี ยนวิชาเลือกตามที่ภาควิชาฯจัดให้และหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านตามที่ภาควิชาฯมอบหมาย
3.2.2 เมื่อผ่านการอบรมจนครบหลักสู ตรแล้วจะได้รับ ป.บัณฑิตชั้นสู ง กุมารฯ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีสิทธิ สมัครสอบวุฒิบตั รเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะ
ทางกุมารเวชศาสตร์ได้ตามระเบียบของแพทยสภา
6. วิธีการฝึ กอบรม : ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดงั นี้
4.1 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1
4.1.1 ปฏิ บตั ิ งานในหอผูป้ ่ วยทัว่ ไป ได้แก่ สก. 6, สก.15 G1, สก. 15 G2, สก. 18,
สก. 19, หอผูป้ ่ วยโรคติ ดเชื้ อ (สก. 17), หอผูป้ ่ วยที่ มี ภูมิ ต้านทานบกพร่ อง
(สก. 16), หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดก่อนกาหนด, หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤต,
หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤตและแผนกผูป้ ่ วยนอก โดยเฉลี่ยหน่วยละ 1-2 เดือน
4.1.2 อยูเ่ วรทุก 2-3 วัน (10-15 ครั้งต่อเดือน)
4.1.3 มีสิทธิ ลาพักผ่อน 2 สัปดาห์
4.2 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2
4.2.1 ปฏิบตั ิงานที่สถาบันสาหรับเด็กที่มีปัญหาเฉพาะทาง ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
ในต่างจังหวัด หน่ วยสุ ขศึ กษา และสถานรั บเลี้ ยงเด็กกลางวัน เป็ นเวลา 1
เดือน
4.2.2 ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤตและแผนกผูป้ ่ วยนอก หน่วยละ 1 เดือน
4.2.3 ปฏิ บ ตั ิ ง านในหน่ วยเฉพาะทาง (subspecialty) ตามที่ ภาควิช าฯก าหนดให้
หน่วยละ 1 เดือน
4.2.4 ปฎิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดคลอดครบกาหนด 1 เดือน
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4.2.5 อยูเ่ วรทุก 2-4 วัน (8-15 ครั้งต่อเดือน)
4.2.6 ลาพักผ่อน 2 สัปดาห์
4.2.7 แพทย์ป ระจาบ้านปี ที่ 2 1 คน จะได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นหัวหน้าแพทย์
ประจาบ้านในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
4.3 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3
4.3.1 ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านประจาหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต, หอผูป้ ่ วยทัว่ ไป
(สก. 15 G1, สก. 15 G2, สก. 16, สก.18, สก.19), หอผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อ (สก.17) และ
แผนกผูป้ ่ วยนอก หอละ 1-2 เดือน
4.3.2 ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 เดือน
4.3.3 ปฎิ บตั ิงานที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ งต่ อไปนี้ เป็ นเวลา 1 เดื อน ได้แก่ รพ.
พระปกเกล้าจันทบุรี, รพ. ชลบุรี, รพ. พุทธชินราช, รพ. สวรรค์ประชารักษ์ หรื อรพ.
อื่นๆที่อยูใ่ นส่ วนภูมิภาคตามที่ภาควิชาฯเห็นสมควร
4.3.4 ปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะทาง (subspecialty) ตามที่ภาควิชาฯกาหนดให้หน่วยละ 1
เดือน
4.3.5 อยูเ่ วรทุก 4-5 วัน (6-8 ครั้งต่อเดือน) โดยขณะอยูเ่ วรต้องสอนนิ สิตแพทย์และนิสิต
เวชปฏิบตั ิที่อยูเ่ วรร่ วมกันด้วย
4.3.6 ลาพักผ่อนเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
4.3.7 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 จานวน 5 คน จะได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นหัวหน้าแพทย์
ประจาบ้านโดยปฏิบตั ิหน้าที่คนละ 2 เดือน
4.4 ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หมำยเหตุ
- ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในช่วงต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- สวัสดิการต่างๆและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7. การประเมินผลและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ภาควิชาฯจัดให้มีการประเมินแพทย์ประจาบ้า นเป็ นประจาทุกปี โดยประเมิน ตามความรู ้
ความสามารถทางวิชาชี พ (Clinical Competence) ทั้ง 15 ด้านซึ่ งกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร (ดูในภาคผนวกที่ 1) รายละเอียดการประเมินจะกล่าวต่อไปในแต่ละชั้นปี ภายหลัง
เสร็ จสิ้ นการประเมินผลแต่ละครั้ง อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจา
บ้านสาหรับการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งหรื อทุก 6 เดือนและเก็บผลการประเมิน
ไว้ในแฟ้มประจาตัวของแพทย์ประจาบ้านแต่ละคน

