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โรคผิวหนังในเด็กเป็ นปั ญหาทีพ่ บได้บ่อยและมีความสาคัญ โรคผิวหนังเด็กมีความจาเพาะ
และหลากหลายทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาแตกต่างจากปั ญหาโรคผิวหนังในผูใ้ หญ่ ผื่นผิวหนังไม่ได้เป็ น
เพียงอาการทีพ่ บเฉพาะโรคผิวหนังเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นอาการแสดงทีพ่ บ และช่วยในการวินิจฉัยโรคใน
ระบบอื่น ๆ ซึง่ อาจทาให้เกิดอาการรุนแรงถึงชีวติ หรือก่อให้เกิดความพิการ หากได้รบั การวินิจฉัย
ล่าช้า เช่น ผื่นแพ้ยาทีร่ ุนแรง
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาความรู้
ตลอดจนการฝึกทักษะการดูแลและการทาหัตถการโรคผิวหนังในเด็ก เช่น การทาเลเซอร์เพือ่ การ
รักษา นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็กได้พฒ
ั นาก้าวหน้าไปอย่างมาก
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จึงจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้สามารถผลิตกุมารแพทย์
โรคผิวหนังทีม่ คี วามรูด้ า้ นวิชาการในสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาทีท่ นั ยุคกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคม มีทกั ษะในการตรวจวินิจฉัยโรค ให้การดูแลรักษาโรคผิวหนังในเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความเอือ้ อาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพือ่ การแก้ไขปั ญหา และส่งเสริมสุขภาพโดย
ยึดถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพื้นฐาน การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม สามารถปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง
แบบไม่ตอ้ งมีผกู้ ากับดูแล มีความใฝ่ รู้ ทางานแบบสหสาขาวิชาชีพหรือเป็ นทีมร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ความรูด้ า้ นโรคผิวหนังเด็กแก่ประชาชนได้ นอกจากนี้ยงั มี
ความสามารถในการศึกษาวิจยั
สร้างองค์ความรูด้ า้ นโรคผิวหนังเด็ก รวมทัง้ มีเจตนารมณ์และ
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเรียนรูต้ ลอดชีวติ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ได้จดั ทาหลักสูตรและเริม่
การฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองจากแพทยสภาในปี พ.ศ.
2556 เพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางวิทยาการและสอดคล้องกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้แผนการฝึกอบรมมีลกั ษณะเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั งิ าน
เป็ นฐานทีม่ กี ารบูรณาการทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้กุมารแพทย์เฉพาะทางตจวิทยาทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถทีท่ นั ยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลีย่ นแปลงของสังคม ให้การ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
บนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีความเอือ้ อาทรและใส่ใจในความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพือ่ การแก้ไขปั ญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่
จะเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ ปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองอย่างเต็ม
ตัวโดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล ตลอดจนเป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ ให้คาแนะนา สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับ
ผูอ้ ่นื รวมทัง้ สหวิชาชีพได้
รวมทัง้ การจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทางานและการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
โดยทัง้ นี้ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ปี
พ.ศ. 2562 ได้เน้นจุดแข็งและอัตลักษณ์ของสถาบันอบรมเป็ นสาคัญ สาขาโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้เปิ ดฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยามาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 จึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการสร้างเสริมอัตลักษณ์การฝึกอบรมของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การ
ฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีม่ ุ่งเน้นการสร้างกุมารแพทย์ตจวิทยาทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านในสังคม ชุมชน
และปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้สาขาโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการให้บริการตรวจ
และรักษาโรคผิวหนังเด็กอย่างครบวงจรด้วยอุปกรณ์
เครื่องมือทีท่ นั สมัย
ได้แก่
การรักษาโรคความผิดปกติและเนื้องอกของหลอดเลือดทีผ่ วิ หนัง
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หลากหลายโรค เช่น ปานแดง ความผิดปกติของหลอดเลือดฝอยทีผ่ วิ หนัง แผลแตกของเนื้องอก
หลอดเลือด หูดและความผิดปกติทผ่ี วิ หนัง เช่น ไฝและปานขนาดเล็ก และโรคด่างขาว ด้วย
เครื่องเลเซอร์หลายประเภททีใ่ ช้รกั ษาโรคในเด็ก รวมทัง้ ยังได้มกี ารพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจยั
ควบคู่ไปกับการรักษาโรค ดังนัน้ เมื่อสิน้ สุดการอบรมแล้วนอกจากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมี
ความรูค้ วามสามารถและเจตคติตามหลักสูตรการฝึกอบรม พ.ศ. 2562 แล้ว ยังต้องสามารถดูแลและ
รักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็กได้โดยใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม โดยมุ่งเน้นการดูแลแบบสหวิชาชีพ มีมติ ิ
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ การดูแลเฉพาะโรค การดูแลสุขภาพองค์รวม ร่วมกับชุมชน สังคม อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ สามารถเข้าใจหลักการการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์งานวิจยั และนามาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม
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ผลลัพธ์ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาของแพทยสภาเป็ นเวลา 2 ปี ผู้ได้รบั วุฒบิ ตั ร ฯ จะต้องมี
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ ท่พี งึ ประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุม
ความรู้ ทักษะ และเจตคติทจ่ี าเป็ นสาหรับการเป็ นกุมารแพทย์ตจวิทยาและสอดคล้องกับพันธกิจของ
หลักสูตร ดังนี้
5.1 พฤติ นิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พ (professional habits,
attitudes, moral and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมทีเ่ หมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยด้วยความเอา
ใจใส่ โดยไม่คานึงถึงบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ
ให้ค วามจริงแก่ ผู้ป่ วยหรือ ผู้ป กครองตามแต่ ก รณี รัก ษาความลับ และ
เคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูป้ ่ วย
5.1.5 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ผู้ปกครอง
และสังคม
5.1.6 มีพ ฤติก รรมที่เหมาะสมต่ อ เพื่อ นร่ว มงานทัง้ ในวิช าชีพ ของตนเองและ
วิชาชีพอื่นๆ
5.2 การติ ดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (communication and
interpersonal skills)
5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วย บิดามารดา ผูป้ กครองหรือผูเ้ ลี้ยงดู โดยตระหนัก
ถึงปั จจัยของคู่ส่อื สารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร ได้แก่ ภูมหิ ลังของผู้ป่วย
(ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรมและ
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สภาวะทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผูเ้ ลี้ยงดู รวมถึง
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการสือ่ สาร
5.2.2 มีทกั ษะในการรับฟั งปั ญหา เข้าใจความรูส้ กึ และความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
บิดามารดา ผูป้ กครองหรือผูเ้ ลีย้ งดู
5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูร้ ่วมงานและสหวิช าชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณา
การระหว่างทีมทีด่ แู ลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
5.2.4 มีท ัก ษะในการให้ค าปรึก ษา ถ่ ายทอดความรู้ และประสบการณ์ แ ก่ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง
5.2.5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal
communication) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อประเภทอื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
5.2.7 ชี้แจง ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
เด็ก ในการดู แ ลรัก ษา และการยิน ยอมจากตัว ผู้ ป่ วยเด็ก โตตามความ
เหมาะสม (consent and assent)
5.2.8 ให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ ท างกุ ม ารเวชศาสตร์ ต จวิ ทยาและศาสตร์ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
( scientific knowledge of pediatric dermatology and other related
sciences) (ภาคผนวกที่ 1)
5.3.1 มีความรูค้ วามเข้าใจด้านวิชากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
5.3.2 สามารถค้นคว้าความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกุมาร
เวชศาสตร์ตจวิทยา และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
5.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ คลินิก และ ศาสตร์ต่างๆเพือ่ การบริบาลผูป้ ่ วย
5.4การบริ บาลผู้ป่วย (patient care)มีความรูค้ วามสามารถในการให้การบริบาล
ผูป้ ่ วยโดยใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูป้ ่ วย (patient assessment and
management)
5.4.1.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัตทิ เ่ี หมาะสม
5.4.1.2 ตรวจร่างกายโดยเฉพาะผิวหนังเด็กด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องและ
เหมาะสม
5.4.1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารโรคผิวหนังอย่างมี
เหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
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5.4.1.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกายทางโรคผิวหนัง ผล
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจพิเศษต่าง ๆ ทางโรคผิวหนัง เพือ่ นามา
ตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
5.4.1.5 นาความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
( evidence-based medicine) ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ใ ช้
วิ จ ารณ ญ าณ ใน ก ารตั ด สิ น ใจ ท างค ลิ นิ ก ก ารให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ก ารใช้
ย า ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ห้ ก า ร บ า บั ด รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ทันท่วงที
5.4.1.6 เลือกใช้มาตรการในการป้ องกันรักษา การรักษาแบบ
ประคับประคอง การดูแลผูป้ ่ วยเด็กในระยะสุดท้าย ให้สอดคล้องกับระยะของการ
ดาเนินโรค (natural history) ความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวตลอดจน
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ได้อย่างเหมาะสม
5.4.1.7 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบและให้ขอ้ เสนอแนะในเวช
ระเบียนถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
5.4.1.8 รูข้ อ้ จากัดของตนเอง ปรึกษาผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญกว่า หรือส่ง
ต่อผูป้ ่ วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม
5.4.1.9 ให้ ก ารบริบ าลสุ ข ภาพเด็ ก แบบองค์ ร วม โดยยึ ด ผู้ ป่ วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.4.1.10 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผปู้ ่ วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
5.4.1.11 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลาดับความสาคัญ และให้การรักษา
เบือ้ งต้นได้อย่างทันท่วงที
5.4.2 การตรวจโดยใช้เครื่อ งมือ พื้น ฐาน การตรวจทางห้อ งปฏิบัติ การ การท า
หั ต ถ ก า ร ที่ จ า เ ป็ น ( technical and procedural skills) แ ล ะ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
ต่ า ง ๆในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และรัก ษ าผู้ ป่ วยเด็ ก โดยสามารถอธิ บ ายข้ อ บ่ ง ชี้
ข้ อ ห้ า ม ภ า ว ะ แ ท รก ซ้ อ น ใน ก า รต ร ว จ ส ภ า พ แ ล ะ เงื่ อ น ไข ที่ เห ม า ะ ส ม
ตลอดจนขั น้ ต อนการตรวจ สามารถกระท าได้ ด้ ว ยตนเอง แปลผลไ ด้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง และเตรี ย มผู้ ป่ วยเด็ ก เพื่ อ การต รวจวิ นิ จ ฉั ย นั ้ น ๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม (ภาคผนวกที่ 2)
5.5 ระบ บ สุ ข ภาพ และการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ (health system and health
promotion) มีความสามารถ ในด้าน
5.5.1 มีความสามารถในการกากับดูแลสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity
care) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผิวหนัง
5.5.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผเู้ ลีย้ งดูในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผิวหนัง โดยคานึงถึง
ระบบสุขภาพ เด็กและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
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5.5.3 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ให้คาปรึกษา ตลอดจน
ดาเนินการส่งต่อ บนพืน้ ฐานความรูเ้ รื่องระบบสุขภาพและการส่งต่อ โดย
คานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
5.5.4 สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสว่ นร่วมในการดูแล
สุขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.6 การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (continuous
professional development) เพื่ อ ธ า ร ง แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ค ว า ม รู้
ทั ก ษ ะ เจต ค ติ แ ล ะพ ฤ ติ ก รรม ใน ก ารป ระก อ บ วิ ช าชี พ เว ช ก รรม ส าข ากุ ม ารเว ช
ศ าส ต ร์ ต จ วิ ท ย าให้ มี ม าต รฐ าน ทั น ส มั ย แ ล ะต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ ง
ผูป้ ่ วย สังคม และความเปลีย่ นแปลง โดย
5.6.1 กาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่
จ าเป็ น วางแผนและแสวงหาวิ ธี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษ ะ เจตคติ
แล ะพ ฤ ติ ก รรม ที่ เ ห ม าะสม เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรมเพื่ อแสวงห าแล ะแลก เป ลี่ ย น
ความรู้ ฝึกทักษะ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.3 มีวจิ ารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพืน้ ฐานของหลักการด้านวิทยาการ
ระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.6.4 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาล
ผูป้ ่ วย
5.6.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทัง้ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ อ ย่ า ง ส ม่ า เส ม อ แ ล ะต่ อ เนื่ อ ง ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่ จ า ก ก า รป ฏิ บั ติ ง า น
ประจาวัน และการจัดการความรูไ้ ด้ (knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (leadership) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าทัง้ ในระดับทีมงานทีด่ ูแล
รักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังและการบริการสุขภาพในชุมชน การทางานร่วมกันเป็ นทีม และการรับ
ปรึกษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนัง ดังนี้
5.7.1 เป็ นผู้นาในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่วมกับผูร้ ่วมงานได้ในหลายบทบาท ทัง้ ในฐานะหัวหน้า ผู้
ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม
5.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผรู้ ่วมงานทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มความสามารถ
5.7.4 แสดงถึงความเป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์ มีวสิ ยั ทัศน์
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6 แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
สาขาวิช าโรคผิว หนั งเด็ก ภาควิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ น สถานฝึ ก อบรมและจัดการฝึ ก อบรมเพื่อ ให้แพทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอดมีค วามรู้
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด 7 ประการ (ตารางที่ 1) การฝึกอบรมเน้นลักษณะ
การเรีย นรู้จ ากการปฏิ บั ติ ง าน (practice-based learning) เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดมี
ประสบการณ์ในการดูแลและรักษาโรคผิวหนังเด็กช่วงอายุตงั ้ แต่แรกเกิดจนถึง 18ปี และครอบคลุม
โรคส่วนใหญ่ทก่ี ุมารแพทย์ตจวิทยาจะต้องประสบในชีวติ การทางาน
นอกจากนี้ สถาบันสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิม่ เติมตามความต้องการของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดและศักยภาพของสถาบัน ฯ เช่น การร่วมกิจกรรมบูรณาการการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
เป็ นองค์รวม ได้แก่ การสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลรักษาโรคผื่นภูมแิ พ้ผวิ หนังแก่ผปู้ กครองเด็กที่
แผนกผูป้ ่ วยนอก การฝึกการทางานเป็ นทีมกับสหสาขาวิชา ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมสหสาขาวิชา
ในการดูแลผู้ป่วยทีม่ แี พทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
อยู่ในทีม สถาบัน ฯ ยังส่งเสริมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่อ ย่างต่อ เนื่ องด้วยการค้นคว้าข้อ มูล ที่ทนั สมัย รู้จกั วิเคราะห์งานวิจยั ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาปรับใช้ในเวชปฏิบตั จิ ริง นอกจากนี้สถาบัน ฯ ยังจัดให้มกี ารช่วงการหาประสบการณ์การ
เรีย นรู้เพิ่ม เติม ตามความต้อ งการของแพทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอด โดยสามารถเลือ กการดูงานทัง้
สถาบันในประเทศและต่างประเทศในวิชาทีส่ นใจได้
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา ไม่น้อย
กว่า 50สัป ดาห์ รวมระยะเวลาทัง้ 2 ระดับแล้วเทียบเท่ าการฝึ ก อบรมเต็ม เวลาไม่ น้อ ยกว่ า 100
สัปดาห์ ทัง้ นี้อนุ ญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับการฝึ กอบรม
จึงจะมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาประเมินเพื่อวุฒบิ ตั ร ฯ ในกรณีลาเกินกว่าทีก่ าหนด จะต้องมีการขยาย
เวลาการฝึ กอบรมให้มรี ะยะเวลาการฝึ กอบรมทัง้ สิ้นไม่ต่ ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสทิ ธิได้รบั การ
พิจารณาประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั ร ฯ
สถาบัน ฯ มีห น้ าที่จดั เตรียมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รบั ประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับ ระดับ ชัน้ ปี ณ.โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็ นการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาทัวไป
่ โดยจัดให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็กในหอผูป้ ่ วยใน หอผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินและเฉียบพลัน หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด หอผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต
9