7

8. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี มีระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรในด้านต่างๆดังนี้
6.1 การบริ หารหลักสู ตร
6.1.1 มีคณะกรรมการซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะฯ ทาหน้าที่บริ หารการจัดการฝึ กอบรม
อย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเสมอภาค มีการกาหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร บริ หารจัดการ วางแผนดาเนินงาน และติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครั้ง
6.1.2 กาหนดให้คณะกรรมการมีการประชุ มปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่าเสมอและ
จัดทารายงานการประชุมทุกครั้ง
6.1.3 มีการจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะฯทุกปี การศึกษา
6.1.4 มีการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานของหลักสู ตร โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(ได้แก่ อาจารย์ ผูร้ ับการฝึ กอบรม ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒินอกหลักสู ตร)
มีส่วนในการประเมินผลการดาเนินการของหลักสู ตร และนาผลที่ได้มาใช้
ในการทบทวนทิศทาง วัตถุ ประสงค์ ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง
เนื้ อ หา ผลลัพ ธ์ สมรรถนะของผู ้ส าเร็ จ การฝึ กอบรม การวัด และการ
ประเมิ นผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมของหลัก สู ตร ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยมีการดาเนินการเป็ นประจาก่อนรับแพทย์ประจาบ้าน
รุ่ นใหม่
6.2 ทรัพยากรประกอบการฝึ กอบรม
6.2.1 มีการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี
6.2.2 มี ก ารส ารวจความต้อ งการทรั พ ยากรของหลัก สู ต รและจัด เก็ บ ข้อมู ล ที่
สารวจในแต่ละปี
6.2.3 มีแหล่งทุนสนับสนุ นทรัพยากรเพิ่มเติมนอกเหนื อจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยและคณะ
6.2.4 มี ร ะบบในการจัด สรรและปั น ส่ ว นทรั พ ยากรตามความต้อ งการ โดย
คานึงถึงประสิ ทธิภาพและผลที่คาดหวัง
6.2.5 มี ก ารก ากับ และตรวจสอบให้มี ก ารใช้ป ระโยชน์ สู ง สุ ดจากทรั พ ยากรที่
ได้รับ
6.2.6 มีระบบในการรายงานการใช้ทรัพยากรและระบบการตรวจสอบซ่อมบารุ ง
อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภัณ ฑ์ ต ามระยะเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้เสมอ
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6.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนาแพทย์ประจาบ้าน
6.3.1 มี ก ารจัดกิ จกรรมทางวิช าการเพื่ อการพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพให้แพทย์
ประจาบ้านในด้านต่างๆ
6.3.2 มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้แพทย์ประจาบ้าน
6.3.3 มีการสนับสนุ นการทาวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ของแพทย์
ประจาบ้าน
6.3.4 มีการสนับสนุนหรื อจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
6.3.5 มีการประเมินคุ ณภาพแพทย์ประจาบ้านเพื่อเป็ นข้อมูลป้ อนกลับในการ
พัฒนาตนเองของแพทย์ประจาบ้านอย่างต่อเนื่อง
6.3.6 มี ก ารจัด อาจารย์ ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ให้ ค าปรึ กษาแก่ แ พทย์ป ระจ าบ้ า นที่
ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและการดาเนินชีวติ
6.3.7 มี การจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านได้มี โอกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กบั ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในวิชาชีพ
6.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
6.4.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
6.4.2 มีการนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใช้ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณสมบัติพึง
ประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติมากขึ้น
7 การพัฒนาหลักสู ตร
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
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและราชวิทยาลัยฯ) ได้แก่
- การบริ หารกิจการของหลักสู ตร (รวมถึงทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
การเรี ย นรู ้ ที่ พึ ง ประสงค์ ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน ตลอดจนการวัด และการ
ประเมินผลของหลักสู ตร)
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- การรับแพทย์ประจาบ้านเข้ารับการฝึ กอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการ
รับสมัครแพทย์ประจาบ้านและความต้องการของระบบสุ ขภาพ
- การพัฒนาคุณภาพแพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึ กอบรม
- คุณภาพงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน
- คุณภาพกุมารแพทย์ที่สาเร็ จการฝึ กอบรม
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- การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริ หารทรัพยากรการฝึ กอบรม
- การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มและความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อ มและ
บรรยากาศในการฝึ กอบรม
- ระบบสารสนเทศ
- ระบบการพัฒนาคุณภาพด้านการฝึ กอบรมและการวิจยั
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รำยละเอียดกำรฝึ กอบรมและกำรประเมินผล
แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 1 (Level 1)
วัตถุประสงค์ เมื่อจบการฝึ กอบรมในปี ที่ 1 (Level 1) แล้วแพทย์ประจาบ้านต้อง
1. สามารถตรวจสุ ขภาพเด็กปกติและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูตลอดจนการป้ องกัน
โรคเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กให้สมบูรณ์ท้ งั กายและใจได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถวินิจฉัย รักษาและป้ องกันโรคหรื อภาวะผิดปกติในเด็กที่พบบ่อยในประเทศ
ไทยภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ประจาบ้านอาวุโสและอาจารย์
3. สามารถทาหัตถการบางอย่างได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีใครกากับดูแลนอกเหนือไปจาก
หัตถการที่ควรทาได้เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2)
4. สามารถอภิ ป รายปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หา และการแก้ปั ญ หาทั่ว ไปของสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์และปั ญหาของเด็ก
5. แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาแพทย์และปกป้องสิ ทธิเด็ก
6. แสดงความสนใจและพากเพียรในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง
กำรฝึ กอบรม ใช้เวลา 50 สัปดาห์
1. ภำคทฤษฏี
1.1 เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ข้ นั พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และการบริ หารวิชาชีพเวช
กรรมตามที่คณะฯจัดให้
1.2 ฟังการบรรยายทางกุมารเวชศาสตร์ 1-2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
1.3 เข้าร่ วมในการประชุมที่เกี่ยวกับการวิจยั ครั้งละ 1 ชัว่ โมง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
1.4 เข้าร่ วมประชุ ม อภิ ป รายปั ญหาเกี่ ยวกับผูป้ ่ วยที่ รับใหม่ค รั้ งละ 1 ชั่วโมง 1 ครั้ ง ต่ อ
สัปดาห์
1.5 เข้าร่ วมประชุมและอภิปรายเกี่ยวกับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาหรื อน่าสนใจครั้งละ 1 ชัว่ โมง 12 ครั้งต่อสัปดาห์
1.6 ร่ วมประชุ มและอภิปรายในการประชุ มสัมมนาการถึ งแก่ชีวิตของผูป้ ่ วยเด็กครั้ งละ 1 ชัว่ โมง 1
ครั้งต่อเดือน
1.7 ร่ วมประชุ มและอภิปรายในการประชุมสัมมนาการถึงแก่ชีวิตของผูป้ ่ วยเด็กในหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต
ครั้งละ 2 ชัว่ โมง 1 ครั้งต่อเดือน
1.8 ร่ ว มประชุ ม และอภิ ป รายในการประชุ ม สั ม มนาเวชจริ ย ศาสตร์ ข องภาควิช าฯ (Empowering
conference) ครั้งละ 1 ชัว่ โมงทุก 2 เดือน
1.9 เข้าร่ วมประชุ มและอภิปรายในการประชุ มร่ วมกับรังสี แพทย์หรื อแพทย์ในสาขาวิชา
อื่นๆ ตามกาหนดเวลาที่ภาควิชาฯจัดไว้
2. ภำคปฏิบัติ
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2.1 ปฏิ บ ัติ ง านรั บ ผิด ชอบดู แลผูป้ ่ วยทางกุ มารเวชศาสตร์ ทั้ง ผู ป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกตามที่
ภาควิชาฯกาหนด
2.2 กากับดู แลการปฏิบตั ิงานของนิ สิตแพทย์และนิ สิตเวชปฏิบตั ิที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยทางกุมารเวช
ศาสตร์ ร่วมกัน
2.3 ทาการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในกุมารเวชศาสตร์
2.4 ฝึ กฝนการวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบเป็ นประจาในเด็ก
2.5 ฝึ กฝนการทาหัตถการให้มีระดับของทักษะตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้านของราชวิทยาลัยฯ (ยกเว้นหัตถการบางอย่างที่ตอ้ งทาได้ต้ งั แต่จบแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่ง
แพทย์ประจาบ้านสามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล) (ดูในภาคผนวกที่ 2)
2.6 เข้าร่ วมกิจกรรมนอกหลักสู ตร เช่น การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการต่างๆและกิจกรรมการเสริ มสร้าง
สุ ขภาวะที่ภาควิชาฯจัดให้
3. กำรทำวิจัย
เลือกหัวข้องานวิจยั เขียนโครงร่ างการวิจยั นาเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ของคณะฯ และนาเสนอโครงร่ างการวิจยั ในที่ประชุมโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั ให้คาแนะนา
กำรประเมินผล
1. ภำคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบข้อเขียนดังนี้
ครั้งที่ 1 การสอบ MCQ เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานตอนต้นปี การศึกษา (จัดสอบเดือน
กรกฎาคม โดยภาควิชาฯ)
ครั้งที่ 2 Pediatric in training examination (PIE) (จัดโดยราชวิทยาลัยกุมารฯใน
ในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นข้อสอบ MCQ)
ครั้งที่ 3
- การสอบ CRQ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดโดยภาควิชาฯ ผลการสอบ
จะนามาตัดเกรดในรายวิชา Current pediatrics และ Seminar in pediatric
mortality ของหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- การสอบ Basic medical sciences, ภาษาอังกฤษ และการบริ หารวิชาชีพเวช
กรรม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการสอบจะ
น ามาตัด เกรดตามรายวิ ช าที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต รป. บัณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2 ประเมิ น โดยการเขี ย นรายงาน ในชั่ว โมง Empowering conference ประเมิ น โดย
อาจารย์ผคู ้ วบคุมการนาเสนอ ผลการประเมินจะนามาตัดเกรดในรายวิชา Seminar in
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pediatric ethics ของหลักสู ตรป. บัณฑิ ตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. ภำคปฏิบัติ
2.1 การสอบ OSCE มี การสอบ 1 ครั้ ง จัดโดยภาควิชาฯในเดื อนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
เพื่อประเมินทักษะในด้านต่างๆต่อไปนี้
- Technical skill เช่ น การทา abdominal paracentesis, thoracentesis, lumbar
puncture เป็ นต้น
- Communication skill เช่น การให้ genetic counseling, การขอ autopsy เป็ น
ต้น
- History taking and physical examination skill เช่น การซักประวัติและตรวจ
ร่ างกายในระบบต่างๆ
- Interpretation skill เช่น การแปลผล x-ray, blood smear เป็ นต้น
2.2 การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward ประเมินโดย
2.2.1 การสังเกต ประเมินโดยอาจารย์ประจา ward ทุกเดือน นอกจากนี้ ยงั มีการ
ประเมินโดยผูร้ ่ วมงานได้แก่ แพทย์ประจาบ้านชั้นปี อื่นๆ พยาบาล นิสิตเวช
ปฏิ บตั ิที่ปฏิ บตั ิงานร่ วมกันในหอผูป้ ่ วย คะแนนส่ วนนี้ คิดเป็ นร้ อยละ 70
ของคะแนนการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 Chart audit ได้แก่ การประเมิ นการเขี ยนหน้าป้ าย หรื อเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย
ประเมินโดยอาจารย์ประจา ward ทุกเดื อน (อาจารย์ป ระจา ward ตรวจ
หน้าป้ ายแพทย์ประจาบ้านอย่างน้อย 1 หน้าป้ าย/คน/เดือน) คะแนนส่ วนนี้
คิดเป็ นร้อยละ 30 ของคะแนนปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ:
การสอบในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ผลการประเมิน จะนามาตัดเกรด
ตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 การประเมินทักษะในการติดต่อสื่ อสาร ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มของราชวิทยาลัยฯ
ประเมินโดยอาจารย์จานวน 2 cases/ปี
3. กำรตรวจแฟ้ มสะสมงำน (Portfolio)
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาหนดไว้ใน portfolio
และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจปี ละ 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน
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4. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำกิจกรรมทำงวิชำชี พที่หลักสู ตรกำหนดให้ แพทย์ ประจำบ้ ำน
ต้ องสำมำรถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีกำรกำกับดูแล (Entrustable professional activities;
EPA)
ในระหว่ า งการฝึ กอบรม แพทย์ป ระจ าบ้า นปี ที่ 1 จะต้อ งได้รั บ การประเมิ น ความรู ้
ความสามารถในแต่ละ EPA โดยต้องได้รับการประเมิ นครบทั้ง 7 EPA (ดู ในภาคผนวกที่ 3)
รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผปู ้ ระเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับหรื อชั้นปี ของการฝึ กอบรม
5. เกณฑ์ กำรเลื่อนระดับกำรฝึ กอบรมไปเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 2 (Level 2) ประกอบด้วย
- เกรดเฉลี่ ย (GPAX) ไม่ ต่ า กว่า 3.00 ตามเกณฑ์ข องหลัก สู ตรป. บัณฑิ ตชั้นสู ง สาขาวิช า
กุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
- คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใน ward ต้องไม่นอ้ ยกว่า 4 และ
- ผลการประเมิน portfolio โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นที่น่าพอใจ และ
- ผลการประเมิ นการเขี ย นเวชระเบี ย นโดยอาจารย์ป ระจ าหอผู ้ป่วยผ่า นอย่า งน้อ ย 5 เวช
ระเบียน และ
- ผลการประเมินทักษะการสื่ อสารผ่านอย่างน้อย 2 cases ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ และ
- ผลการประเมิน EPA ทั้ง 7 ข้ออยูใ่ นระดับอย่างน้อย L1-L2 (ดูในภาคผนวกที่ 3)
แพทย์ ประจ ำบ้ ำ นที่มี ผลกำรประเมิ นไม่ ผ่ำ นในข้ อ ใดข้ อหนึ่ ง จะต้ องปฏิ บั ติ งำนซ้ ำ ตำม
ระยะเวลำที่ภำควิชำฯกำหนดให้ จนกระทั่งผลงำนเป็ นที่พอใจ จึงจะได้ เลื่อนเป็ นแพทย์ ประจำบ้ ำนปี
ที่ 2 (Level 2) ถ้ ำยังไม่ ผ่ำนกำรประเมินซ้ำ ภำควิชำฯ อำจพิจำรณำให้ พ้นจำกกำรฝึ กอบรมโดยให้
ประกำศนียบัตรรับรองว่ ำผ่ ำนกำรเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 1 ของฝ่ ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์
หมำยเหตุ
กาหนดวันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 2 (Level 2)
วัตถุประสงค์
นอกจากมีความสามารถตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ปี ที่ 1 แล้ว เมื่อผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 แพทย์ประจาบ้านต้อง
1. สามารถวินิจฉัย รักษาและป้ องกันโรคหรื อภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กภายใต้
การกากับดูแลของแพทย์ประจาบ้านอาวุโสและอาจารย์
2. สามารถท าหัตถการ การตรวจพิ เศษ และแปลผลการตรวจพิ เศษที่ ใช้ประจาได้ด้วย
ตนเองนอกเหนื อไปจากที่ ทาได้ในปี ที่ 1 (ดู รายละเอี ยดในภาคผนวกที่ 2) ในหน่ วย
เฉพาะทางดังต่อไปนี้ :2.1 กุมารเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
2.2 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
2.3 ทารกแรกเกิดและทารกเกิดก่อนกาหนด
2.4 พันธุศาสตร์
2.5 ภาวะที่เกี่ยวกับสารน้ าและอีเล็คโตรไลท์
2.6 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
2.7 ระบบทางเดินปัสสาวะ
2.8 ระบบประสาท
2.9 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
2.10 ระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ ง
3. สามารถให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับโรคในระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
กำรฝึ กอบรม : ใช้เวลา 50 สัปดาห์ ประกอบด้วย
1. ภำคทฤษฏี
1.1 เข้าร่ วมประชุ มและอภิปรายในการประชุ มสัมมนาเช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้านปี ที่
1
1.2 ร่ วมฟังปาฐกถาพิเศษ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ภำคปฏิบัติ
2.1 ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยเด็กในหอผูป้ ่ วยตามที่ภาควิชาฯกาหนดให้ โดยอาจ
ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 หรื อมีแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 ร่ วมงาน
ด้วย
2.2 ปฏิ บ ัติ ง านรั บ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยเฉพาะทางต่ า งๆ ตามที่ ภ าควิ ช าฯก าหนดให้
ระหว่างที่ฝึกงานในหน่วยเฉพาะทางต่างๆของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบ รับปรึ กษาและดู แลผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกที่เกี่ยวกับหน่ วยเฉพาะทาง
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นั้นๆ โดยมีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดหน่ วยนั้นๆ และอาจารย์ประจาหน่ วยเป็ นที่
ปรึ กษา
2.3 ทาหน้าที่ประสานงานเรื่ องการรับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
2.4 ทาหน้าที่ประสานงานเพื่อการสอนข้างเตียงสาหรับนิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบตั ิและ
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1
2.5 เข้าร่ วมกิจกรรมนอกหลักสู ตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการต่างๆที่ภาควิชาฯจัดให้
3. กำรทำวิจัย
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 2 ต้องนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั ของตน
ในที่ประชุมของภาคฯตามตารางที่กาหนดไว้
กำรประเมินผล
1. ภำคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบ MCQ และ CRQ ดังนี้
ครั้งที่ 1
การสอบ MCQ เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐานตอนต้นปี การศึกษา (จัดสอบเดื อน
กรกฎาคม โดยภาควิชาฯ)
ครั้งที่ 2
Pediatric in training examination (PIE) (จัดโดยราชวิทยาลัยกุมารฯใน
ในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นข้อสอบ MCQ เช่นเดียวกับแพทย์
ประจาบ้านปี ที่ 1)
ครั้งที่ 3
การสอบ CRQ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดโดยภาควิชาฯ
1.2 ประเมินโดยการนาเสนอในห้องประชุ ม ในชั่วโมง Finding and appraising the
evidence ประเมินโดยอาจารย์ผูค้ วบคุมการนาเสนอ ผลการประเมินจะนามาตัด
เกรดในรายวิช า Critical appraisal in medical journal ของหลัก สู ต รป. บัณ ฑิ ต
ชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ภำคปฏิบัติ
2.1 การสอบ OSCE มีการสอบ 2 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดโดยภาควิชาฯในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อประเมินทักษะในด้าน
ต่างๆเช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1
ครั้งที่ 2 จัดโดยราชวิทยาลัยฯในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อประเมินทักษะในด้าน
ต่างๆดังกล่าวข้างต้น แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ทุกคนจะต้องผ่านการสอบ
OSCE จึงจะมีสิทธิ สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯเมื่อจบแพทย์ประจาบ้านปี ที่
3 ได้
2.2 การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward ประเมินโดย
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2.2.1 การสังเกต ประเมินโดยอาจารย์ประจา ward ทุกเดือน นอกจากนี้ยงั มีการ
ประเมินโดยผูร้ ่ วมงานได้แก่ แพทย์ประจาบ้านชั้นปี อื่นๆ พยาบาล นิสิตเวช
ปฏิ บตั ิที่ปฏิ บตั ิงานร่ วมกันในหอผูป้ ่ วย คะแนนส่ วนนี้ คิดเป็ นร้ อยละ 70
ของคะแนนการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 Chart audit ได้แก่ การประเมิ นการเขี ยนหน้าป้ าย หรื อเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ประเมินโดยอาจารย์ประจา ward ทุกเดื อน (อาจารย์ประจา ward ตรวจ
หน้าป้ ายแพทย์ประจาบ้านอย่างน้อย 1 หน้าป้ าย/คน/เดือน) คะแนนส่ วนนี้
คิดเป็ นร้อยละ 30 ของคะแนนปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ:
ผลการสอบในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะนามาตัดเกรดตามรายวิชาที่กาหนด
ไว้ในหลักสู ตรป. บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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. กำรตรวจแฟ้ มสะสมงำน (Portfolio)
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาหนดไว้ใน 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 รำชวิทยำลัยฯเพื่อสมัครสอบ OSCE ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์
4. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำกิจกรรมทำงวิชำชี พที่หลักสู ตรกำหนดให้ แพทย์ ประจำบ้ ำน
ต้ องสำมำรถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีกำรกำกับดูแล (Entrustable professional activities;
EPA)
ในระหว่ า งการฝึ กอบรม แพทย์ป ระจ าบ้า นปี ที่ 2 จะต้อ งได้รั บ การประเมิ น ความรู ้
ความสามารถในแต่ละ EPA โดยต้องได้รับการประเมิ นครบทั้ง 7 EPA (ดู ในภาคผนวกที่ 3)
รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผปู ้ ระเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับหรื อชั้นปี ของการฝึ กอบรม
5. เกณฑ์ กำรเลื่อนระดับกำรฝึ กอบรมไปเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 3 (Level 3) ประกอบด้วย
- เกรดเฉลี่ ย (GPAX) ไม่ ต่ า กว่า 3.00 ตามเกณฑ์ข องหลัก สู ตรป. บัณฑิ ตชั้นสู ง สาขาวิช า
กุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
- คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใน ward ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 และ
- ผลการประเมิน portfolio โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นที่น่าพอใจ และ
- ผลการประเมินการเขียนเวชระเบียนโดยอาจารย์ประจาหอผูป้ ่ วยหรื อหน่วยที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ผ่านอย่างน้อย 3 เวชระเบียน และ
- ผลการประเมินทักษะการสื่ อสารผ่านอย่างน้อย 2 cases ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ และ
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- ผลการประเมิน EPA ทั้ง 7 ข้ออยูใ่ นระดับอย่างน้อย L3-L4 (ดูในภาคผนวกที่ 3)
แพทย์ประจำบ้ ำนทีม่ ีผลกำรประเมินไม่ ผ่ำนในข้ อใดข้ อหนึ่งจะต้ องปฏิบัติงำนซ้ำตำม
ระยะเวลำทีภ่ ำควิชำฯกำหนดให้ จนกระทั่งผลงำนเป็ นทีพ่ อใจ จึงจะได้ เลื่อนเป็ นแพทย์ ประจำบ้ ำนปี
ที่ 3 (Level 3) ถ้ ำยังไม่ ผ่ำนกำรประเมินซ้ำ ภำควิชำฯ อำจพิจำรณำให้ พ้นจำกกำรฝึ กอบรมโดยให้
ประกำศนียบัตรรับรองว่ำผ่ำนกำรเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 2 ของฝ่ ำยกุมำรเวชศำสตร์ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์
หมำยเหตุ
กาหนดวันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 3 (Level 3)
วัตถุประสงค์
นอกจากมีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้าน
ปี ที่ 3 ต้อง
1. สามารถวินิจฉัย รักษาและป้ องกันโรคหรื อภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถทาการตรวจพิเศษและแปลผลการตรวจพิเศษที่ใช้ประจาได้ดว้ ยตนเอง (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 2) ในหน่วยเฉพาะทางดังต่อไปนี้
1.1 หน่วยตจวิทยา
1.2 หน่วยระบบหายใจ
1.3 หน่วยโรคติดเชื้อ
1.4 หน่วยระบบทางเดินอาหาร
1.5 หน่วยโภชนาการ
1.6 หน่วยโรคภูมิแพ้
โดยการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเลือกเหล่านี้ตามที่ภาควิชาฯกาหนดไว้
3. สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของผูน้ าที่ ดี ขณะดารงตาแหน่ งหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านของ
ภาควิชาฯและหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านประจาหอผูป้ ่ วยต่างๆและแผนกผูป้ ่ วยนอก
4. สามารถให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับวิชากุมารเวชศาสตร์ แก่ นิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบตั ิ แพทย์
ผูร้ ่ วมงานและประชาชนทัว่ ไป
5. มีผลงานวิจยั ของตนเองอย่างน้อย 1 เรื่ อง สามารถเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
หรื อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ได้
กำรฝึ กอบรม ใช้เวลา 50 สัปดาห์
1. ภำคทฤษฏี
1.1 ร่ วมประชุมและอภิปรายในการประชุ มสัมมนาเช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 และ
2
1.2 ให้ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การท าวารสารสโมสร, การอภิ ปรายปั ญหาผู ป้ ่ วยหรื อผูป้ ่ วยที่
น่าสนใจแก่แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 และ 2
2. ภำคปฏิบัติ
2.1 ทาหน้าที่หวั หน้าแพทย์ประจาบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตามที่ภาควิชาฯ มอบหมาย
2.2 กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสอนนิสิตแพทย์และผูร้ ่ วมงานตามที่ภาควิชาฯ กาหนดให้
2.3 รับผิดชอบผูป้ ่ วยเด็กที่ตอ้ งการการช่วยชี วิตแบบเฉี ยบพลันในหน่ วยที่ตอ้ งการการดู แล
ใกล้ชิดและหน่วยอื่นๆตามที่ภาควิชาฯกาหนดให้
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2.4 ท าหน้า ที่ เสมื อนกุม ารแพทย์ใ นการดู แลผูป้ ่ วยเด็กที่ เข้ารั บการรั ก ษาในโรงพยาบาล
ยกเว้นในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองตามลาพังจึงต้อง
ปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านต่อยอดหรื ออาจารย์ที่ดูแลหอผูป้ ่ วยร่ วมกัน ตามที่ภาควิชาฯ
กาหนดให้
2.5 ทาหน้าที่เป็ นแพทย์พี่เลี้ยงของนิสิตแพทย์และนิสิตเวชปฏิบตั ิ
2.6 ออกปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดตามที่ภาควิชาฯกาหนด
2.7 สามารถเลื อกไปศึ กษาดู งานที่ ต่างประเทศได้คนละ 1 เดื อนต่อปี โดยภาควิชาฯออก
ค่าใช้จ่ายให้บางส่ วน (จานวน 2 – 4 คนต่อปี การศึกษา)
2.8 ทาการวิจยั และเขียนบทความในวารสารทางการแพทย์หรื อเสนอรายงานในที่ประชุ ม
แพทย์อย่างน้อย 1 เรื่ อง ในระยะเวลา 3 ปี
2.9 เข้าร่ วมกิจกรรมนอกหลักสู ตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการต่างๆที่ภาควิชาฯจัดให้
3. กำรทำวิจัย
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ต้องทาวิจยั ให้เสร็ จตามกาหนดการที่ราชวิทยาลัยฯกาหนด
ไว้และนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ในที่ประชุมภาคฯตามตารางที่จดั ไว้
กำรประเมินผล
1. ภำคทฤษฎี
1.1 ประเมินโดยการสอบ มีการสอบข้อเขียน 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การสอบ MCQ เพื่อวัดความรู ้ พ้ืนฐานตอนต้นปี การศึกษา (จัดสอบเดื อน
กรกฎาคม โดยภาควิชาฯ)
ครั้ งที่ 2 การสอบ MCQ จัด สอบโดยราชวิ ท ยาลัย ฯ ในเดื อ นกัน ยายน (ต้น ปี
การศึกษาของการเป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 3) ของทุกปี เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสอบเพื่อวุฒิบตั ร แพทย์ประจาบ้านที่สอบไม่ผา่ นจะต้องสอบใหม่
ให้ผา่ น จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบตั รฯ
ครั้งที่ 3 การสอบ CRQ ของภาควิชาฯ ในเดื อนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เช่ นเดี ยวกับ
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ผลการสอบจะนามาตัดเกรดในรายวิชา Seminar in
contemporary pediatrics ของหลักสู ตรป. บัณฑิ ตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 การสอบ CRQ ของภาควิชาฯในเดือนพฤษภาคมหรื อมิถุนายน เพื่อเตรี ยม
ตัวสอบวุฒิบตั รฯ
ครั้งที่ 5 การสอบ CRQ ของราชวิ ท ยาลัย กุ ม ารฯ ในเดื อ นกรกฎาคมของทุ ก ปี
ภายหลังจบการฝึ กอบรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบเพื่อวุฒิบตั ร แพทย์
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ประจ าบ้า นที่ ส อบไม่ ผ่ า นจะต้อ งสอบใหม่ ใ ห้ ผ่ า น จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
วุฒิบตั รฯ
2. ภำคปฏิบัติ
การประเมินการปฏิบตั ิงานใน ward และ chart audit เช่นเดียวกับแพทย์ประจา
บ้านปี ที่ 1 และ 2 ผลการประเมินจะนามาตัดเกรดตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรป.
บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชากุมารฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประเมิ นทักษะในการติ ดต่ อสื่ อสาร ประเมินโดยใช้แบบฟอร์ มของราช
วิท ยาลัย เช่ นเดี ย วกับ แพทย์ป ระจาบ้า นปี ที่ 1 และ 2 ประเมิ นโดยอาจารย์ท้ งั หมด 2
cases/ปี
3. กำรตรวจแฟ้ มสะสมงำน (Portfolio) เช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ต้องลงบันทึกและเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่กาหนดไว้ใน portfolio
และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจปี ละ 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคมและเมษายนและส่ งใบประเมิน
portfolio ให้ รำชวิทยำลัยฯเพื่อสมัครสอบวุฒิบัตรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม
4. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำกิจกรรมทำงวิชำชี พที่หลักสู ตรกำหนดให้ แพทย์ ประจำบ้ ำน
ต้ องสำมำรถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีกำรกำกับดูแล (Entrustable professional activities;
EPA)
ในระหว่ า งการฝึ กอบรม แพทย์ป ระจ าบ้า นปี ที่ 3 จะต้อ งได้รั บ การประเมิ น ความรู ้
ความสามารถในแต่ละ EPA โดยต้องได้รับการประเมิ นครบทั้ง 7 EPA (ดู ในภาคผนวกที่ 3)
รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผปู ้ ระเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับหรื อชั้นปี ของการฝึ กอบรม
5. งำนวิจัย
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ต้องมีงานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ องต่อการฝึ กอบรม 3 ปี
และต้องส่ งใบประเมินรายงานการวิจยั ฉบับสมบู รณ์ ให้ราชวิทยาลัยฯภำยในวันที่ 15
มีนำคม จึงจะมีสิทธิ์ สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
6. เกณฑ์ ก ำรส ำเร็ จ กำรฝึ กอบรมจำกหลั ก สู ต รฯ แพทย์ป ระจ าบ้า นชั้น ปี ที่ 3 ต้อ งผ่ า นเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ท้ งั หมดจึงจะมีสิทธิ ได้รับวุฒิบตั รฯ
- คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใน ward ต้องไม่นอ้ ยกว่า 7 และ
- ผลการประเมิน portfolio โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นที่น่าพอใจ และ
- ผลการประเมินการเขียนเวชระเบียนโดยอาจารย์ประจาหอผู ป้ ่ วยหรื อหน่วยที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ผ่านอย่างน้อย 2 เวชระเบียน (และครบ 10 เวชระเบียนตลอดการฝึ กอบรมทั้ง 3 ระดับ/ชั้นปี )
และ
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- ผลการประเมิ น ทัก ษะการสื่ อ สารผ่ า นอย่ า งน้ อ ย 2 cases (และครบ 6 cases ตลอดการ
ฝึ กอบรมทั้ง 3 ระดับ/ชั้นปี ) ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ และ
- ผลการประเมิน EPA ทั้ง 7 ข้ออยูใ่ นระดับ L4-L5 (ดูในภาคผนวกที่ 3) และ
- ผลงานวิจยั ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยราชวิทยาลัยฯ และ
- ผลการสอบ MCQ, CRQ และ OSCE ซึ่ งจัดสอบโดยราชวิทยาลัยฯผ่านตามเกณฑ์ที่
ราชวิทยาลัยฯได้กาหนดไว้
หมำยเหตุ
- แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ที่ได้เกรดเฉลี่ ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสู ตรฯไม่ต่ ากว่า
3.00 จะได้รับประกาศนี ยบัตรชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลิ นิก สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
- กาหนดวันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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หลักสู ตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู งทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์คลินิก
สำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2560)
1. จำนวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
54 หน่ วยกิต
2. โครงสร้ ำงหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
54 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
54 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
24 หน่วยกิต
3. รำยวิชำ
รำยวิชำบังคับ
30 หน่ วยกิต
3000851
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื 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
3002857
กุมารเวชปฏิบตั ิโรคติดเชื้อ
2 (0 – 6 – 2)
Practice in Pediatric Infections
3002859
โครงการพิเศษ 1
2 (0 – 0 – 8)
Special Project I
3002866
กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบนั สมัย
2 (2 – 0 – 6)
Current Pediatrics
3002871
สัมมนากุมารเวชศาสตร์ ร่วมสมัย
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Contemporary Pediatrics
3002873
วารสารวิพากษ์คลินิก
2 (2 – 0 – 6)
Critical Appraisal in Medical Journal
3002881
กุมารเวชศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Health Promotion
3002882
สัมมนากุมารเวชจริ ยศาสตร์
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Pediatric Ethics
3002883
สัมมนากรณี ศึกษาการถึงแก่ชีวติ
2 (2 – 0 – 6)
Seminar in Pediatric Mortality
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3002884
3002899

กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 3
Practice in General Pediatrics III
โครงการพิเศษ 2
Special Project II

2 (0 – 6 – 2)
4 (0 – 0 – 16)

หมายเหตุ:
นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่อไปนี้ และประเมินผลเป็ น S/U โดยไม่นบั
หน่วยกิตให้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร ได้แก่
3000854
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
4 (4 – 0 – 12)
English for Medical Graduates
3000855
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
2 (2 – 0 – 6)
General Administration in Medical Practice
รำยวิชำเลือก
3002831
3002832
3002833
3002834
3002836
3002838

3002840
3002842
3002844

24 หน่ วยกิต
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Gastroenterology
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Pulmonology
กุมารจิตเวชศาสตร์
2 (0 – 6 – 2)
Child Psychiatry
กุมารเวชศาสตร์โรคตจวิทยา
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Dermatology
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Allergy
กุมารเวชศาสตร์การเจริ ญเติบโต
2 (0 – 6 – 2)
และพัฒนาการ
Pediatric Growth and Development
กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Endocrinology
กุมารเวชศาสตร์โรคประสาทวิทยา
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Neurology
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
2 (0 – 6 – 2)
Pediatric Hematology
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3002846
3002848
3002850
3002852
3002856
3002860
3002875
3002876
3002878
3002879
3002880
3002886
3002888
3002890
3002892

กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Pediatric Nephrology
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Pediatric Cardiology
กุมารโภชนศาสตร์
Pediatric Nutrition
กุมารเวชศาสตร์ เขตร้อน
Tropical pediatrics
กุมารเวชบาบัดวิกฤต 2
Pediatric Intensive Care II
กุมารเวชบาบัดวิกฤต 3
Pediatric Intensive Care III
กุมารเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
Preventive and Social Pediatrics
กุมารเวชศาสตร์สัมพันธ์
Correlated pediatrics
กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 1
Ambulatory Pediatrics I
ทารกเวชปฏิบตั ิ 1
Practice in Neonatology I
กุมารเวชบาบัดวิกฤต 1
Pediatric Intensive Care I
กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 2
Ambulatory Pediatrics II
กุมารเวชปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยนอก 3
Ambulatory Pediatrics III
ทารกเวชปฏิบตั ิ 2
Practice in Neonatology II
ทารกเวชบาบัดวิกฤต
Neonatal Intensive Care