ระดับที่ 2 จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย
กากับดูแลแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยารุ่น
น้องและนิสติ แพทย์ รวมถึงมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นการ
ดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็ นเวลาอย่างน้ อย 36 สัปดาห์หรือ 9 เดือน สาหรับช่วงเวลาที่เหลือ
เปิ ดโอกาสให้แ ต่ละสถาบันฝึ ก อบรมมีความยืดหยุ่นในการจัดการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยมุ่งเน้นไปตามศักยภาพและหลักสูตรของสถาบัน ฯ
6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิ ธีการการฝึ กอบรม
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ท่ี
พึงประสงค์ทงั ้ 7 ประการ (ตารางที่ 1) สถาบัน ฯ ได้จดั การฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดเป็ นศูนย์กลาง มีการกระตุ้น เตรียมความพร้อมและสนับสนุ นให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้
แสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ กระบวนการเรีย นรู้ข องตนเองและได้ ส ะท้ อ นการเรีย นรู้นั ้น ๆ (selfreflection) ส่งเสริมความเป็ นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดสามารถปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยและชุมชนได้อย่างดีทส่ี ุด โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความอิสระ
ของผู้ ป่ วย (patient safety and autonomy) มี ก ารบู ร ณ าการระหว่ า งความรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ มีการชีแ้ นะแพทย์ประจาบ้านต่อยอดโดยอาศัยหลักการของการกากับดูแล (supervision)
การประเมินค่า (appraisal) และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback)
รูปแบบการจัดการฝึ กอบรม มี 5รูปแบบ ทัง้ นี้เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มโี อกาส
สัมผัสประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ งาน
เป็ น การฝึ ก อบรมโดยใช้ก ารปฏิบัติเป็ น ฐาน (practice-based training) มีก ารบู ร ณาการการ
ฝึกอบรมเข้ากับงานบริการให้มกี ารส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีส่วน
ร่วมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มคี วามรู้ความสามารถในด้านการบริบาล
ผู้ป่วย การทาหัต ถการ การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการให้
คาปรึกษาผูป้ ่ วย การบริหารจัดการ โดยคานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูข้ องแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด มีการบูรณาการความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กับงานบริบาลผูป้ ่ วย ทัง้ นี้สถาบัน ฯ
ได้จดั ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบตั งิ านและให้บริการผูป้ ่ วยในหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุม
ทัง้ 2 ปี ตามกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
Pediatric Dermatology Clinic
หน่วยกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ไม่น้อยกว่า
General dermatology clinic (Medicine)
Laboratory (Bacteria, Mycology and Virology)
Dermatopathology
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300
64
8
2
4

ชัวโมง
่
สัปดาห์
(16 เดือน)
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์

Elective (Dermatosurgery, Photodermatology และอื่น ๆ)
อื่น ๆ (General pediatric clinic, well baby)
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1.5

สัปดาห์
สัปดาห์

การฝึ กภาคปฏิบตั ขิ า้ งต้นอาจจัดในลักษณะหมุนเวียนปฏิบตั งิ านในคลินิกต่าง ๆ หรือ
มอบหมายให้ผู้รบั การฝึกอบรมแต่ละชัน้ ปี มคี วามรับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น การฝึกอบรมในปี
ทีห่ นึ่ง อาจารย์ผู้ให้การอบรมต้องควบคุมดูแลอย่า งใกล้ชดิ การฝึ กอบรมในชัน้ ปี ทส่ี อง ให้ผรู้ บั
การฝึกอบรมรับผิดชอบงานมากขึน้ โดยอาจารย์คอยตรวจสอบความถูกต้อง
6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้องเรียน
จัดให้มกี ารเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และ
เพียงพอทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ทงั ้ ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทวไปและกุ
ั่
มารเวชศาสตร์ตจ
วิทยา ดังต่อไปนี้
1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป้ ่ วยภายในภาควิชา เช่น Morning report, Grand
round, Case conference, Morbidity & mortality conference, Journal club
2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป้ ่ วยระหว่างภาควิชา เช่น Clinico-Pathological
conference (CPC), Interdepartmental conferences, Interhospital conferences
3) การบรรยายด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาและตจวิทยา
4) การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานประยุกต์ ความรูท้ วไป
ั่
6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอื่น ๆ
เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน การสอนนักศึกษาแพทย์ เป็ นต้น สถาบัน ฯ จัด
ให้แ พทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอดได้มีประสบการณ์ ในการฝึ กทักษะการสื่อ สาร (communication
skills) การฝึกทักษะหัตถการทีจ่ าเป็ น โดยมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ (ภาคผนวกที่ 2) ทักษะ
การสอนทางคลินิ ก (clinical teaching skills) รวมทัง้ มีป ระสบการณ์ ข องการเป็ น ทีม บริบ าล
ผูป้ ่ วย (patient care team) การประเมินความคุม้ ค่าของการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
อย่ างเหมาะสม การเป็ น ส่ว นหนึ่ งของทีม ประกัน คุ ณ ภาพ การบริห ารความเสี่ย งและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย (patient safety) เป็ นต้น
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่ มเติ มด้วยตนเองโดยใช้ทกั ษะ
1) การค้ น หาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทางวิ ช าการ (medical literature search) จากเอกสาร
สิง่ พิมพ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อนิ เตอร์เน็ต
2) การประเมิน บทความวิช าการและการศึก ษาวิจ ัย การออกแบบวิธีว ิจ ัย และใช้
วิ จ า รณ ญ า ณ ใน ก า รย อ ม รั บ ผ ล ก า รศึ ก ษ าวิ จ ั ย ต่ า ง ๆ โด ย ใช้ ห ลั ก ก า รข อ ง เว ช
ศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)
3) การตัดสิน ใจในข้อ มูล ต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเลือ กน ามาใช้ป ฏิบัติในการดูแ ล
ผูป้ ่ วย (decision making)
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6.1.3.5 การวิ จยั ทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
เพือ่ ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรูเ้ รื่องการวิจยั ขัน้ พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางคลินิก หรือทางสังคม ตลอดจนมีความรูท้ างด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์
ความรูจ้ ากงานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั ทางการ
แพทย์อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของการทาวิจยั เพือ่ เสนอให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกที่ 4)
ตารางที่ 1 วิธีก ารจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ การวัด และประเมิน ผล ตาม สมรรถนะหลัก ทาง
วิชาชีพทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร
ความรู้ความสามารถ
ทางวิ ชาชีพ
1. พฤตินิสยั เจตคติ
คุณธรรมและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสือ่ สารและ
การสร้างสัมพันธภาพ

3. ความรูค้ วามสามารถ
ทางกุมารเวชศาสตร์ตจ
วิทยาและศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การวัดและประเมิ นผล

- เป็ นแบบอย่าง (role model)
- การสังเกตโดยตรง
- การปฏิบตั งิ านโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ น - แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio)
ฐาน (patient based learning)
(ภาคผนวกที่ 5)
- การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
- การประเมิน 360 องศา
- การปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยและ - การสังเกตโดยตรง
นอก
- แฟ้ มสะสมผลงาน
- การฝึกสอนการให้คาปรึกษา
- การประเมิน 360 องศา
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร/การ
- แบบประเมิน EPA
นาเสนอ/สัมมนา
- เป็ นแบบอย่าง (role model)
- การปฏิบตั งิ านโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ น
ฐาน (patient based learning)
- การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
- การบรรยาย
- การสอบ MCQ, spot diagnosis
- การประชุมอภิปรายตัวอย่าง
- การสอบปากเปล่า
ผูป้ ่ วย
- แฟ้ มสะสมผลงาน
- การปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยใน
- แบบประเมิน EPA
และนอก
- การประเมิน 360 องศา
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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- การปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยใน
และนอก
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
- การศึกษาดูงาน
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- การประชุมอภิปรายตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย
5. ระบบสุขภาพและการ - การปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยใน
สร้างเสริมสุขภาพ
และหอผูป้ ่ วยนอก
- การบรรยาย
6. การพัฒนาความรู้
- การเรียนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
ความสามารถทางวิชาชีพ - การทาวิจยั
อย่างต่อเนื่อง
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา/
วารสารสโมสร (journal club)
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
7.ภาวะผูน้ า
- การบริหารจัดการในหอผูป้ ่ วย
ในและนอก
- การให้คาปรึกษา
- การนาทีมดูแลรักษา
4. การบริบาลผูป้ ่ วย