2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
2 (0 – 6 – 2)
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)
2 (0 – 6 – 2 )
2 (0 – 6 – 2)
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ปี ที่ 1
3000851
3002854
3002855
3002857*
3002866
3002881
3002882
3002883
3000854**
3000855**
xxxxxxx***

วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 1
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 2
กุมารเวชปฏิบตั ิโรคติดเชื้อ
กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบนั สมัย
กุมารเวชศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ
สัมมนากุมารเวชจริ ยศาสตร์
สัมมนากรณี ศึกษาการถึงแก่ชีวติ
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
การบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
รายวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
18

หมายเหตุ:
*
นิสิตสามารถลงรายวิชานี้เป็ นรายวิชาบังคับในปี ที่ 3 ได้
**
นิ สิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้ และประเมินผลเป็ น S/U โดย
ไม่นบั หน่วยกิตให้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
**
นิสิตลงรายวิชาเลือกในกรณี ที่ไม่ได้ลงรายวิชา*เป็ นรายวิชาบังคับ
ปี ที่ 2
หน่ วยกิต
3002859
โครงการพิเศษ 1
2
3002873
วารสารวิพากษ์คลินิก
2
xxxxxxx
รายวิชาเลือก
14
รวม
18
ปี ที่ 3
หน่ วยกิต
3002857*
กุมารเวชปฏิบตั ิโรคติดเชื้อ
2
3002871
สัมมนากุมารเวชศาสตร์ ร่วมสมัย
2
3002899
โครงการพิเศษ 2
4
3002884
กุมารเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป 3
2
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xxxxxxx**

รายวิชาเลือก
รวม

10
18

หมายเหตุ:
*
นิสิตสามารถลงรายวิชานี้เป็ นรายวิชาบังคับได้หากไม่ได้ลงในปี ที่ 1
**
นิสิตลงรายวิชาเลือกได้ 8 หน่วยกิตในรายที่ลงรายวิชา*เป็ นรายวิชาบังคับ
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรฝึ กอบรม (rotation) ตำมเกณฑ์ ของรำชวิทยำลัยกุมำรฯ
เปรี ยบเทียบ rotation ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรการฝึ กอบรมของราชวิทยาลัยกุมาร
ฯและแพทยสภา ฉบับปี พ.ศ. 2561 กับ rotation ที่จดั โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 1 และ 2
หลักสู ตรปรับปรุ ง 2561
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

แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 3
หลักสู ตรใหม่ 2554
rotation
จำนวนเดือน
Chief ward and OPD
6
Elective
6

ทีจ่ ุฬำลงกรณ์
rotation
จำนวนเดือน
Inpatient
7 (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 Growth
& Development
Community/social
1 (R2)
Subspecialty
5 (R2)
Elective
อยูใ่ น rotation subspecialty (R2)
Vacation + research
0.5 (R1)+0.5 (R2) = 1

ทีจ่ ุฬำลงกรณ์
Rotation
Chief ward สก, PICU, NICU and OPD
Subspecialty + รพ. ต่างจังหวัด
Vacation + research

จำนวนเดือน
7.5
4
0.5
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จำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยตำมหอผู้ป่วยต่ ำงๆของภำควิชำฯ
 ตึกภูมิสิริช้ นั 9
Sick newborn (Preterm และ Fullterm)
30
เตียง
NICU
20
เตียง
 ตึกภูมิสิริช้ นั 17
ทารกแรกเกิดสามัญ
44
เตียง
 ตึกภูมิสิริช้ นั 22
ทารกแรกเกิดพิเศษ
60
เตียง
 หอผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ (สก.6)
17
เตียง
 PICU (สก.8)
9
เตียง
 Age 0-2 years (สก. 15 G1)
23
เตียง
 Age 2-15 years (สก. 15 G2)
23
เตียง
 Immunocompromized และ transplant ward (สก.16)
25
เตียง
 Infectious ward (สก. 17)
18
เตียง
 Private ward (สก. 18-19)
36
เตียง
รวม
305
เตียง
(ไม่นบั ผูป้ ่ วย Daycare)

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

29
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ภำคผนวกที่ 1
Curriculum mapping
(รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาการเรี ยนการสอนดูในคู่มือการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้าน)
การประเมินผล
(Evaluations)
เป้าหมาย
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ประเมินจาก
(Learning outcomes)
(Learning experiences)
MCQ CRQ OSCE Ward
Clinical competencies
work/
Observe


1. สามารถแนะนาการเลี้ยงดู การ
ภำคปฏิบัติ
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป
พัฒนาการของเด็กปกติตลอดจน
คลินิกเด็กดี คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่ อง (CCC)
การป้ องกันโรค เพื่อส่ งเสริ ม


ภำคทฤษฎี
สุ ขภาพเด็กให้สมบูรณ์ท้ งั กายและ - การเรี ยนการสอนแบบบรรยายและสัมมนาในห้องเรี ยน
ใจ

กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เรื่ อง Breast
feeding, Pediatric dental care

Chart Portfolio
audit
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies
2.

สามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย
บันทึกรายงานผูป้ ่ วยอย่างชานาญ
วินิจฉัยและรักษาโรคตลอดจน
แก้ไขปั ญหาด้านบุคคลและ
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันโรคเด็กและ
ปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่พบ
บ่อยในประเทศไทย ให้เหมาะสม
กับบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบัติ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป
คลินิกเด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC)
ทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วย
ใน หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วย
ทารกแรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
ภำคทฤษฎี
- การเรี ยนการสอนแบบบรรยายและสัมมนาในห้องเรี ยน
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น PALS, Infection control,
Sedation เป็ นต้น

MCQ



CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

3. ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่นิสิตแพทย์
นิสิตเวชปฏิบตั ิ แพทย์ประจาบ้าน
และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพและ
การดูแลรักษาโรคเด็ก

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบัติ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป
คลินิกเด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC)
ทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วย
ใน หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วย
ทารกแรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น Workshop Clinical teaching

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบตั ิ
4. มีความรับผิดชอบผูป้ ่ วย และ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป คลินิกเด็ก
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดี มีระเบียบวินยั คานึงถึงสิ ทธิ โรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC) ทั้งในและนอก
รพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
และประโยชน์ของผูป้ ่ วย อุทิศตน
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วยใน หอ
เพื่อเด็ก
ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe


วิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เช่น การ
เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย งานอนามัยโรงเรี ยน
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น Workshop Communication skill ,
Clinical teaching
- กิจกรรม Chula Kids Club, Psychosocial conference
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

5. มีทกั ษะการสื่ อสารทั้งการพูดและ
เขียน

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบัติ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป คลินิก
เด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่ อง (CCC) ทั้งในและ
นอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วยทารก
แรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
- ฝึ กการนาเสนอและอภิปรายในห้องเรี ยน
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น Workshop Communication
skill , Abstract writing, Poster presentation
- กิจกรรม Chula Kids Club

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ
ผูป้ ่ วย และผูร้ ่ วมงาน

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบัติ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป คลินิก
เด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่ อง (CCC) ทั้งในและ
นอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วยทารก
แรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น Workshop Communication
skill
- กิจกรรม Chula Kids Club
- กิจกรรม Empowering conference

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

7. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยา
แพทย์ที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดและ
แก้ไข

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

ภำคปฏิบัติ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป คลินิก
เด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่ อง (CCC) ทั้งในและ
นอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วยทารก
แรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น Workshop Communication
skill
- กิจกรรม Chula Kids Club
- กิจกรรม Empowering conference

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ตลอดจนสามารถดารงความเป็ น
ไทยในกระแสโลกาภิวตั น์

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- กิจกรรม Chula Kids Club
- กิจกรรม Empowering conference
- ทัศนศึกษานอกสถานที่
- กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

9. รู ้ขีดขั้นความสามารถของตน รับ ภำคปฏิบัติ
และส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาต่อ - ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป
ได้อย่างถูกต้องทันการณ์
คลินิกเด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC)
ทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วย
ใน หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วย
ทารกแรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- กิจกรรม Empowering conference

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

10. มีความตั้งใจใฝ่ หาความรู ้เพิ่มเติมอยู่ ภำคปฏิบตั ิ
เสมอ โดยยึดหลักที่จะรักษาผูป้ ่ วย - ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป คลินิกเด็ก
โรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC) ทั้งในและนอก
ให้ได้ผลดีที่สุด
รพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วยใน หอ
ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด
วิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
- ฝึ กการนาเสนอและอภิปรายในห้องเรี ยน
ภำคทฤษฎี
- กิจกรรมการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการการสื บค้นฐานข้อมูล
วารสารวิพากษ์ evidence-based medicine
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
กิจกรรม Pediatric research day, International connection, การ
เข้าร่ วมประชุมวิชาการนอกสถานที่

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE
Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

11. ให้ความสนใจต่อปั ญหาสังคมและ ภำคปฏิบัติ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ่ วย โดย
- ฝึ กปฏิบตั ิงานที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกเด็กโรคทัว่ ไป
คานึงถึงเศรษฐานะของผูป้ ่ วย เลือก
คลินิกเด็กโรคเฉพาะทาง คลินิกดูแลเด็กต่อเนื่อง (CCC)
วิธีรักษาเฉพาะที่จะอานวยประโยชน์ ทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ และที่หอ้ งฉุกเฉินนอกเวลา
ให้คุม้ ค่า
ราชการ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการที่แผนกผูป้ ่ วย
ใน หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต หอผูป้ ่ วย
ทารกแรกเกิดวิกฤตทั้งในและนอกรพ. จุฬาฯ
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- กิจกรรม Empowering conference, Chula Kids Club