- การสังเกตโดยตรง
- แบบประเมิน EPA
- การสอบ MCQ, spot diagnosis
และการสอบปากเปล่า
- แฟ้ มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้ มสะสมผลงาน
-

การสังเกตโดยตรง
แฟ้ มสะสมผลงาน
คะแนน CME
ผลงานวิจยั /วิทยานิพนธ์

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้ มสะสมผลงาน

6.2 เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วเนื่องหรือมีประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี้
1. พื้ น ฐานความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว การแพทย์ ด้ า นวิท ยาศาสตร์ ค ลิ นิ ก
วิทยาศาสตร์สงั คมและพฤติกรรม รวมทัง้ เวชศาสตร์ป้องกันทางกุ มารเวชศาสตร์
ตจวิทยา
2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. ทักษะการสือ่ สาร
4. จริยธรรมทางการแพทย์
5. ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิตเิ วชวิทยา
7. หลักการบริหารจัดการ
8. ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
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9. การดูแลตนเองของแพทย์
10. การแพทย์ทางเลือก
11. พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทัง้ การวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยา
คลินิก
12. เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทัง้ สิน้ 2 ปี สาหรับการฝึกอบรมทัง้ 2 ระดับ
เปิ ดการฝึกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา
เริม่ ใช้หลักสูตรนี้ในการฝึกอบรมตัง้ แต่ปีการศึกษา 2562
6.4 การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบัน ฯ ดาเนินการโดย
6.4.1 บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค
6.4.2 มีก ารแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริห ารการจัด การฝึ ก อบรมและก าหนดอย่ างชัด เจน
เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ
การประเมินผล สาหรับแต่ละขัน้ ตอนของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในสาขานัน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.4.3 มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพื่อให้มกี ารนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์
ศึกษามาใช้ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม และ
การประเมินการฝึกอบรม
6.4.4 ดาเนินการให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ หมาะสมมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม
6.5 สภาวะการปฏิ บตั ิ งาน
สถาบัน ฯ ได้จดั ให้แ พทย์ประจาบ้านต่อ ยอดเข้าร่ว มกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขากุ มารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เช่น morning conference, interesting case, grand round (รวมถึงการ
อยู่เวร) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนเรื่องเงือ่ นไขงานบริการและ
ความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีท่แี พทย์ประจา
บ้านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลัง
สารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็ นต้น จัดมีค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ควรมีการระบุชวโมงการท
ั่
างานที่
เหมาะสมรวมทัง้ การลาพักผ่อน
6.6 การวัดและประเมิ นผล
คณะกรรมการบริห ารจัดการฝึ กอบรมกาหนดให้มกี ารวัดและประเมินผลทัง้ ในระหว่างการ
ฝึกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒบิ ตั ร ฯ ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึ ก อบรมทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
สมรรถนะหลักของหลักสูตร ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
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ในการกาหนดวิธแี ละรูปแบบการวัดและประเมินผลสถาบัน ฯ จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์ตามสมรรถนะหลักของ
หลักสูตรเพือ่ ตอบสนองเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม พร้อมทัง้ กาหนดวิธกี ารประเมิน
ความรู้ค วามสามารถทางวิช าชีพ ให้ส อดคล้อ งกับ วิธีก ารจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ต ามความ
เหมาะสม สถาบัน ฯ พิจารณาดาเนินการเองตามความเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน และแสดงให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ เห็นได้ว่าเป็ นการประเมินทีต่ งั ้ อยู่บนหลักการอย่างสมเหตุสมผลและมี
มาตรฐานอันดี (ตารางที1่ )
6.6.1 การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี
สถาบัน ฯ จัดให้มกี ารวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเมื่อ
สิ้นสุดการฝึ กอบรมในแต่ละชัน้ ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด หรือเพือ่ การเลื่อนระดับ
สถาบั น ฯ จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative evaluation) และให้ ข้ อ มู ล
ป้ อนกลับอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดใน
ระหว่างการฝึกอบรม มีการวัดและประเมินผล (summative evaluation) เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม
แต่ละระดับชัน้ ปี และเพือ่ การเลื่อนระดับชัน้ ปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มรี ะบบอุทธรณ์ผลการวัดและ
ประเมินผล ในกรณีท่แี พทย์ประจาบ้านต่อยอดไม่ยอมรับในผลการวัดและการประเมินผลของ
คณะกรรมการ ฯ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถยื่นคาร้องขออุทธรณ์ได้ทเ่ี ลขาภาควิชากุมาร
ฯ เพื่อส่งให้ประธานคณะอนุ กรรมการโครงการฝึ ก อบรม ฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังรับทราบผล
การประเมิน มีการกาหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชัน้ ปี และเกณฑ์การยุตกิ ารฝึกอบรมของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดไว้ชดั เจนและแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริม่ การฝึกอบรม
การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึกอบรมประกอบด้วย
1. การสอบ spot diagnosis โดยอนุ กรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ในขณะทีก่ าลังจะสิน้ สุดการ
ฝึกอบรมชัน้ ปี ท่ี 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านทีร่ อ้ ยละ 50 และ
ในกรณี ท่ีสอบไม่ผ่ าน ให้สถาบัน ฯ ประเมิน ให้ข้อมูลย้อ นกลับและจัดสอบใหม่ในสถาบัน ฯ
ภายใน 1 เดือน หลังการสอบครัง้ แรก
2. การประเมิน ในชัน้ เรียนจากการประชุม และอภิป รายปั ญ หาผู้ป่ วยโรคผิว หนังเด็ก ที่
เกี่ยวข้องระหว่างโรงพยาบาล (interhospital pediatric dermatology conference) เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้
3. การประเมิน การปฏิบัติง านในระหว่ า งการฝึ ก อบรมโดยอาจารย์ ผู้ร่ ว มงาน ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้หรือเพื่อการเลื่อนชัน้ ปี เป็ นการ
ประเมินเมื่อสิน้ สุดการอบรมในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่องตลอดปี
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4. การประเมินความสามารถในการทากิจกรรมทางวิชาชีพที่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ต้องปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเองโดยไม่มกี ารกากับดูแล (Entrustable professional activities; EPA)
ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องได้รบั การประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
พึงประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ที่กาหนดในแต่ละระดับชัน้ ปี รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูล
ป้ อ นกลับจากอาจารย์ผู้ประเมินเพื่อ การพัฒ นาตนเอง ทั ง้ นี้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้อ ง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรียนรู้ท่พี งึ ประสงค์ ตามระดับ
ของ milestones ที่ก าหนด (ภาคผนวกที่ 6) จึงจะได้รบั อนุ ญ าตให้เลื่อ นระดับ ชัน้ ของการ
ฝึ ก อบรมสถาบัน สามารถก าหนดและปรับ milestones เพื่อ การวัด และประเมิน ผลในแต่ ล ะ
ระดับชัน้ ปี ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ฯ ตนเองได้
นอกจากนี้สถาบัน ฯ จัดให้มรี ะบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล รวมถึงกาหนดเกณฑ์
การเลื่อนระดับและเกณฑ์การยุติการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอย่างชัดเจนและ
แจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริม่ การฝึกอบรม
6.6.2 การวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ วุ ฒิ บัต รเพื่ อ แสดงความรู้ ค วามช านาญในการ
ประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา
ผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร ฯ จะต้องได้รบั วุฒิบตั ร ฯ/หนังสืออนุ มตั ิ ฯ สาขา
กุมารเวชศาสตร์และมีคุณสมบัตคิ รบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ฯ
2. ผ่านการประเมินการปฏิบตั งิ านในระหว่างการฝึกอบรม
3. มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(portfolio; ภาคผนวกที่ 5)
4. ผ่านการประเมิน EPA โดยสถาบันฝึกอบรมแล้วตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (ภาคผนวกที่ 6)
5. ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์ตจวิทยา
ชนิดของการวัดและประเมินผลมีดงั นี้
1. การประเมินความรูท้ างทฤษฎี (factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(multiple choice questions; MCQ), spot diagnosis
2. การประเมิน การแก้ปั ญ หาและการตัดสิน ใจ (problem-solving and decision making
skills) โดยการสอบปากเปล่า
3. การสอบวิทยานิพนธ์
ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั วุฒบิ ตั ร ฯ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตาม
เกณฑ์ท่กี าหนดโดยคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบ ฯ อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
(ภาคผนวกที่ 1)
ผู้ท่สี อบไม่ผ่านในครัง้ แรกสถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที่ให้คาแนะนาและให้สอบใหม่พร้อมกับ
การสอบในปี การศึกษาถัดไปภายในระยะเวลา 5 ปี
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ทัง้ นี้ ผลการตัดสินขัน้ สุดท้ายอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ
6.6.3 การวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ หนั ง สื อ อนุ ม ัติ แ สดงความรู้ค วามช านาญในการ
ประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม (อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา
ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.ได้รบั ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525
2.ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
3. ปฏิบตั งิ านในสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถาบันทีร่ าชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง (ภาคผนวกที่ 7) โดยมีศกั ยภาพเทียบเท่าการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
4. มีคะแนน CME สาขากุมารเวชศาสตร์และ/หรือกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาและ/หรือตจ
วิทยาอย่างน้อย100 หน่วยกิตในระยะเวลา 5 ปี
5. มีผลงานวิจยั ทางโรคผิวหนังทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
ภายใน 5 ปี ก่อนหน้านี้
วิธีก ารประเมินการสอบเพื่อหนังสืออนุ มตั ิแสดงความรู้ค วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
- ภาคทฤษฎีปรนัย (multiple choice questions) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและวิชา
ทางคลินิก (clinical subjects) เพือ่ ประเมินความรูพ้ น้ื ฐานทางคลินิก
- ภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วยการสอบเพือ่ ประเมินทักษะ
- การสอบวินิจฉัยโรคจากภาพ (spot diagnosis) เพือ่ ประเมินความรู้ ความสามารถในการ
ให้การวินิจฉัย การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร และการรักษาโรคทางผิวหนังเด็ก
- การสอบปากเปล่า (oral examination )เพื่อประเมินความรู้ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค
การรักษารวมทัง้ ทัศนคติ
- การสอบผลงานวิจยั ทางโรคผิวหนัง
เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทัง้ นี้ ผลการตัดสินขัน้ สุดท้ายอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ
การศึกษาต่อเนื่ องของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยาที่เข้าฝึ กอบรมตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2562
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ เห็นชอบกับหลักการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ฯ ในโครงการ
รับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริม่ ใช้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทีเ่ ข้าฝึกอบรมในปี 2563 โดย
จะเริม่ สะสมหน่ วยกิตในปี 2563 เป็ นต้นไป กาหนดรอบประเมินทุก 5 ปี จานวนหน่ วยกิต 100 หน่ วย
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กิตในเวลา 5 ปี สาหรับเกณฑ์การพิจารณาและการนับหน่วยกิตให้ยดึ ตามเกณฑ์ของการศึกษาต่อเนื่อง
ของแพทยสภา ทัง้ นี้ ย ังได้ก าหนดเพิ่ม เติม อีก ว่ า ให้มีก ารเข้าร่ว มประชุ ม วิช าการที่จดั ภายใต้ ก าร
ดาเนินการของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิตในเวลา 5 ปี
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งเป็ นได้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ เวชกรรมแล้ว และต้ อ งมี
คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
- เป็ นผูไ้ ด้รบั หนังสืออนุมตั ิ ฯ หรือวุฒบิ ตั ร ฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือ
- เป็ น ผู้ท่ีไ ด้ผ่ านการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ป ระจ าบ้านในสาขากุ ม ารเวชศาสตร์ค รบตาม
หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง
นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผู้มสี ุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรม การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตาม
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา
หลัก สูต รแพทยศาสตรบัณ ฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทัง้ มีคุณ สมบัติอ่ืน ๆ ตามที่แพทยสภา
กาหนด ผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรมยื่นใบสมัค รเข้ารับการฝึ กอบรมที่แพทยสภาตามคุ ณ สมบัติและ
ระยะเวลาการรับสมัครทีแ่ พทยสภากาหนด
สถาบัน ฯ กาหนดเกณฑ์และแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค
โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกผู้ท่สี มควรรับไว้ทาการฝึ กอบรมตามศักยภาพที่สถาบัน
ได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภา
7.2 จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
จานวนผู้เข้ารับฝึ กอบรมหรือศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบัน ฯ ได้พจิ ารณาตามสัดส่วน
ของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของอนุ สาขากุมารเวช
ศาสตร์ตจวิทยาตามทีร่ ะบุไว้ในตารางต่อไปนี้ กล่าวคือ มีอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านเต็มเวลาอย่างน้อย
2 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1 ระดับชัน้ ปี และต้องมีงานบริการขัน้ ต่าสุดตามที่
กาหนดตามตารางดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 2)
ในปั จจุบันสาขาโรคผิว หนังเด็ก ภาควิชากุม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีศกั ยภาพการฝึกอบรมได้ 1 ตาแหน่งต่อปี
ตารางที่ 2 เกณฑ์จานวนผูเ้ ข้าฝึกอบรม อาจารย์และภาระงานของสถาบันฝึกอบรม
จานวนผูเ้ ข้าฝึกอบรมชัน้ ปี ละ ( คน )
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม (คน)