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

12. มีความมัน่ ใจในการร่ วมประชุมและ ภำคปฏิบัติ
การอภิปรายทางวิชาการ
- ฝึ กการนาเสนอและอภิปรายในห้องเรี ยน
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- กิจกรรม Empowering conference, Chula Kids Club,
Pediatric research day
- การเข้าร่ วมประชุมวิชาการนอกสถาบัน

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe



Chart Portfolio
audit
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

13. เห็นคุณค่าและสนใจที่จะทาการวิจยั ภำคทฤษฎี
และรายงานผลในวารสารทาง
- การบรรยายและการสัมมนาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐาน
การแพทย์หรื อที่ประชุมแพทย์
ในการทาวิจยั
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- การทาวิจยั ด้วยตนเอง
- กิจกรรม Pediatric research day, Workshop Abstract
writing, Poster presentation
- การเข้าร่ วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ
นอกสถาบัน

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe

Chart Portfolio
audit
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เป้าหมาย
(Learning outcomes)
Clinical competencies

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(Learning experiences)

14. เป็ นผูน้ าในทีมสาธารณสุ ขตลอดจน ภำคทฤษฎี
มีทกั ษะในการบริ หารจัดการที่ดี
- การบรรยายความรู ้เรื่ องการบริ หารวิชาชีพเวชกรรม
และมีประสิ ทธิภาพ
(จัดโดยคณะฯ วันปฐมนิ เทศแพทย์ประจาบ้านใหม่)
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
- กิจกรรมนอกหลักสู ตร เช่น Chula Kid’s Club
15. มีสุขภาวะที่ดี
กำรเรียนกำรสอนแบบอื่นๆ
กิจกรรมนอกหลักสู ตร เช่น สัมมนาแพทย์ประจาบ้าน
งานสันทนาการของภาควิชาฯและรพ.

MCQ

CRQ

การประเมินผล
(Evaluations)
ประเมินจาก
OSCE Ward
work/
Observe


Chart Portfolio
audit
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ภำคผนวกที่ 2
รำยชื่ อหัตถกำรและกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำ
แบ่งระดับของหัตถการต่างๆ ที่แพทย์ประจาบ้านต้องมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1
รู ้หลักการ โดยการอ่าน หรื อชมจาก ภาพยนตร์ วีดีทศั น์ (Know)
ระดับที่ 2
เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ในหัตถการจริ ง (Know how)
ระดับที่ 3
ช่วยทา และ หรื อ ฝึ กทากับหุ่น (Show how)
ระดับที่ 4
ทาด้วยตนเอง (Does) (ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่
ละชั้นปี ตามที่กาหนดไว้)
หัตถกำร
ระดับ
1. THERAPEUTIC AND TECHNICAL PROCEDURES
41
- Abscess (Simple), I & D
32
- Abdominal paracentesis
- Aerosol and Inhalation therapy
43
- dry powder inhaler (DP)
43
- metered dose inhaler (MD)
41
- nebulizer
42
- Airway management : laryngoscopy, endotracheal intubation
41
- Arterial puncture
23
- Arthrocentesis
41
- Bladder catheterization, transurethral
41
- Bleeding time
42
- Blood and blood component transfusion
41
- Cardiopulmonary resuscitation, basic & advanced life support (newborn & pediatric)
33
- Central line placement
41
- Central line : use/care
42
- Chest physiotherapy
42
- Electrocardiogram, perform and interpret
42
- Endotracheal intubation
42
- Exchange transfusion
41
- Gastric suction/lavage
41
- Gastric tube placement (NG)
42
- Gynecologic examination (Pre-pubertal)
31
- Heimlich maneuver
- Intensive monitoring :
41
- Blood pressure ; automated, Doppler, sphygmomanometer
41
- Body temperature

45
- Cardiac
- Respiratory
- Intraosseous line placement
- Intravenous line placement
- Lumbar puncture : spinal fluid collection & examination
- Medication delivery
- IM, SC, ID, IV, rectal, aerosol
- Intranasal, etc.
- Newborn procedures :
- Bilirubin measurement (Micromethod)
- Gavage feeding
- Phototherapy
- Silver nitrate cauterization
- Umbilical vessel catheterization
- Ostomy / stomal care
- Oxygen delivery systems : select and use
- Pericardial tapping
- Peritoneal dialysis
- Pneumatic otoscopy
- Proctoscopy
- Pulmonary function tests
- Peak flow meter
- Spirometry
- Pulse oximetry
- Sexual abuse : Examination / evaluation
- Skin biopsy
- Subdural tapping
- Suctioning of : Nares, trachea, tracheostomy
- Suprapubic aspiration of urine
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid
- Touniquet test
- Tuberculin test (Place & read) : Mantoux, PPD, Tine
- Universal precautions
- Venepuncture
- Venous cut down and CVP placement
- Ventilation : Bag-valve-mask, CPAP, mechanical

41
41
31
41
42
41
41
41
41
41
41
42
41
41
23
23
23
23
43
23
41
32
23
22
41
32
43
41
41
41
41
33
41
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2. DIAGNOSTIC AND SCREENING PROCEDURES
- Antropometric measurement: weight, height, chest/head circumference, U/L ratio, span
- Apt test for maternal blood swallowing
- Blood gases determination : Arterial and capillary
- Developmental screening : DDST II, Gesell figure, drawing test, DAP test
- Growth chart : Recording & interpretation
- Interpretation of Intellectual quotient
- Pubertal staging : Tanner
- Psychosocial assessment (HEEADSSS interview)
- Sexual transmitted disease screening for sexual abuse case
- Skin fold thickness, mid-arm circumference measurement
- Transillumination test
- Visual screening : acuity, strabismus
- X-ray interpretation (initial or emergency reading):
- Abdomen, Cervical spine, Lateral neck, Chest, Fractures in extremities
- Skeletal surveys for suspected abuse
3. LABORATORY PROCEDURES AND SPECIMEN COLLECTION
3.1 Collection techniques & proper handling for :
- Abscess fluid, pus
- Blood culture
- CBC with differential count
- Conjunctival swab : Bacteria
- Gastric aspiration
- Hair collection (Tinea)
- Nasal smear
- Nasopharyngeal swab
- Newborn blood screening : Hypothyroid, PKU
- Pleural fluid
- Skin scraping : Scabiasis, fungal
- Scotch tape technique for pinworms
- Spinal fluid
- Synovial fluid
- Throat swab
- Tracheal aspirate (Include child with tracheostomy)
- Urine culture
- Urethral culture

41
41
41
42
41
42
42
43
43
42
41
41
42
42

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
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- Vaginal culture
3.2 Perform and interpret :
- Bedside glucose determination
- Bone marrow : aspiration smear & stain
- Bone marrow biopsy
- Capillary blood gases
- CBC :
- Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets
- Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body
- Buffy coat smear & Wright stain
- Interpret RBC indices read out on automated CBC
- Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, clot lysis
- CSF cell count and staining
- ESR
- Gram stain and AFB & modified AFB stain
- KOH preparation : Hair, skin, vaginal
- Nasal smear for PMNs
- Rapid test : Cold agglutinin
- Stool : Occult blood, pH, parasites
- Synovial fluid analysis
- Throat swab culture : Selective media for group A presumptive diagnosis
- Tzanck smear
- Urinalysis : Dip and microscopic
- Urine culture & colony count
1
หัตถการที่ควรมีระดับของประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมในปี ที่ 1
2
หัตถการที่ควรมีระดับของประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมในปี ที่ 2
3
หัตถการที่ควรมีระดับของประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมในปี ที่ 3

41
41
42
22
41
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
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ภำคผนวกที่ 3
3.1 กิจกรรมทำงวิชำชีพทีแ่ พทย์ประจำบ้ ำนควรจะต้ องสำมำรถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีกำร
กำกับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสำเร็จกำรฝึ กอบรมตำมหลักสู ตร
EPA 1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางสุ ขภาพสาหรับเด็ก
(Provide recommended pediatric health screening)
EPA 2 บริ บาลทารกแรกเกิด
(Care for newborn)
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิ ดเฉี ยบพลันที่พบบ่อยในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วย
นอก แผนกฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยใน
(Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or inpatient
setting)
EPA 4 ดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชีพให้ดีคงที่และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม
ต่อไปโดยพิจารณาตามระดับความรุ นแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วยเด็กแต่ละราย
(Resuscitate, initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity
of illness)
EPA 5 แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทวั่ ไป
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general
pediatricians)
EPA 6 รับรู ้ปัญหาหรื อความผิดปกติทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นและส่ งต่อให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical
problems)
EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สุ ขภาพจิตที่พบบ่อย
(Assess and manage patients with common behavior/mental health problems)
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3.2 สมรรถนะทำงวิชำชีพ (Competency) ทีเ่ กีย่ วข้ องสำหรับแต่ ละ EPA
EPA
Compentency
1. พฤตินิสัย เจตคติ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
แห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสื่ อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพ
3. ความรู ้พ้นื ฐาน
4. การบริ บาลผูป้ ่ วย
5. ระบบสุ ขภาพและการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
6. การพัฒนาความรู ้
ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
7. ภาวะผูน้ า

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7
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3.3 ระดับควำมสำมำรถ (milestone) ตำม EPA ของแพทย์ประจำบ้ ำนในแต่ ละระดับชั้นปี
EPA
Milestone level
Level 1 (R1) Level 2 (R2) Level 3 (R3)
EPA 1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทาง
L1-2
L3-4
L4-5
สุ ขภาพสาหรับเด็ก (ประเมิน 1 ครั้ง/ปี ที่ OPD, CCC)
EPA 2 บริ บาลทารกแรกเกิด (ประเมิน 1 ครั้ง/ปี ที่
L1-2
L3-4
L4-5
Newborn)
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิดเฉี ยบพลันที่
L1-2
L3-4
L4-5
พบบ่อยในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนอก แผนก
ฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยในเด็ก (ประเมิน 2 ครั้ง/ปี ที่ สก
17, G2, G1, หน่วย)
EPA 4 ดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชีพให้ดี
L1-2
L3-4
L4-5
คงที่และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปโดย
พิจารณาตามระดับความรุ นแรงของภาวะผิดปกติ
สาหรับผูป้ ่ วยเด็กแต่ละราย เด็ก (ประเมิน 1 ครั้ง/ปี ที่
PICU, สก 6)
EPA 5 แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บ่อยของ
L1-2
L3-4
L4-5
กุมารแพทย์ทวั่ ไป เด็ก (ประเมิน 3 หัตถการ/ปี ที่ สก 17,
16, G2, G1, PICU, สก 6, หน่วย)
EPA 6 รับรู ้ปัญหาหรื อความผิดปกติทางด้านศัลยกรรม
L1-2
L3-4
L4-5
ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นและส่ งต่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ เด็ก
(ประเมิน 1 ครั้ง/ปี ที่สก 19, 18,หน่วย)
EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
L1-2
L3-4
L4-5
ทางด้านพฤติกรรม สุ ขภาพจิตที่พบบ่อย เด็ก (ประเมิน 1
ครั้ง/ปี ที่สก G2, หน่วยพัฒนาการฯ)
L1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
L2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง
L5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และสอนผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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EPA 1