1
2
18

2
3

จานวนผูป้ ่ วยนอกของคลินิกผิวหนัง (ครัง้ ต่อปี )
จานวนผูป้ ่ วยในโรคผิวหนังทีร่ บั ปรึกษา (ครัง้ ต่อปี )
การตัดชิ้นเนื้อส่งทางพยาธิวทิ ยา (ครัง้ ต่อปี )

1000
200
40

1500
300
60

8. อาจารย์
สถาบัน ฯ ได้กาหนด
- กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ความจาเป็ นของการฝึกอบรม และระบบการ
บริบาลสุขภาพของประเทศ
- ระบุ คุ ณ สมบัติข องอาจารย์ผู้ให้ก ารฝึ ก อบรมที่ช ัด เจน โดยครอบคลุ ม ความช านาญที่
ต้องการ คุณสมบัตทิ างวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา
การวิจยั และการบริการ
- มีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน
8.1 คุณสมบัติอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
ต้องได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3ปี และได้รบั วุฒบิ ตั ร ฯ หรือหนังสืออนุ มตั ิ ฯ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
8.2 คุณสมบัติผ้ทู ี่จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
ต้องได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รบั วุฒบิ ตั ร ฯ หรือหนังสืออนุ มตั ิ ฯ
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยามาไม่น้อยกว่า 3 ปี
8.3 จานวนขัน้ ตา่ ของอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
หากจาเป็ นต้องให้มอี าจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย จานวนขัน้ ต่ าของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมทัง้ หมดเพือ่ ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ และภาระงาน
ในอนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ต จวิท ยาของอาจารย์ผู้ให้การฝึ ก อบรมแบบบางเวลาเมื่อ รวมกัน
ทัง้ หมดจะต้อ งไม่น้อ ยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้อ ง
ทดแทน
สถาบัน ฯ ได้ แ สดงให้ เห็น ว่ าอาจารย์มีเ วลาเพีย งพอส าหรับ การให้ ก ารฝึ ก อบรมให้
คาปรึกษา ให้การกากับดูแลแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึก ษาและมีก ารประเมิ น
อาจารย์เป็ นระยะ
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8.4 จานวนคณาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
คณาจารย์ของอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทเต็มเวลามีจานวน 4 คน (ภาคผนวกที่ 8)
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝึกอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทาง
วิชาการที่ทนั สมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์
สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ และสิง่ แวดล้อมทางการศึกษาทีป่ ลอดภัย
9.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 7) จานวนผู้ป่วย
เพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง ทัง้ ผูป้ ่ วย
นอก ผู้ป่วยใน และผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกทางคลิ นิกและการ
เรียนภาคปฏิบตั ทิ ่พี อเพียงสาหรับสนับสนุ นการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ทวไป
ั ่ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ
ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข) สาหรับการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาของแพทยสภา
9.3 สื่อ อิเล็ก ทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ท่ีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูก
หลักจริยธรรม
9.4 มีทมี การดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีม
ร่วมกับผูร้ ่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มีระบบทีส่ ่งเสริมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรูแ้ ละสามารถประยุกต์ความรูพ้ น้ื ฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องในอนุ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา และมีการบูร
ณาการระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
9.6 การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ ในและนอกประเทศตามทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม
10. การประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบัน ฯ กากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไก
สาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง มีการประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรครอบคลุมด้าน
ต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
- หลักสูตรฝึกอบรม
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- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของ
ระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
- ขัน้ ตอนการดาเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม
- ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฯ ได้แสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกีย่ วกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ ห้การฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด นายจ้าง และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก รวมถึงการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกีย่ วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั ติ งิ านของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
และนาผลการประเมินทีไ่ ด้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบั นฝึ กอบรมภายใต้การกากับของราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ได้
จัด ให้ มีก ารทบทวน/พัฒ นาหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมเป็ นระยะ ๆ หรือ อย่ า งน้ อ ยทุ ก 5 ปี ปรับ ปรุ ง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่องทีต่ รวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิ บาลและการบริ หารจัดการ
สถาบัน ฯ ได้บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนทีร่ บั ) กระบวนการฝึกอบรม การ
วัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมทีพ่ งึ ประสงค์ การออกเอกสารทีแ่ สดงถึงการสาเร็จการ
ฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆที่ สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่าน
การฝึกอบรมในระดับนัน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเป็ นระยะ ๆอย่าง
สม่าเสมอ
สถาบัน ฯ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึกอบรม
สถาบัน ฯ มีบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและมีความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของการฝึ ก อบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง มีก ารบริห ารจัด การที่ดีและใช้ท รัพ ยากรได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
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สถาบัน ฯ ได้จดั ให้มจี านวนสาขาความเชีย่ วชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ทีจ่ ะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้จดั การฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึกอบรม
ตามข้อบังคับแพทยสภา
สถาบัน ฯ มีก ระบวนการส าหรับ การทบทวนและปรับ ปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อ หา
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมใน
การฝึกอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอและจัดให้มกี ารประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
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ภาคผนวกที่1
เนื้ อหาของการฝึ กอบรม (หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562)
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. Basic medical science
ผูเ้ ข้าฝึกอบรมมีความรูพ้ น้ื ฐาน (basic science) และสามารถนาไปประยุกต์กบั ปั ญหาทางคลินิก
ดังต่อไปนี้
1.1 Embryogenesis of the skin
1.2 Prenatal diagnosis of inherited skin disorders
1.3 Physiology of skin of the normal and premature infant
1.4 Structural, function and biochemical properties of the skin of newborn infants and
children
1.5 Histopathology of the normal skin and skin disorders
1.6 Pharmacology of topical and systemic drugs use in dermatology
1.7 Dermatoimmunology
1.8 Laser
1.9 Immunology (humoral immunology, cell-mediated immunity)
1.10 Laboratory tests for immunologic disorders
2. Normal condition and general principle care
3. Health and health maintenance
3.1 Economic and psychosocial impact of diseases of the skin
3.2 Epidemiology and prevention of
3.2.1 Skin infections and infestations (bacterial, viral, fungal, scabies, insect bite
reaction)
3.2.2 Drug reaction
3.2.3 Contact dermatitis
3.2.4 Skin disorders secondary to exposure to the sun
3.2.5 Counselling
3.2.6 Rehabilitation
4. Clinical sciences
ผูอ้ บรมมีความรู้ (mechanism of diseases) เกีย่ วกับโรคผิวหนังในเด็กในหัวข้อต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
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4.1 General aspects (etiology, pathogenesis, pathophysiology, psycho-social-cultural,
natural history, clinical course, complications)
4.2 Principles of diagnosis and differential diagnosis
4.2.1 Interpretation of history and physical findings
4.2.2 Investigation and interpretation of results of laboratory, histology and other
studies
4.3 Principles of management of common skin diseases in Thailand
ให้การดูแลรักษาโรคผิวหนังทีพ่ บบ่อยในประเทศไทย
4.4 Principles of procedure in pediatric dermatology
โรคผิวหนังเด็กที่สาคัญและพบบ่อยในประเทศไทยดังต่อไปนี้
1. Neonatal skin and skin disordersได้แก่
- Physiologic disorders of the newborn เช่น cutis marmorata, harlequin color
change
- Branchial clefts and auricular sinuses
- Aplasia cutis congenita
- Milia
- Miliaria
- Bohn's nodules and Epstein's pearls
- Sebaceous gland hyperplasia
- Erythema toxicum neonatorum
- Congenital and neonatal candidiasis
- Congenital neonatal infection เช่น herpes simplex, varicella, syphilis, rubella,
cytomegalovirus, toxoplasmosis
- Focal dermal hypoplasia
- Amniotic band syndrome
- Dermoid cysts
- Nevus sebaceous
- Epidermal nevus syndrome
- Acropustulosis
- Sclerema neonatorum
- Nodular fat necrosis and subcutaneous fat necrosis
- Acrocyanosis and other vascular phenomenon
2. Eczematous eruptions in childhood
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- Atopic dermatitis
- Pityriasis alba
- Seborrheic dermatitis
- Diaper dermatitis
- Intertrigo
- Frictional lichenoid dermatitis
- Nummular eczema
- Infectious eczematoid dermatitis
- Contact dermatitis
- Autosensitization dermatitis
- Perioral dermatitis
- Asteatotic eczema
- Lichen simplex chronicus
- Prurigo nodularis
3. Bacterial infection due to Gram-positive and Gram-negative organism and other
bacterial infectionได้แก่
- Impetigo
- Folliculitis
- Furunculosis
- Ecthyma
- Cellulitis
- Abscess
- Cutaneous tuberculosis
- Leprosy
- Rickettsial infection
- Erysipelas
- Staphylococcal scalded skin syndrome
4. Viral diseases of the skin
- Molluscum contagiosum
- Herpes simplex
- Varicella-Zoster
- Warts / condyloma acuminata
5. Exanthematous diseases of childhood
- Varicella (chickenpox)
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- Rubeola (measles)
- Scarlet fever
- Rubella (German measles)
- Roseola infantum
- Exanthems due to enteroviruses เช่น coxsackie, ECHO, reovirus
- Infectious mononucleosis
- The rickettsial diseases
6. Fungal infections
- Dermatophytosis
- Candidiasis
- Pityrosporum
- Tinea versicolor
7. Infestations, Protozoa and Helminths infection ได้แก่
- Lice
- Scabies
- Demodex
- Mites
- Creeping eruption
8. Papulosquamous diseases
- Psoriasis
- Pityriasis rosea
- Pityriasis rubra pilaris
- Pityriasis lichenoides
- Exfoliative erythroderma
- Acrodermatitis enteropathica
- Lichenoid disorders: lichen planus, lichen striatus, lichen nitidus
- Lymphomatoid papulosis
9. Vesiculobullous diseases
- Mechanobullous diseases ได้แก่ epidermolysis bullosa
- Immunobullous diseases
- Chronic bullous dermatosis of childhood
- Juvenile bullous pemphigoid
- Childhood pemphigus vulgaris
- Dermatitis herpetiformis
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10. Connective tissue diseases and vasculitis
- Henoch-Schönlein purpura
- Acute hemorrhagic edema of infancy
- Polyarteritis nodosa
- Kawasaki’s disease
- Urticarial vasculitis
- Systemic lupus erythematosus
- Neonatal lupus erythematosus
- Juvenile rheumatoid arthritis
- Juvenile dermatomyositis
- Scleroderma/ morphea
- Mixed connective tissue disease
- Lichen sclerosus et atrophicus
11. Hereditary skin disorders [The genodermatoses]
- Tuberous sclerosis
- Ichthyosis and disorders of cornification เช่นichthyosis vulgaris, recessive X-linked
ichthyosis, lamellar ichthyosis, bullous ichthyosis, congenital ichthyosiform
erythroderma, palmoplantar keratoderma
- Storage disease
- Inborn error of metabolism
- Menkes disease
- Ectodermal dysplasia
- LEOPARD syndrome
- Waardenburg syndrome
- Angiokeratoma corporis diffusum
- Focal dermal hypoplasia
- Cutis laxa
- Steatocystoma multiplex
- Photosensitivity diseases ได้แก่ xeroderma pigmentosum, porphyria
12. Neurocutaneous disorders
- Neurofibromatosis
- Tuberous sclerosis
- Incontinentia pigmenti
- Hypomelanosis of Ito (Incontinentia pigmenti achromian)
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13. Diseases of mucous membranes and appendageal structures
- Mucous membrane disorders เช่น oral, genital, ocular
- Congenital or early onset alopecia
- Hypertrichosis and hirsutism
- Eruptive hair cysts
- Hair shaft abnormalities
- Pigmentary change of hair
- Non-scarring alopecia
- Scarring alopecia
14. Nail disorders
15. Eccrine sweat glands and sebaceous glands diseases
- Acneiform eruptions
- Miliaria
- Syringoma
- Trichiepithelioma
- Hidradenitis suppurativa
16. Disorders of pigmentation
- Vitiligo
- Hypopigmentation disorders
- Hyperpigmentation disorders
17. Vascular birthmarks (tumor and malformation)
- Vascular tumor ได้แก่hemangioma
- Kasabach-Merritt syndrome
- Lymphatic vessels malformations
- Angiokeratoma
- Vascular malformation and associated syndromes
18. Life threatening dermatoses
- Stevens-Johnson syndrome
- Toxic epidermal necrolysis
- Toxic shock syndrome
- Meningococcemia
- Kasabach-Merritt syndrome
- Kawasaki disease
- Angioedema / anaphylaxis
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19. Hypersensitivity disorders
- Urticaria
- Drug eruptions
20. Photosensitivity and photoreaction
21. Skin manifestation in systemic diseases
- Neutrophilic dermatoses
- Pyoderma gangrenosum
22. Sexually transmitted diseases
- Syphilis
- Chancroid
- Genital and anal warts
- Vulvovaginitis
- Herpes simplex
- Sexual child abuse
23. Diseases of the dermis and subcutaneous tissues
- Keloids and hypertrophic scars
- Dermatofibroma
- Digital fibrous tumor of childhood
- Pyogenic granuloma
- Juvenile xanthogranuloma
- Erythema nodosum
- Panniculitis
- Benign subcutaneous cysts
- Granuloma annulare
- Lymphocytoma cutis
- Lymphomatoid papulosis
- Sweet’s syndrome
- Foreign body reactions
- Calcinosis cutis
- Mastocytosis
- Hyperlipidemia and xanthoma
- Striae
- Anetoderma
24. Benign neoplasm, premalignant conditions, and malignancy
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- Skin tags
- Lipoma
- Benign appendageal tumors
- Leukemia
- Lymphoma cutis
- Neuroblastoma
- Histiocytic disorder
- Malignant melanoma
25. Venomous animal injuries
26. Physical injury and environmental hazards ได้แก่
- Burn
- Solar radiation
- Child abuse
27. Cutaneous manifestation of endocrine, metabolic, and nutritional disorders
- Thyroid disorders
- Adrenal disorders
- Disorders of androgen excess
- Acanthosis nigricans and insulin resistance
- Protein energy malnutrition
- Neutrophilic dermatosis: Sweet’s syndrome, Bechet’s disease
- Inflammatory bowel disease: ulcerative colitis, Crohn’s disease
28. Disorders of the immune system and immunodeficiency disorders
- Cell-mediated immunologic disorders
- Humoral-mediated disorders
- Phagocytic inherited disorders
- Complement deficiency disorders
- Graft-versus-host disease
5. ด้าน Technical skill
5.1 สามารถทาหัตถการได้ดว้ ยตนเอง และ/หรือ แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ดังต่อไปนี้
5.1.1 Wright stain
5.1.2 Gram stain
5.1.3 KOH preparation
5.1.4 Oil preparation for scabies
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5.1.5 Tzanck smear
5.1.6 Wood’s light examination
5.1.7 Skin biopsy
5.1.8 Patch test
5.1.9 การใช้เลเซอร์รกั ษาโรคผิวหนังในเด็ก
5.2 สามารถอ่านหรือเข้าใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติมและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ดังต่อไปนี้
5.2.1 Histopathology of skin
5.2.2 Direct immunofluorescence
5.2.3 Indirect immunofluorescence
6. การวิ จยั
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมสามารถทาการวิจยั
และให้ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาตรฐาน มี
จริยธรรมและคุณธรรมในการทาวิจยั มีความรูท้ างด้านการวิจยั ทีด่ ใี นแง่มุม ดังนี้
1. Experimental design
2. Data analysis and biostatistics
3. Epidemiology
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวิ นิจฉัยและรักษา
รายละเอียดทักษะทางเทคนิค ด้าน Technical skill
1. สามารถทาการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และ/หรือ หัตถการเพือ่ การวินิจฉัยได้ดว้ ยตนเอง ดังต่อไปนี้
1.1 Wright stain
1.2. Gram stain
1.3 Acid fast bacilli stain
1.4 Methylene blue
1.3 KOH preparation
1.4. Oil preparation for scabies
1.5 Tzanck smear
1.6. Wood’s light examination
1.7. Skin biopsy
2. สามารถอ่านหรือเข้าใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติม และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ดังต่อไปนี้
2.1 Histopathology of skin
2.2 Direct immunofluorescence
2.3 Indirect immunofluorescence
2.4 Dermoscopic examination
2.5 Patch test
2.6 Skin prick test
2.7 Hair pulling and plucking test
3.สามารถเข้าใจหลักการหัตถการเพื่อการรักษา ดังต่อไปนี้
3.1 Phototherapy
3.2 Immunotherapy
4. สามารถทาหัตถการเพือ่ การรักษาได้ดว้ ยตนเอง ดังต่อไปนี้
4.1 การใช้เลเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในการรักษาโรคผิวหนังในเด็ก
4.2 การใช้เครื่องจีค้ วามเย็น
4.3 Curettage/extraction
4.4 Intralesional injection
4.5 Excision

32

ภาคผนวกที่ 3
การติ ดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
เมื่อ สาเร็จการฝึ ก อบรมตามหลัก สูต ร ฯ แพทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอด มีท ักษะการสื่อ สารและการสร้าง
สัมพันธภาพตามหัวข้อต่อไปนี้ และบันทึกประสบการณ์ การเรียนรู้ (ทาได้ด้วยตนเองหรือผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู)้ ในแฟ้ มสะสมงาน (portfolio)
1. การสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก (communication with children)
- Basic communication with children and adolescents
- History taking from children and adolescents
- Information giving for children (management plan, treatment)
- Informed consent for procedures from children
- Informed consent/assent for research studies
- Involve children in decision making
2. การสื่อสารกับผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (palliative care issues)
- Breaking bad news with surrogates and patients
- Communicating palliative care
- Understanding dying patients and family
- Respect for different values and cultures
- Advance directives with surrogates
- Withhold/withdraw life-sustaining treatment with surrogates
- Communicating as death approach
- Notification of death
- Request for organ donation
- Request for autopsy
3. การสื่อสารกับพ่อแม่หรือผู้ดแู ลเด็ก (communications with parents and caregivers)
- History taking from parents
- Information giving (treatment, management plan)
- Informed consent/refusal for procedures/procedures
- Counselling for chronic/complex dermatology illness
- Negotiating goals of care
- Counseling for second opinion
- Advice by telephone
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4. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน (communication with colleagues/teams)
- Consultation with specialists
- Writing referral letters
- Information asking from other doctors
- เขียนใบรับรองแพทย์
- Working within multidisciplinary teams
- Conflict resolution with colleagues
- Giving supervision for junior colleagues
5. การสื่อสารในสถานการณ์ที่ยากลาบาก (communication in challenging situations)
- Dealing with anger patients/parents
- Special needs patients/parents (handicap, mental retardation, cerebral palsy)
- Handling complaints
- Managing unrealistic requests (saying no)
- Report mistakes to parents
6. การสื่อสารในระดับชุมชน (communication with community)
- Giving information
- Program/disease campaign
- Communication via media
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิ จยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยาพ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา
ราชวิ ทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ได้จดั ทาข้อกาหนดนี้ขน้ึ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การท าวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อ ยอด อนุ ส าขากุม ารเวชศาสตร์ต จวิท ยา โดยให้ใช้ข้อ กาหนดนี้
สาหรับผู้เริม่ รับการฝึ กอบรม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป ดังนัน้ จึงมีผลให้งานวิจยั
ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทีย่ ่นื ขอสอบเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ปี การศึกษา 2563 เป็ นต้นไป ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดนี้
1. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง แต่ไม่อนุญาตให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไปในสถาบันเดียวกันทางานวิจยั เรื่องเดียวกันในช่วงเวลา
เดียวกัน ในกรณีงานวิจยั นัน้ เป็ นโครงการระยะยาวแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในรุ่นถัดไปทีไ่ ม่ได้
อยู่ซ้ อ นช่ ว งเวลาสามารถด าเนิ นการเรื่อ งนัน้ ต่อ ได้ นอกจากนัน้ ในกรณี ท่ีอ าจารย์ผู้ค วบคุ ม
มากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้ทางานวิจยั เรื่องเดียวกัน คณะอนุ กรรมการการฝึกอบรมและสอบ
ฯ อนุ ญ าตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต่างสถาบันทาการศึกษาในเรื่องเดียวกันได้ แต่แพทย์
ประจาบ้านต่อ ยอดแต่ล ะคนต้องนาเสนอโครงร่างงานวิจยั (research proposal) ต่อ ที่ประชุม
อาจารย์ในสถาบันที่ตนเองฝึ กอบรมเช่นเดียวกับผู้อ่นื และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคน
สามารถนาเสนอและแปลผลข้อมูลได้เฉพาะในสถาบันทีต่ นเองทาการศึกษาเท่านัน้
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูท้ างานวิจยั ต้องลงทะเบีย นทางานวิจยั หรือขออนุญาตทางานวิจยั ต่อ
หัวหน้าสถาบันที่ตนรับการฝึ กอบรม หลังจากนัน้ เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเลือกเรื่องที่จะ
ทางานวิจยั และได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่แน่ นอนแล้ว ให้ปรึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษาในด้านหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจยั และเลื อกอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจยั
รวมทัง้ นาเสนอแผนการวิจยั ต่อที่ประชุมอาจารย์ตามที่สถาบันฝึ กอบรมกาหนด เพื่อขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการวิจยั ต่อไปได้
3. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องดาเนินการจัดทาโครงร่างงานวิจยั ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู้
ควบคุมงานวิจยั และขออนุ มตั ิทาการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน (ethics
committee หรือ institutional review board) ของสถาบัน นัน้ โดยต้ อ งด าเนิ น การวิจยั ภายใต้
ข้อกาหนดด้านจริยธรรมการวิจยั (good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่งครัด
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4. เมื่อโครงร่างงานวิจยั ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว ให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดเริม่ ดาเนินงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั
5. กรอบเวลาการดาเนินงานวิจยั (24 เดือนของการฝึกอบรม)
สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการดาเนินงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน โดยระบุ
รายละเอียดของงานและกาหนดเวลาในการส่งงานตลอดปี การศึกษาทัง้ 2 ปี ตัวอย่างกรอบเวลา
ปี ที่
ประเภทกิ จกรรม
1
-ติดต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและเตรียมคาถามวิจยั
-ส่งคาถามวิจยั และเริม่ จัดทาโครงร่างงานวิจยั
-ส่งโครงร่างงานวิจยั
-ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
-ขอทุ น สนั บ สนุ น งานวิจ ัย จากแหล่ ง ทุ น ทัง้ ภายในและนอก
สถาบัน (ถ้าต้องการ)
-เริม่ เก็บข้อมูล
2
-นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
-วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
-จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปรับแก้ไข
-ส่งร่างรายงานผลงานวิจยั แพทย์ หรือร่างต้นฉบับบทความ
ภาษาอังกฤษ ให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั
-สอบวิทยานิพนธ์ (นาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถาม
ของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ)
-ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ไปยังอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ
6. อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจยั เป็ นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือ
สถาบันที่แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดรับการฝึ กอบรม และได้รบั วว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
หรือ อว. กุ มารเวชศาสตร์ต จวิทยา มาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า 1 ปี และควบคุมงานวิจยั ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดจานวนไม่เกิน 2 คน ต่อชัน้ ปี
7. ในกรณี ท่ีอ าจารย์ผู้ค วบคุ ม งานวิจ ัย ไม่ ได้ส ังกัด สถาบัน ที่แ พทย์ป ระจ าบ้า นต่ อยอดรับ การ
ฝึกอบรม หัวหน้าสถาบันจะต้องมีจดหมายขออนุมตั ผิ บู้ งั คับบัญชาของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั
ท่านนัน้ พร้อมทัง้ ออกจดหมายเชิญไปยังผูค้ วบคุมงานวิจยั ท่านนัน้ ด้วย
8. คณะอนุ กรรมการประเมินงานวิจยั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่คณะอนุ กรรมการการ
ฝึกอบรมและสอบฯ รับรอง คือ ผูค้ วบคุมงานวิจยั 1 ท่าน และผูป้ ระเมินงานวิจยั อีก 2 ท่าน โดย
อย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านนี้ ต้องอยู่นอกสถาบันทีแ่ พทย์ประจาบ้านต่อยอดนัน้ ฝึกอบรมอยู่
9. ผู้ประเมินงานวิจยั ต้องได้ วว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา หรือ อว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี รับประเมินงานวิจยั ทัง้ หมดไม่เกิน 5 ฉบับในแต่ละปี (นับรวมงานวิจยั ทีผ่ ู้
ประเมินควบคุมด้วย)
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10. ในกรณีทค่ี ุณสมบัตขิ องผูค้ วบคุมงานวิจยั ไม่เป็ นไปตามข้อ 5 หรือผูป้ ระเมินงานวิจยั ไม่เป็ นไป
ตามข้อ 7 และ 8 ให้ผู้แทนสถาบันหรือ หัวหน้าโครงการฝึ กอบรม ฯ ของสถาบันทาเรื่องเสนอ
ผ่ านคณะอนุ ก รรมการการฝึ ก อบรมและสอบ ฯ เพื่อ น าเข้าที่ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการการ
ฝึกอบรมและสอบ ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นราย ๆ ไป
11. ประเภทของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
11.1 การวิจยั ทางคลินิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study,
systematic review with or without meta-analysis เป็ นต้น
11.2 รายงานผูป้ ่ วย (case series)
11.3 การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
11.4 การวิจยั ด้านการบริการทางการแพทย์ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เป็ น
ต้น
11.5 การวิจยั ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
12. รายงานผลงานวิจยั เพื่อประกอบการสอบวุ ฒิบตั รอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา สามารถ
จัดทาเป็ น 2 รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย
12.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพมิ พ์
ในวารสารทางการแพทย์
13. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องส่งร่างรายงานผลงานวิจยั แพทย์ หรือร่างต้นฉบับบทความ
ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ทัง้ 3 ท่านก่อนกาหนดวัน
สอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ โดยการนาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อ
ซักถามของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ ฯ
15. การตัดสินให้งานวิจยั ผ่าน จะต้องผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ทัง้ 3
ท่าน และผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ ฯ ในการสอบ
วิทยานิพนธ์
16. การส่งรายงานการวิจยั เป็ นไปตามรูปแบบของรายงานดังต่อไปนี้
16.1 วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
1) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่แี ก้ไขเรียบร้อยแล้ว และพิมพ์
ตามรูปแบบทีก่ าหนด จานวน 3 ชุด ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านทีเ่ ป็ นคณะอนุกรรมการประเมิน
งานวิจยั
2) ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด และใบประเมินงานวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านทีแ่ สดง
ว่า งานวิจยั ได้ผ่านการประเมินให้แก่ผแู้ ทนสถาบัน
3) ส่ ง แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ มีร ายงานวิจ ัย ฉบั บ สมบู ร ณ์ และใบประเมิน ผลงานวิจ ัย จาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่าน บันทึกในรูปแบบ pdf ให้แก่คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ
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ฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี ทส่ี อบ โดยในชุดรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ทส่ี ง่ ต้องระบุ
ชื่อเรื่อง ชื่อแพทย์ผทู้ า ติดทีส่ นั ปก ซึง่ อาจจะเขียนหรือพิมพ์สติกเกอร์ตดิ ก็ได้
16.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ
1) ให้ แ พทย์ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดเป็ นผู้ นิ พ นธ์ ช่ือ แรก และอาจารย์ผู้ ค วบคุ ม งานวิจ ัย เป็ น
correspondence
2) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องนาต้นฉบับที่แก้ ไขแล้ว (manuscript for publication) ส่งไป
ยังวารสารทางการแพทย์ และส่งให้แก่ผู้แทนสถาบัน พร้อ มกับใบประเมินงานวิจยั จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านทีแ่ สดงว่า งานวิจยั ได้ผ่านการประเมิน และใบตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารว่า ต้นฉบับงานวิจยั อยู่ระหว่างการทบทวน (under review)
3) ส่งแผ่ นบันทึก ข้อมูล ที่มีต้นฉบับ บทความภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐานการตอบรับจาก
บรรณาธิการวารสาร และใบประเมินงานวิจยั จากผู้ทรงคุณวุ ฒทิ งั ้ 3 บันทึกในรูปแบบ pdf
จานวน 1 แผ่น ให้แก่คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ ฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ของปี ทส่ี อบ
17. ผูส้ มัครสอบเพือ่ หนังสืออนุมตั ิ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ให้ส่งผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ
ตีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้ อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ก่ อนหน้ านี้แทนรายงานวิจยั ได้ โดย
เสนอให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ ฯ พิจารณา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปี
การศึกษานัน้
18. งานวิจยั นี้เป็ นสิทธิของสถาบันทีฝ่ ึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถนาผลงานจาก
งานวิจยั นี้ไปเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูค้ วบคุมงานวิจยั และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่านัน้