ให้ คำแนะนำเกีย่ วกับกำรตรวจคัดกรองสุ ขภำพสำหรับเด็ก (Provide recommended pediatric health screening)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่อเรื่ องกิจกรรม
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุ ขภาพสาหรับเด็ก
(Provide recommended pediatric health screening)
2. ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิ จกรรม 2.1 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพเด็กในวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น รวมถึงทางด้านจิตใจ ครอบครัวและสังคมของเด็ก ดังนี้
(บริ บท สถานที่
- เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่ องมือที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ได้กาหนดไว้ สาหรับเด็กวัยต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น
ลักษณะผูป้ ่ วย)
- สัมภาษณ์ ประเมินการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ ให้คาแนะนาล่วงหน้า (anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพื่อป้ องกันปั ญหาความเจ็บป่ วยทางกาย ปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ การเรี ยน
- สังเกตและค้นหาวิธีการเลี้ยงดูที่เบี่ยงเบนของครอบครัว ให้คาแนะนาการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรื อเป็ นกลุ่ม
- คัดแยกเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ ยงสู งต่อปั ญหาในภาพรวมที่จะมีผลต่อคุณภาพชี วิตของเด็ก ให้คาปรึ กษาแนะนา หาแนวทางที่ชดั เจนในการลดความเสี่ ยง และส่ งเสริ ม
ครอบครัวให้มีส่วนร่ วมแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก
2.2 ประเมินความรู้ความสามารถบิดา มารดา ครอบครัว ผูป้ กครอง เพื่อให้การตัดสิ นใจการคัดกรองกรณี ที่ ไม่จาเป็ น
2.3 นาความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจทางคลินิก
2.4 ชี้แจง ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา
2.5 สื่ อสารกับเด็ก ผูป้ กครอง ให้คาแนะนาการดูแลที่เหมาะสม ตามบริ บทของแต่ละครอบครัว
2.6 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจใส่
บริ บท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity clinic) คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพเด็กดี หอผูป้ ่ วยใน หออภิบาลทารกแรกเกิดปกติ หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ข้อจากัด : ไม่มี
3. สมรรถนะหลักทาง
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรู้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย

52
หัวข้ อที่

4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านแต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

รำยละเอียด
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้และทักษะในการกากับดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยงั ไม่ได้เจ็บป่ วย ซึ่ งรวมถึงการเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันโรค การให้คาปรึ กษาและแนะนาแก่บิดามารดาและผูเ้ ลี้ยงดู
เด็ก ในด้านการป้ องกันอุบตั ิเหตุ การเลี้ยงดู และการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่ในวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะต้น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรี ยน) และวัยรุ่ น
4.2 ความรู ้และทักษะในการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเด็ก ตั้งแต่ในวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะต้น วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรี ยน) และวัยรุ่ น เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทาง
ร่ างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรม และดาเนิ นการแก้ไขได้ต้ งั แต่แรกเริ่ ม (early detection and early intervention)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตนิ สยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อ Continuity care clinic โดยอาจารย์ประจาแผนกผูป้ ่ วยนอก
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ long case โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ในคลินิกผูป้ ่ วยนอก หรื อที่ CCC หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้ เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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บริบำลทำรกแรกเกิด (Care for newborn)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
บริบำลทำรกแรกเกิด (Care for newborn)
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัด
รำยละเอียดของกิจกรรม
การดูแลทารกแรกเกิดภายหลังเกิดในหอผูป้ ่ วยแรกเกิด กรอบของกิจกรรมนี้ คือสามารถให้การดูแลปั ญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด และ late preterm infants ได้
ของกิจกรรม (บริบท
2.1 การตรวจร่ างกายเพื่อหา congenital anomalies
สถำนที่ ลักษณะผู้ป่วย)
2.2 ให้การดูแลรักษาปั ญหาที่พบบ่อยใน 24 ชม. แรก เช่น respiratory distress, hypoglycemia, seizure เป็ นต้น
2.3 ตัดสิ นใจได้วา่ ปั ญหาใดสามารถรักษาที่บา้ นได้ เพื่อจาหน่ายเด็กกลับบ้านและมาติดตามผล เช่น neonatal jaundice
2.4 ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาตลอดจนให้คาแนะนาแก่บิดามารดาเกี่ยวกับภาวะหรื อปั ญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดปกติ
2.5 ประเมินความพร้อมมารดาและครอบครัว ให้คาแนะนาแก่บิดามารดาในการให้อาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา) และการดูแลด้านอื่นๆสาหรับทารกแรกเกิด
ปกติภายหลังจาหน่ายกลับบ้าน
2.6 เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริ การสุ ขภาพในชุมชนสาหรับทารกแรกเกิด
บริบท
สถานที่: หออภิบาลทารกแรกเกิด
ผูป้ ่ วย: ทารกแรกเกิด
ปัญหา/โรค: respiratory distress, hypoglycemia, neonatal jaundice, seizure เป็ นต้น
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อมีสญ
ั ญาณชี พไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพ  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
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หัวข้ อที่
4. ข้ อกำหนดด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม

5. กำรวัดและกำร
ประเมินผล
6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำ
บ้ ำนแต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรี รวิทยาของทารกแรกเกิดปกติภายหลังคลอด
4.2 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ เกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้อาหารและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
4.3 ทักษะการตรวจร่ างกายทารกแรกเกิด
4.4 การตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะหรื อปั ญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดปกติ (ภาคผนวก 1)
4.5 ทักษะการทาหัตถการในทารกแรกเกิด
4.6 ทักษะการสื่ อสาร การให้คาแนะนา และการมีปฏิสมั พันธ์กบั บิดามารดาหรื อผูป้ กครองของทารกอย่างเหมาะสม
4.7 การมีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด โดยอาจารย์ประจาหอผูป้ ่ วย
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ long case โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 3 ดูแลรักษำโรคหรื อภำวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่ อย สำหรับเด็กที่มำรับกำรรักษำที่คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุ กเฉิน และหอผู้ป่วยใน (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory,
emergency or inpatient setting)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
ดูแลรักษำโรคหรื อภำวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่ อย สำหรับเด็กที่มำรับกำรรักษำที่คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุ กเฉิ น และหอผู้ป่วยใน
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัด
รำยละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมทำงวิชำชีพที่ต้องมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
ของกิจกรรม (บริบท
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
สถำนที่ ลักษณะผู้ป่วย)
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสิ นใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยาตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้อง และต่อเนื่ อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริ บาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรี ยม
ผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการนั้นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิ น หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อภาวะผิดปกติชนิดเฉี ยบพลันที่พบบ่อย (เช่น asthma, pneumonia, acute gastroenteritis, bleeding disorders, anemia, hypertension,
nephrotic syndrome, dengue hemorrhagic fever) (ภาคผนวก 1)
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อมีสญ
ั ญาณชี พไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพ  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

56
หัวข้ อที่

4. ข้ อกำหนดด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม

5. กำรวัดและกำรประเมินผล

6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำ
บ้ ำนแต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ เกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติแบบเฉี ยบพลันที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก (ภาคผนวก 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 มีพฤตนิ สยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่หอผูป้ ่ วยสก. 17, G2, G1 หรื อเมื่อปฏิบตั ิงานในหน่วยกุมารเฉพาะทางงต่างๆ โดยอาจารย์ประจาหอ
ผูป้ ่ วย/หน่วย
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ long case โดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ในหอผูป้ ่ วยดังกล่าวข้างต้นหรื อหน่วยกุมารเฉพาะทาง/ปี หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้ เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 4

กำรดูแลรักษำเบื้องต้ น เพื่อฟื้ นฟูสัญญำณชีพให้ ดี คงที่ และวำงแผนกำรดูแลรักษำที่เหมำะสมต่ อไปโดยพิจำรณำตำมระดับควำมรุ นแรงของภำวะผิดปกติสำหรับผู้ป่วยเด็กแต่ ละรำย (Resuscitate, initiate
stabilization of the patient and then triage to align care with severity of illness)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
กำรดูแลรักษำเบื้องต้ น เพื่อฟื้ นฟูสัญญำณชีพให้ ดี คงที่ และวำงแผนกำรดูแลรั กษำที่เหมำะสมต่ อไปโดยพิจำรณำตำมระดับควำมรุ นแรงของภำวะผิดปกติสำหรับผู้ป่วยเด็กแต่ ละรำย
(Resuscitate, initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity of illness) เช่นการทา advanced life support
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัด
รำยละเอียดของกิจกรรม
2.1 สามารถให้การวินิจฉัย จัดลาดับความสาคัญ และดูแลรักษาเบื้องต้นเพื่อฟื้ นฟูสญ
ั ญาณชี พให้ดี คงที่ และวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างทันท่วงทีในผูป้ ่ วยเด็กที่
ของกิจกรรม (บริบท
อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อมีสญ
ั ญาณชี พไม่คงที่ เช่น airway management, การให้สารน้ า, การให้ยากระตุน้ การทางานของหัวใจ
สถำนที่ ลักษณะผู้ป่วย)
2.2 สามารถสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานและสหวิชาชี พ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
2.3 เป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 การบริ หารจัดการความเครี ยด
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่อยูใ่ นภาวะช็อก หรื อสัญญาณชี พไม่คงที่ (ภาคผนวก 1)
ข้อจากัด :
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพ  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
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หัวข้ อที่
4. ข้ อกำหนดด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม

5. กำรวัดและกำร
ประเมินผล
6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำ
บ้ ำนแต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ เกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติที่นาไปสู่ ภาวะช็อกหรื อการมีสญ
ั ญาณชี พแปรปรวนไม่คงที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการกูช้ ี พขั้นพื้นฐานและขั้นสู งในเด็ก (Pediatric basic and advanced life support)
4.3 ทักษะทางคลินิก การตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อมี
สัญญาณชี พไม่คงที่ (ภาคผนวก 2)
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.5 การบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6 พฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่ PICU หรื อสก 6 โดยอาจารย์ประจา PICU หรื อสก 6
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ long case โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA5 แสดงทักษะในกำรทำหัตถกำรที่ใช้ บ่อยของกุมำรแพทย์ ทั่วไป (Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatricians)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
แสดงทักษะในกำรทำหัตถกำรที่ใช้ บ่อยของกุมำรแพทย์ทั่วไป
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatricians)
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัดของ รำยละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีระดับของทักษะในการทาหัตถการตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคผนวกที่ 2)
กิจกรรม (บริบท สถำนที่
2.2 สามารถสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองเพื่อขอความยินยอมในการทาหัตถการ ตลอดจนให้คาแนะนาและชี้แจงภายหลังการทาหัตถการหากมีภาวะแทรกซ้อน
ลักษณะผู้ป่วย)
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิ น หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ตัวอย่างหัตถการ:
- Exchange transfusion
- LP: spinal fluid collection and examination
- Aerosol and inhalation therapy
- Suprapubic tapping
- Umbilical catheterization (newborn
ข้อจากัด : ไม่มี
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพที่  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย

60
หัวข้ อที่

4. ข้ อกำหนดด้ำนประสบกำรณ์
ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. กำรวัดและกำรประเมินผล

6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำบ้ ำน
แต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องหัตถการที่ทา การเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ การให้ยาบรรเทาอาการปวดและการทาให้สงบ ขั้นตอนการทาหัตถการ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการแปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills) และใช้เครื่ องมือต่างๆในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาผูป้ ่ วยเด็ก (ภาคผนวกที่ 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสื่ อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and
assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รู ้จกั วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
และสม่าเสมอ
วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่หอผูป้ ่ วยสก 17, 16, G2, G1, PICU, สก 6 หรื อเมื่อปฏิบตั ิงานในหน่วยกุมารเฉพาะทางต่างๆ โดย
อาจารย์ประจาหอผูป้ ่ วย/หน่วย
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ OSCE โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง ในหอผูป้ ่ วยหรื อหน่วยต่างๆกัน อย่างน้อย 3 หัตถการต่างๆกัน/ปี
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี (สำหรับหัตถกำรที่หลักสู ตรฯกำหนดไว้ ว่ำผู้รับกำรฝึ กอบรมต้ องสำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อสำเร็จกำรฝึ กอบรม [ภำคผนวกที่ 2])
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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รับรู้ปัญหำหรื อควำมผิดปกติทำงด้ ำนศัลยกรรม ให้ กำรดูแลรักษำเบื้องต้ นและส่ งต่ อให้ ผ้ ูเชี่ยวชำญ (Recognize, provide initial management and refer patients presenting with surgical problems)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
รับรู้ ปัญหำหรื อควำมผิดปกติทำงด้ำนศัลยกรรม ให้ กำรดูแลรักษำเบื้องต้ นและส่ งต่ อให้ ผ้ ูเชี่ยวชำญ (Recognize, provide initial management and refer patients presenting with
surgical problems)
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัด
รำยละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 การซักประวัติตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางศัลยกรรมในเด็ก
ของกิจกรรม (บริบท
2.2 การวางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
สถำนที่ ลักษณะผู้ป่วย)
2.3 การรวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย และให้
การรักษาเบื้องต้น
2.4 การตระหนักถึงข้อจากัดของตนเองในการดูแลรักษาและสามารถปรึ กษาศัลยแพทย์เพื่อการรักษาต่อ หรื อร่ วมกันดูแลรักษา ได้อย่างเหมาะสม
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น หอผูป้ ่ วยใน หอผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคมีปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อสัญญาณชี พไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพ  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
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4. ข้ อกำหนดด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม

5. กำรวัดและกำรประเมินผล

6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำ
บ้ ำนแต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
 ภาวะผูน้ า
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ เกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก (ภาคผนวก 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตนิ สยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่หอผูป้ ่ วยใน สก. 19, 18 หรื อหน่วยกุมารเฉพาะทางต่างๆโดยอาจารย์ประจาหอผูป้ ่ วย/หน่วย
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อสอบ long case โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ในหอผูป้ ่ วยดังกล่าวข้างต้นหรื อหน่วยกุมารเฉพาะทาง หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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ประเมินและให้ กำรดูแลรักษำเด็กที่มีปัญหำทำงด้ ำนพฤติกรรม สุ ขภำพจิตที่พบบ่ อย (Assess and manage patients with common behavior/mental health problems)
หัวข้ อที่
รำยละเอียด
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
ประเมินและให้ กำรดูแลรักษำเด็กที่มีปัญหำทำงด้ ำนพฤติกรรม สุ ขภำพจิตที่พบบ่ อย ตัวอย่ ำงเช่ น
(Assess and manage patients with common behavior/mental health problems)
2. ข้ อกำหนด และข้ อจำกัด
รำยละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย
2.1 มีท่าทีและทักษะการซักประวัติจากเด็กและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
ของกิจกรรม (บริบท
2.2 ตรวจร่ างกายและสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
สถำนที่ ลักษณะผู้ป่วย)
2.3 สังเกตปฏิสมั พันธ์ของผูป้ กครองต่อเด็ก และระหว่างผูป้ กครอง
2.4 ให้การประเมินเบื้องต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินที่เหมาะสม และวางแผนการการส่ งเพิ่มเติมอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.5 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติม เพื่อนามาตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาผูป้ ่ วย
2.6 ให้คาแนะนาปรึ กษา โดยมีทกั ษะการสื่ อสารกับผูป้ กครองและเด็กอย่างเหมาะสม
2.7 เลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและบริ บทของครองครัว
2.8 สามารถประสานงานและส่ งต่อไปยังผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบาบัดอรรถบาบัด เป็ นต้น
2.9 สามารถประสานงานกับหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรี ยน สถานดูแลเด็ก แหล่งบริ การในชุมชน
2.10 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจใส่
บริบท
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน หน่วยพัฒนาการและการเจริ ญเติบโต
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต
ตัวอย่าง :
- โรคที่มาด้วยภาวะพูดช้า (Autism, Delay language disorder, globally delayed development, hearing impairment)
- โรคที่มาด้วยปั ญหาการเรี ยน (ADHD, MR, LD)
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รำยละเอียด
- ปั ญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย disruptive/non-complicated behavioral problem (temper tantrum, self-stimulating behaviors, feed problems, sleep problems elimination
problems)
- ปัญหาด้านอารมณ์ mood/anxiety disorder
- ภาวะการปรับตัวต่อการเจ็บป่ วย (adjustment reaction)
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุ กเฉิ นทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุ นแรง ตั้งใจฆ่าตัวตาย
3. สมรรถนะหลักทำงวิชำชีพ  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เกีย่ วข้ อง
 ความรู ้พ้นื ฐาน
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
 ภาวะผูน้ า
4. ข้ อกำหนดด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จำเป็ นต้ องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กในทุกช่วงอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึงวัยรุ่ น
ประสบกำรณ์ ควำมรู้
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 4.2 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ เกี่ยวกับโรคหรื อปั ญหาทางด้านพฤติกรรม สุ ขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.3 ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การส่งตรวจเบื้องต้น การวินิจฉัย การดูแลรักษา
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการสร้างสัมพันธภาพ
4.5 ความรู้และทักษะในการดูแลรักษา ให้คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนิ นการส่ งต่อ บนพื้นฐานความรู ้เรื่ องระบบสุ ขภาพและการส่งต่อ
4.6 ทักษะในการประเมินข้อจากัดของตนเอง สามารถส่ งปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ความชานาญกว่า หรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม
4.7 มีพฤตนิ สยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
5. กำรวัดและกำรประเมินผล วิธีกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ ประเมินขณะปฏิบตั ิงานในสัปดาห์ที่ 3-4 ที่หอผูป้ ่ วยใน สก. G2 หรื อหน่วยพัฒนาการและการเจริ ญเติบโต โดยอาจารย์ประจาหอผูป้ ่ วย/หน่วย
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ในหอผูป้ ่ วยสก G2 หรื อหน่วยพัฒนาการและการเจริ ญเติบโต หรื อ
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยอาจารย์
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6. ระดับควำมสำมำรถตำม
EPA ของแพทย์ประจำ
บ้ ำนแต่ ละชั้นปี
7. วันหมดอำยุผลกำรรับรอง
กำรประเมิน

รำยละเอียด
ระดับควำมสำมำรถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรื อชั้นปี ที่ 3
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กอบรมในระดับหรื อชั้นปี ที่ 3
วันหมดอำยุสำหรับผลกำรประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ขอให้ทา่ นทัง้ หลาย ตัง้ ความหวัง
ตัง้ ความเพียรอันมันคงไว้
่
ทีจ่ ะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิง่ ขึน้
ทัง้ ด้วยการขะมักเขม้น
ทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
ทัง้ ด้วยการดาเนินชีวติ อย่างระมัดระวัง
และเป็ นอยูอ่ ย่างพอเหมาะพอสม
จะประพฤติปฏิบตั กิ ารใด
ก็ยดึ มันในประโยชน์
่
สว่ นรวมและประเทศชาติ
เป็ นเป้ าหมายสูงสุด.......
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ฝำกให้ คิด
** 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)