38

ภาคผนวกที่ 5
การประเมิ นผลโดยการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic
assessment) ที่ ว ัด การเรีย นรู้ข ัน้ สู ง สุ ด ตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมิน การ
ปฏิบตั งิ านจริงๆไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาการบันทึกแฟ้ มสะสม
ผลงานที่ปฏิบตั ิ รวบรวมหลักฐานทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทัง้ ด้ านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ ตามสมรรถนะที่กาหนดในหลักสูตร ประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะ
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ท่ปี รึก ษา และนาเสนอแฟ้ มสะสมงานนี้ต่อ
คณะกรรมการฝึ กอบรมของสถาบันปี ละ 1-2 ครัง้ เพื่อรับการประเมินและฟั งข้อเสนอแนะ ร่วมกับการ
วางแผนเพือ่ พัฒนา
การกาหนดแนวทางการประเมิ นสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ portfolio มีดงั นี้
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้ portfolio เป็ นเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรูท้ ่พี งึ ประสงค์ในเรื่องพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพความรูค้ วามสามารถทางกุ มารเวชศาสตร์ตจวิทยาที่เกี่ยวข้อง การบริบาลผู้ป่วย
ระบบสุขภาพ/การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและภาวะ
ผูน้ า ทัง้ นี้จะต้องให้อาจารย์ของสถาบันประเมิน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อการ
พัฒนาและเซ็นชื่อกากับในใบประเมินและเก็บเป็ นหลักฐานใน Portfolio
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ภาคผนวกที่ 6
กิ จกรรมทางวิ ชาชีพที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิ บตั ิ ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกากับ
ดูแล (EntrustableProfessional Activities : EPAs) เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
คือกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญมาก (critical activities)ทีผ่ จู้ ะประกอบอาชีพเป็ นกุมารแพทย์ตจ
วิทยาทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย EPA ทีแ่ พทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมนี้
EPA 1: Care of the pediatric skin
EPA 2: Managepediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting
EPA 3: Manage pediatric patients with skin diseases in an in-patientand criticalsetting
EPA 4: Demonstrate competence in performing the common proceduresand laboratory
interpretation of the pediatric dermatology

แนวทางการเรียนรูแ้ ละการประเมิน EPAs
Levels of EPAs (ระดับศักยภาพ)
Level 1 = เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
Level 3 =สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 =สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยไม่ตอ้ งกากับดูแล
Level 5 =สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
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สมรรถนะหลักทางวิ ชาชีพ (competency) ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสาหรับแต่ละ EPA
EPA
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพทีพ่ งึ ประสงค์
1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
2. การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
3. ความรูค้ วามสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ตจ
วิทยา
4. การบริบาลผูป้ ่ วย
5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
6. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
7. ภาวะผูน้ า
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EPA 1 การดูแลผิ วหนังเด็ก (care of the pediatric skin)
1. ชื่อเรื่องกิ จกรรม
2. ข้อกาหนด และข้อจากัด
ของกิ จกรรม (บริ บทสถานที่
ลักษณะผู้รบั บริ การ)

3. สมรรถนะหลักทาง
วิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ พฤติ กรรม

การดูแลผิวหนังเด็ก (care of the pediatric skin)
รายละเอียดของกิ จกรรม
การให้การดูแลผิวหนังเด็ก ตลอดจนให้คาแนะนาการดูแลผิวหนังตัง้ แต่
วัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ทีห่ ออภิบาลทารกแรกเกิด ห้องตรวจ
โรคผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน จนถึงการบริการทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ
ทัง้ นี้ได้กาหนดกรอบกิจกรรมดังนี้
2.1 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของผิวหนังในทารกแรกเกิดและให้
คาแนะนา ดูแลรักษา
2.2 การให้คาปรึกษาแนะนา การดูแลผิวหนังในสภาวะปกติ ในแต่ละวัย
ตัง้ แต่วยั ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น
2.3 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวหนังเมื่อเกิดพยาธิสภาพ
บริ บท
สถานที:่ หออภิบาลทารกแรกเกิด ห้องตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน
ลักษณะผูร้ บั บริการ: ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ทีม่ สี ภาพผิวหนัง
ปกติ และผิวหนังทีม่ พี ยาธิสภาพ
ข้อจากัด : ไม่มี
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา เกีย่ วกับการดูแล
ผิวหนังในแต่ละวัยและการดูแลผิวหนังทีม่ พี ยาธิสภาพทีพ่ บบ่อยในเวช
ปฏิบตั ิ
4.2 ทักษะการซักประวัตแิ ละการตรวจผิวหนังในแต่ละวัย
4.3 มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
4.4 ทักษะการให้คาปรึกษาแนะนา
42

5. การวัดและการ
ประเมิ นผล
6. ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดแต่ละชัน้ ปี

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิ น

4.5 มีพฤตินิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิ ธีการประเมิ นระดับความสามารถ
ก. การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์
ข. Case-based discussion อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี โดยอาจารย์
ระดับความสามารถที่พึงมี
ก. ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่
ระดับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี 2
ข. ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L5 เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรมใน
ระดับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมิน
ใหม่

Milestone EPA 1. การดูแลผิวหนังเด็ก (care of the pediatric skin)
การดูแลผิวหนังเด็ก(pediatric skin care)
มีทกั ษะในการให้คาแนะนาการดูแลผิวหนังเด็กในวัยต่าง ๆ ในสภาวะปกติ ตลอดจนการ
แนะนาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการดูแลผิวหนัง เช่นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ให้ความชุ่มชืน้ และการป้ องกันแสงแดด

ปี ที่
1

ปี ที่
2

✓

✓

ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการดูแลผิวหนังเด็กเมื่อผิ วหนังมีพยาธิ สภาพ
(medical knowledge and skills)
มีทกั ษะ มีความรูค้ วามสามารถในการให้คาแนะนาและให้การดูแลผิวหนังเด็กทีม่ พี ยาธิ
สภาพต่างๆ ดังนี้
1. Eczematous skin:- atopic dermatitis, diaper dermatitis, contact dermatitis, ✓
miliaria
2. Ulcerative skin:- epidermolysis bullosa, bullous dermatosis
✓
3. Xerosis
✓
4. Ichthyoses:- congenital ichthyoses, acquired ichthyoses
5. Photodermatoses
6. Post irradiation/ chemotherapy / ostomy skin care
✓
7. Birthmarks
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning)
เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์และการสื่อสาร(interpersonal and communication skills)
1.ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แพทย์ประจาบ้านนักศึกษาแพทย์และสหวิชาชีพทาง
การแพทย์
2.สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เคารพการ
ตัดสินใจ
3.มนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี ทางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
1.คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
2.ความสนใจใฝ่ รแู้ ละสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
3.ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ(system-based practice)
1.มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
2.มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4.มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่ วย
5. การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
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✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

EPA 2ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กที่พบโดยทัวไป
่ สาหรับเด็กที่มารับการรักษาที่คลิ นิกผู้ป่วยนอก
(manage pediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting)
หัวข้อที่
1. ชื่อเรื่องกิ จกรรม
2. ข้อกาหนด และ
ข้อจากัดของ
กิ จกรรม (บริ บท
สถานที่ ลักษณะ
ผู้ป่วย)

3. สมรรถนะหลัก

รายละเอียด
ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กที่พบโดยทัวไป
่ สาหรับเด็กที่มารับการรักษาที่คลิ นิกผู้ป่วยนอก (manage pediatric patients
with skin diseases in an ambulatory setting)
รายละเอียดเกี่ยวกับกิ จกรรมทางวิ ชาชีพที่ต้องมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัตทิ เ่ี หมาะสม
2.2 ตรวจร่างกายทางผิวหนังและทัวไปของเด็
่
กด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างมีเหตุผลและคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพือ่ นามาตัง้ สมมติฐาน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วจิ ารณญาณทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยาตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องเป็ นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการทีจ่ าเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ตลอดจน
ขัน้ ตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ การทาหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.9 สามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวและให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม
บริ บท
สถานที:่ คลินิกผูป้ ่ วยนอก และคลินิกโรคผิวหนัง
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทเ่ี ป็ นโรคผิวหนังเด็กทีพ่ บโดยทัวไปที
่ ค่ ลินิกผูป้ ่ วยนอก และคลินิกโรคผิวหนัง
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
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หัวข้อที่
ทางวิ ชาชีพที่
เกี่ยวข้อง

4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ
พฤติ กรรม
5. การวัดและการ
ประเมิ นผล

รายละเอียด
 การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
 การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
1. ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาเกีย่ วกับโรคผิวหนังเด็กทีพ่ บโดยทัวไป
่
2. ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น ในการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็ก
3. ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4. มีพฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิ ธีการประเมิ นระดับความสามารถประเมินขณะปฏิบตั งิ านทีค่ ลินิกผูป้ ่ วยนอกโดยอาจารย์ประจาหน่วย ข้อมูลจากผูร้ ่วมงาน และ
จากบันทึกเวชระเบียน
ชัน้ ปี ที่ 1
1. การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านทีค่ ลินิกผูป้ ่ วยนอกและคลินิกโรคผิวหนัง และ/หรือ case-based discussion โดยอาจารย์
ประจาหน่วยอย่างน้อยจานวน 5 ราย ซึ่งต้องมีปัญหาทีแ่ ตกต่างกันตามกลุ่มโรคทีก่ าหนดตามหลักสูตร โดยมีระดับ
ความสามารถอย่างน้อยระดับ L3
ชัน้ ปี ที่ 2
1. การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านทีค่ ลินิกผูป้ ่ วยนอกและคลินิกโรคผิวหนัง และ/หรือ case-based discussion โดยอาจารย์
ประจาหน่วยอย่างน้อยจานวน 5 ราย ซึ่งต้องมีปัญหาทีแ่ ตกต่างกันตามกลุ่มโรคทีก่ าหนดตามหลักสูตร โดยมีระดับ
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หัวข้อที่

รายละเอียด
ความสามารถอย่างน้อยระดับ L4
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม

6. ระดับ
ความสามารถ
ตาม EPA ของ
แพทย์ประจาบ้าน
แต่ละชัน้ ปี
7. วันหมดอายุผล
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
การรับรองการ
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
ประเมิ น
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EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ ของเด็กที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยในหรือที่อยู่ในภาวะวิ กฤต
(manage pediatric patients with skin diseases in an in-patient and critical setting)
หัวข้อที่
1.ชื่อเรื่องกิ จกรรม
2. ข้อกาหนด และ
ข้อจากัดของกิ จกรรม
(บริ บท สถานที่
ลักษณะผู้ป่วย)

รายละเอียด
ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิ ดปกติ ของเด็กที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยในหรือที่อยู่ในภาวะวิ กฤต (manage pediatric
patients with skin diseases in an in-patient and critical setting)
รายละเอียดเกี่ยวกับกิ จกรรมทางวิ ชาชีพที่ต้องมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัตทิ เ่ี หมาะสม
2.2 ตรวจร่างกายด้านผิวหนังและทัวไปของเด็
่
กด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพือ่ นามาตัง้ สมมติฐาน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วจิ ารณญาณทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยาตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง เป็ นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการทีจ่ าเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ตลอดจน
ขัน้ ตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ การทาหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.9 สามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวและให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม
บริ บท
สถานที:่ หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทเ่ี ป็ นโรคผิวหนังเด็กทีพ่ บบ่อยหรือโรคผิวหนังเด็กชนิดเฉียบพลัน (เช่น atopic dermatitis,
ichthyosis, psoriasis, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis)
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หัวข้อที่

รายละเอียด
ข้อจากัด : ผูป้ ่ วยต้องไม่อยู่ในภาวะช็อกหรือมีสญ
ั ญาณชีพไม่คงที่
3. สมรรถนะหลักทาง  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
วิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
 การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
4. ข้อกาหนดด้าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ ความรู้
1. ความรูพ้ น้ื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาเกีย่ วกับโรคผิวหนังเด็กทีม่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการรับการรักษาในโรงพยาบาล
2. ทักษะทางคลินิกและทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น ในการ
ทักษะ ทัศนคติ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็ก
พฤติ กรรม
3. ทักษะในการติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4. มีพฤตนิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
5. การวัดและการ
วิ ธีการประเมิ นระดับความสามารถประเมินขณะปฏิบตั งิ านทีห่ อผูป้ ่ วยในโดยอาจารย์ประจาหน่วย
ประเมิ นผล
การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านและสอบ long case อย่างน้อย 2 ครัง้ /ปี
6. ระดับความสามารถ ระดับความสามารถที่พึงมี
ตาม EPA ของแพทย์ ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2
ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม
7. วันหมดอายุผลการ วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
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หัวข้อที่
รับรองการประเมิ น

รายละเอียด
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 4: แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ตจวิ ทยา
(demonstrate competence in performing the common procedures and laboratory interpretation
of the pediatric dermatology)
1. ชื่อเรื่องกิ จกรรม

แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของกุมารแพทย์ตจวิทยา
(demonstrate competence in performing the common procedures of
pediatric dermatology)
2. ข้อกาหนด และข้อจากัด รายละเอียดของกิ จกรรม
ของกิ จกรรม (บริ บทสถานที่ 1.1 การทาหัตถการโดยมีระดับทักษะตามทีก่ าหนด
1.2สามารถสือ่ สารกับผูป้ ่ วยและ/หรือผูป้ กครองเพือ่ ขอความยินยอมในการทา
ลักษณะผู้รบั บริการ)
หัตถการ ตลอดจนให้คาแนะนาและชีแ้ จงภายหลังการทาหัตถการหากมี
ภาวะแทรกซ้อน
บริ บท
สถานที:่ คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั ้ แต่ แรกเกิดจนถึง 18 ปี
ตัวอย่างหัตถการ :
1. Punch biopsy/shave biopsy/incisional biopsy/excisional biopsy
2. KOH preparation, Tzanck’s smear and interpretations/ scrape for
scabies/Wood’s light examination
3.Intralesional injection
4. Extraction/curettage
5. Cryotherapy
6. Laser therapy
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3. สมรรถนะหลักทาง
 การติดต่อสือ่ สาร สัมพันธภาพ
วิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 ความรูพ้ น้ื ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
4. ข้อกาหนดด้าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู้ ทักษะ 4.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเรื่องหัตถการทีท่ า การเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพือ่ การทาหัตการ
การใช้ยาบรรเทาอาการปวดและทาให้สงบ ขัน้ ตอนการหัตการ สภาพและ
ทัศนคติ พฤติ กรรม
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมี
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5. การวัดและการ
ประเมิ นผล
6. ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดแต่ละชัน้ ปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิ น

ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรูเ้ กี่ยวกับการแปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารณ์ KOH preparation/ Tzanck’s smear, การทาหัตถการ
ทีจ่ าเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโรคผิวหนังเด็ก punch
biopsy/shave biopsy/ incisional biopsy/excisional biopsy, cryotherapy,
intralesional injection, laser therapy
4.3 ทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 มีพฤตินิสยั และเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิ ธีการประเมิ นระดับความสามารถ
การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ /ปี
ระดับความสามารถที่พึงมี
ก. ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2
ข. ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิ น
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่

Milestone EPA4. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)
1.การซักประวัตติ รวจร่างกาย
2.มีทกั ษะในการแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กี่ยวข้องกับทางผิวหนัง
3.การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical)หรือหัตถการ
(procedures)และให้ความรูแ้ ก่ผมู้ ปี ั ญหาผิวหนัง
4.การให้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ความสามารถในการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ทางผิวหนัง
5.การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของ
ผู้ป่วย (medical knowledge and skills)
1ความรูพ้ น้ื ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์(basic science) ทางผิวหนัง
2 ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาตจวิทยา
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง(practice-based learning)
1.มีงานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.การวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
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ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

3.เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
4.การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
5.ความสามารถทางทักษะด้านอื่น ๆ เช่นความสามารถในการใช้สอ่ื อิเล็กโทร
นิคส์ หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
(literacy)
ทักษะปฏิ สมั พันธ์และการสื่อสาร(interpersonal and communication
skills)
1.ทักษะการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์
3.ทักษะการสือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพโดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4.มนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทางานกับเพือ่ นร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ทักษะการเป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์ต่างแผนกและบุคลากรอื่น
ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
1.คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนั ดีตอ่ ผูป้ ่ วยญาติผรู้ ่วมงานเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
2.ความสนใจใฝ่ รแู้ ละสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
3.ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและ คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)
1.มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
2.มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4.มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่ วย
5. การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
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✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

ระดับความสามารถ (milestone) ตามEPA ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในแต่ละระดับชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
ปี 1
L2-3
L1-3

EPA

แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
ปี 2
L4-5
L4-5

EPA 1 การดูแลผิวหนังเด็ก
EPA 2 ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กทีพ่ บโดยทัวไป
่
สาหรับเด็กทีม่ ารับการรักษาทีค่ ลินิกผูป้ ่ วยนอก
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กทีม่ า
L1-3
รับการรักษาทีห่ อผูป้ ่ วยในหรือทีอ่ ยู่ในภาวะวิกฤต
EPA 4แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของ
L1-3
กุมารแพทย์ตจวิทยา
L1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
L2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง
L5 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เอง และสอนผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
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L4-5
L4-5

ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติของสถาบันที่จะรับผู้เข้าฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา
1. เกณฑ์ทวไปส
ั่
าหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวไป
ั่
(ก) ได้รบั การรับรองคุณภาพหรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนั กวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตใิ น
การใฝ่ รใู้ ห้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
(ค) มีระบบการบริห ารจัดการที่ดี มีส ถานที่ เครื่อ งมือ อุป กรณ์ และจานวนผู้ป่ วยทัง้
ประเภทผู้ ป่ วยในและผู้ ป่ วยนอกพอเหมาะแก่ ก ารฝึ กอบรม และผู้ เ ข้า รับ การ
ฝึกอบรมได้มสี ว่ นดาเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนก
ในโรงพยาบาลเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบด าเนิ น การ โดยผู้บ ริห ารของคณะแพทยศาสตร์/
วิท ยาลัย แพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่ รบั ผิด ชอบด าเนิ น การต้อ งไม่ มีผ ลประโยชน์
ส่วนตัวทีอ่ าจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มี ป ณิ ธ านและพั น ธกิ จ ระบุ ไ ว้ ช ัด เจนว่ า มุ่ ง ผลิ ต แพทย์ ป ระจ าบ้ า นที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็ น
นักวิชาการที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุ นการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิธาน
ได้แ ก่ การบริห ารงานทัว่ ไป การบริห ารการศึก ษา เป็ น ต้น ระบบบริห ารงาน
ดัง กล่ า วให้ ท าเป็ นระเบี ย บของคณะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ /
โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบทัวกั
่ น
(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณ วุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข้อ ง และมีค วาม
มุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึกอบรม
(ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ปี ) คณ ะแพทยศาสตร์ /วิ ท ยาลั ย แ พทยศาสตร์ /
โรงพยาบาลที่ข อเปิ ด ด าเนิน การฝึ ก อบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับ คณะ
แพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่มปี ระสบการณ์ดาเนินการเปิ ด
หลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา/ช่วยเหลือ
หรือเป็ นสถาบันสมทบ/สถาบันร่วมในการดาเนินการฝึกอบรม
(ฌ) ก่ อ นเปิ ดด าเนิ น การฝึ ก อบรม คณ ะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ /
โรงพยาบาล จะต้องดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรม
เพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึ กอบรมมีสทิ ธิเข้
์ าสอบเพื่อวุฒบิ ตั ร ฯ และจะต้องมีความพร้อม
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ในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ทัง้ นี้จะต้องมีแผนดาเนินงาน
ระยะ 5 ปี ทม่ี คี วามชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั กิ ารจะต้ องแสดงให้เห็นว่า
มีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริม่ การฝึกอบรมแต่ละชัน้ ปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณีทเ่ี ป็ นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อ (ก)
ถึง (ฌ) แล้ว จะต้อ งไม่ แ สวงหาก าไรจากการฝึ ก อบรม โดยให้จ ัด ตัง้ มู ล นิ ธิห รือ
กองทุ น ที่มีทุ น ส ารองเพี ย งพอในการด าเนิ น การระยะยาว และให้มีผู้แ ทนราช
วิท ยาลัยกุ มารแพทย์แห่ งประเทศไทยเป็ น กรรมการของมูล นิ ธิห รือ กองทุ น โดย
ตาแหน่ง
(2) หน่ วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนัน้ จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้
(ก) ห้ องปฏิ บตั ิ การสาหรับการชันสูตร สถาบันการฝึ กอบรมจะต้ องมีการให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้
ครอบคลุ ม การชัน สูต รประเภทพื้น ฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นส าหรับการ
ฝึ ก อบรม ซึ่งห้อ งปฏิบัติก ารต้อ งมีพ ยาธิแ พทย์ห รือ แพทย์ห รือ บุ ค ลากรอื่น ที่มี
ความรูค้ วามชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
 ห้องปฏิ บตั ิ การด้านพยาธิ วิทยากายวิ ภาค สามารถทีจ่ ะทาการตรวจศพ
ตรวจชิ้น เนื้ อ และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์ว ิท ยาที่ได้จ ากการผ่ าตัด หรือ การท า
หัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ช้นิ เนื้อเยื่อและสิง่ ส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้อง
จุ ล ทรรศน์ ไ ด้ เอง พยาธิแ พทย์ต้ อ งมีเวลา มีค วามสามารถแล ะเต็ ม ใจให้
คาปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ง
เปรีย บเสมือ นดัช นี ช้ีบ่ งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้น หา
สาเหตุ การดาเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
นัน้ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผู้ป่วยที่ถงึ แก่กรรม (ไม่รวมการ
ตรวจศพทางด้านนิตเิ วชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจ
ทางเซลล์วทิ ยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขัน้ สุดท้าย
และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณีทอ่ี ตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนด
สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานทีบ่ ่งชี้ถงึ ความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจใน
การค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรคและการประเมิ นผลการรักษาของแพทย์ใน
โรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรือการตรวจอื่น ๆ
 ห้องปฏิ บตั ิ การด้านพยาธิ วิทยาคลิ นิกหรือเวชศาสตร์ชนั สูตร สามารถให้
บริก ารตรวจด้า นโลหิต วิท ยา เคมีค ลินิ ก จุ ล ทรรศนศาสตร์ จุ ล ชีว วิท ยา
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วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็ นประจา รวมทัง้ จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคาร
เลือดทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึกอบรม
(ข) หน่ วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรงั สีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจ
ทางรังสีทจ่ี าเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้องสมุดทางการแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐาน
ทางการแพทย์วารสารทางการแพทย์ท่ใี ช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้น
รายงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบี ย นและสถิ ติ สถาบันฝึ ก อบรมจะต้อ งจัดให้ผู้ป่วยทุก คนมีแฟ้ ม
ประจาตัว ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสังการรั
่
กษาที่เป็ นมาตรฐาน
และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
(3) หน่ วยงานทางด้ านคลิ นิกที่ เกี่ ย วกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ ฝึกอบรม สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องมีหน่ ว ยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์กุมารเวช
ศาสตร์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา วิสญ
ั ญีวทิ ยา โสต ศอ นาสิก ฯ ศัลยศาสตร์ทรวงอก พยาธิ
วิทยา กุมารเวชบาบัดวิกฤต กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่
ฝึกอบรมหากจาเป็ น
(4) กิ จกรรมวิ ชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มกี จิ กรรมวิชาการสม่าเสมอทัง้ ในหน่วยงาน
ที่รบั ผิด ชอบในการสาขาที่ฝึ ก อบรม เช่ น กิจ กรรม Journal club หรือ กิจ กรรมวิช าการ
ระห ว่ างห น่ ว ย งาน ห รื อ ระดั บ โรงพ ย าบ าล เช่ น morbidity-mortality conference,
Clinicopathological conference
นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์พ้ืน ฐานประยุ กต์ห รือ วิท ยาศาสตร์ค ลินิก สัม พัน ธ์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ ระบบ
ผิวหนัง และควรสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตาม
โอกาสสมควร
2. เกณฑ์เฉพาะของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภาจะรับรองให้มกี ารเปิ ดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีสาขาหรือหน่วยงานทีส่ าคัญปฏิบตั งิ านประจาคือ
1.1 กุมารเวชศาสตร์
1.2 อายุรศาสตร์/ตจวิทยา
1.3 ศัลยศาสตร์
1.4 วิสญ
ั ญีวทิ ยา
1.5 พยาธิวทิ ยา
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(2)

มีจานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยามารับการรักษาและปรึกษาจานวน
อย่างน้อย 1000 ครัง้ ต่อปี
(3) มีจานวนผูป้ ่ วยในทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยามารับการตรวจรักษาจานวนอย่างน้อย
200 ครัง้ ต่อปี
(4) มีงานบริการด้านหัตถการตามหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ
(5) มีการวิจยั ทางด้านโรคผิวหนัง
สถาบัน ฝึ ก อบรมใดขาดหน่ ว ยงานหรือ คุ ณ สมบัติบ างข้อ ก็อ าจจัด การฝึ ก อบรมโดยใช้
สถาบัน การฝึ ก อบรมอื่น เป็ นสถาบัน สมทบหรือ สถาบัน ร่ว มฝึ ก อบรม โดยความเห็น ชอบของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสูตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ในการ
ฝึกอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้าน และได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รบั ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา2
ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบัน ฝึ กอบรมสมทบ ได้แ ก่ สถาบัน ฝึ ก อบรมที่ได้รบั อนุ ม ัติจ ากแพทยสภาให้เป็ น
สถาบันฝึ กอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้า นในส่วนที่สถาบันหลัก
ไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า
3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัว อย่ าง คณะแพทยศาสตร์..............จัดท าหลัก สูต รการฝึ ก อบรมฯ สาขา
............และขออนุมตั เิ ปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล............เป็ น
สถาบันฝึกอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็ นเวลา 6 เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่วมฝึ กอบรม
ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตัง้ แต่ 2 แห่งขึน้ ไปทีด่ าเนินการจัดทา
หลักสูต รการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านและได้รบั อนุ มตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันอบรม
ร่วมกันโดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่า
กว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์..........ร่วมกับโรงพยาบาล.............จัดทาหลักสูตร
การฝึกอบรมฯสาขา................และขออนุมตั เิ ปิ ดเป็ นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ได้รบั ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์............เป็ นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล..............เป็ น
เวลา 1 ปี เป็ นต้น
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สถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลื อก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั ความเห็น ชอบจากราช
วิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขา
นัน้ ให้เป็ น สถาบัน ฝึ ก อบรมที่จดั ประสบการณ์ เพิ่ม เติม ให้กับ ผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรมที่ส นใจได้ใ น
ลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์ เพิ่มเติมจากสถาบันฝึ กอบรม
กิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4. การขออนุมตั ิ เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มคี วามประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึกอบรมในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ถ้าเป็ นการจัดการฝึกอบรมทีม่ หี รือไม่มสี ถาบันฝึกอบรม
สมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะทีม่ ี
สถาบันร่วมฝึ ก อบรมให้ทุก สถาบันฝึ กอบรมร่วมรับผิดชอบเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์
หลัก สูตรการฝึ กอบรมที่ได้รบั อนุ มตั ินัน้
เสนอแพทยสภาเพื่อส่งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ประสานงานกับ คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ ตรวจรับ รองการเปิ ด สถาบัน
ฝึ ก อบรมและก าหนดศัก ยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ ามี) หรือ สถาบันร่ว ม
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานัน้ แล้วให้นาเสนอ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ติ ่อไป
5. การติ ดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกากับดูแ ลสถาบันฝึ กอบรมหลัก สถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรมที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ โดยการมอบหมาย
ให้คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นผู้ดาเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอ
รายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพือ่ เสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะ ๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่ วมฝึกอบรม
ใดไม่มผี สู้ มัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์
ประจาบ้านสาหรับหลักสูตรนัน้ ของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมนัน้ ไว้ก่อน จนกว่า
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนัน้ ว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรม
ใดไม่ มีผู้ส มัค รเข้ารับ การฝึ ก อบรมในหลัก สูต รใดติด ต่อ กัน เกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก ” การเป็ น สถาบัน
ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และให้ทาเรื่องแจ้งราชวิทยาลัย
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กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุ มตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอ
เป็ นสถาบันฝึกอบรมอีกให้ดาเนินการตามข้อ 3และ 4
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ภาคผนวกที่ 8
อาจารย์ผ้เู ชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา ภาควิ ชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ตารางรายชื่ออาจารย์ปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
ลำดับ

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ – นำมสกุล

1

ศ.พญ.ศิรวิ รรณ วนานุกูล

2

รศ.พญ.สุชรี า ฉัตรเพริดพราย

3

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

คุณวุฒิ (สำขำวิชำ)
สถำบัน : ปี ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2527
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2533
- วท.ม. สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2539
- อ.ว. (ตจวิทยา) แพทยสภา ปี พ.ศ.2545
- อ.ว. (กุมารตจวิทยา) แพทยสภา ปี พ.ศ. 2550
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
- วท.ม. สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2542
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543
- M.Sc. Community Paediatrics, London, UK ปี
พ.ศ. 2546
- Certificate in Pediatric Dermatology, University
of Miami, USA ปี พ.ศ. 2556
- อ.ว. (กุมารตจวิทยา) แพทยสภา ปี พ.ศ. 2558
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543
-ประกาศนียบัตรชัน้ สูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549
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4

อ.พญ. การะเกด จันทวรางกูร

-Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology,
Henry Ford Hospital, Michigan, USA ปี พ.ศ.
2554
- Certificate in Community and Social Pediatrics,
Henry Ford Hospital, Michigan, USA ปี พ.ศ.
2555
- อ.ว. (กุมารตจวิทยา) แพทยสภา ปี พ.ศ. 2558
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2554
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560
- ว.ว. (กุมารตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562
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ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิ ทยา พ.ศ.2562-2565
1. พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ ์
2. พญ.ชมนาด นวลปลอด
3. พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
4. พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ
5. พญ.ศิรวิ รรณ วนานุกูล
6. นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล
7. พญ.วนิดา ลิม้ พงศานุรกั ษ์
8. พญ.วาณี วิสุทธิเสรี
์ วงศ์
9. พญ.สุชรี า ฉัตรเพริดพราย
10. นพ.อรุชา ตรีศริ โิ ชติ
11. พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร
12. พญ.รัตนาวลัย นิตยิ ารมย์
13. พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒกิ านต์
14. พญ.นุชนาฏ รุจเิ มธาภาส
15. พญ.ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร
16. พญ.ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
17. นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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