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1. ชื่อหลักสูตร (Program Title) 
สาขาประเภทท่ี 1 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ (Residency Training in Pediatrics Board) 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร (Name of Diploma) 
สาขาประเภทท่ี 1 
ชื่อเต็ม วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ 
            (Diploma of the Thai Board of Pediatrics) 
ชื่อย่อ ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์ (Dip., Thai Board of Pediatrics) 
 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (Responsible Unit) 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข 

 
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ( ภาควิชาฯ ) เป็นสถาบัน 
ฝึกอบรมหลักที่แพทยสภารับรอง มีเป้าหมายเพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สุขภาพแก่เด็กแบบองค์รวมได้แก่การดูแลเด็กด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การวินิจฉัย
และรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพและความพิการ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจและสังคม
อย่างเหมาะสม ทั้งในสภาพที่เป็นปัจเจกบุคคล และในสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน เน่ืองจาก
ภาควิชาฯ มีปรัชญาการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน คือ “Training for the Trainer” ดังนั้นภาควิชาฯจึงได้
ก าหนดอัตลักษณ์ของกุมารแพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากภาควิชาฯ ว่าเป็น “กุมารแพทย์นักพัฒนา” ซึ่ง
หมายความว่า กุมารแพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากภาควิชาฯ มีความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนได้ ดังนั้นพันธกิจของแผนการฝึกอบรม 
ดังต่อไปนี้  

1. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวชปฏิบัติ รวมถึงมีสมรรถนะต่างๆ ตาม
พันธกิจของหลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท ).โดยมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมอันเหมาะสมแห่งวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ 
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2. ผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความสามารถในการสอนและพัฒนาผู้ อ่ืนหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ผลิตกุมารแพทย์ให้มีความสามารถในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ น าไปสู่การพัฒนา 
ทางด้านวิชาการและบริการ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเพื่อ
พัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนและสังคมต่อไป   

4. ผลิตกุมารแพทย์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคมไทย (Individual Development Plan)  

ภาควิชาฯ จึงมีความพิถีพิถันในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความตั้งใจ และรู้ความ 
ต้องการของตนที่ชัดเจนในการเลือกเข้ามารับการฝึกอบรมที่รามาธิบดี  และเป้าหมายตรงกับพันธกิจของ
แผนการฝึกอบรมของภาควิชาฯ ขณะเดียวกันภาควิชาฯ ก็ทุ่มเททรัพยากรด้านอาจารย์ เวลา และพิถีพิถันในการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถทางเวชปฏิบัติที่ครบถ้วน มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการในระดับสูงและทันสมัย สามารถค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง ได้รับ
การฝึกฝนเข้มข้นด้านงานวิจัย ได้เรียนรู้วิธีและฝึกประสบการณ์ในการก ากับดูแลรวมถึงการสอนทางคลินิกแก่
นักศึกษาแพทย์ มีความกล้าแสดงออก และฝึกฝนความเป็นผู้น าผ่านการบริหารจัดการและกิจกรรมพิเศษ 
นอกจากนี้บรรยากาศการฝึกอบรมยังเป็นไปด้วยความให้เกียรติแก่แพทย์ประจ าบ้าน รับฟังความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการฝึกอบรม 

เน้ือหาและวิธีการฝึกอบรม ครอบคลุมความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูง การฝึกฝน 
ประสบการณ์ให้มีความสามารถในการวินิฉัย ดูแลรักษา และให้บริการสุขภาพเด็กแบบองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ
ในเชิงรุก การป้องกันการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขความพิการ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการ
ทางร่างกาย และจิต สังคมอย่างเหมาะสม ทั้งในสถานะที่เป็นปัจเจกบุคคล และในสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้โดยค านึงถึงสภาวะครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม การเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกทักษะ
การค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ (critical appraisal )มีความรู้ด้านระบาด
วิทยาพื้นฐานและการรักษาทางการแพทย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางการแพทย์อย่างเหมาะสม  

สิ่งส าคัญมากที่สุดของหลักสูตรโครงการฝึกอบรมนี้ คือ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งนอกจาก 
จะมีความรู้ความสามารถเฉพาะในสาขาวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลแล้ว          
ยังเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแห่งความเป็นครู ให้การก ากับดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาลูก
ศิษย์ให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและการครองตน  
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  นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้าน ยังได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นเวลา 
3-4 เดือนตลอดการฝึกอบรม จึงมีโอกาสเรียนรู้จากคณาจารย์ที่ รพ.มหาราช ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวใน
ระดับสูงและทุ่มเทการสอนแก่แพทย์ประจ าบ้านเป็นอย่างดียิ่ง แพทย์ประจ าบ้านจึงมีโอกาสได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้ป่วยที่มีความหลากหลายแตกต่างจากที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  หลักสูตรฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์ ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญ (อ.ฝ.ส.) สาขากุมารเวชศาสตร์
ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ )รวกท.( ปี พ.ศ.2561 โดยปรับปรุงจากฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาควิชาฯ และแพทย์ประจ าบ้าน ได้มีโอกาสในการปรับกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับต่อ
ความต้องการจ าเพาะบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน  
 
5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม (Program Starts) 

        เร่ิมใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
6.  คณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 ภาควิชาฯ ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของหลักสูตรและความจ าเป็นของการฝึกอบรม มีการก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ครบทั้ง 18 อนุสาขาวิชาฯ 

คุณสมบัติทางวิชาการทางด้านความรู้ความสามารถและการท าวิจัย มีความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

โดยตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมต่อวิชาชีพ ภาควิชาฯ มีการก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และแบ่งภาระงานของอาจารย์ในทุกๆปี รวมถึงมีระบบการประเมินอาจารย์ตามภาระหน้าที่โดย
หัวหน้าภาควิชาฯ และทีมการประเมินอาจารย์ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ รวกท. และภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ หรือเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานและเคยท าการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ให้ความเห็นชอบ 
 2. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยพิจารณาตามอัตราก าลังและภาระงานของภาควิชาฯ  
 3. มีความมุ่งมั่นในการสอน การบริการและการวิจัย 
 4. มีจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม 
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
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 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นให้อิงตามเกณฑ์บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์การตัดสิน
ในการให้ความเห็นชอบรับอาจารย์แพทย์  ผู้สมัครต้องได้รับคะแนน  “ รับ ”ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
อาจารย์แพทย์ที่ลงคะแนน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. สอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านในภาคทฤษฎี ผ่านการเรียนการสอนแบบ lecture, 
conference หรือ case-based core topic  

2. สอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านในภาคปฏิบัติ ผสมผสานกับการให้บริการทางการแพทย์  
โดยการปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย ปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หรือสอน technical  skills 
workshop ต่างๆ 

3. เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ ทั้งเป็นผู้ร่วมในกิจกรรมต่างๆได้แก่ morning report,   
morning conference, Thursday conference, interesting case, Pediatric-Radiology-Surgery conference  หรือ
เป็นผู้ด าเนินการประชุมร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน ได้แก่ mortality conference และ case-based core  topic  

4. รับปรึกษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในสาขาวิชาของตนเอง 
5. ท าวิจัยหรือควบคุมงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (ภาคผนวก 1) 
6. เป็นครูประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ภาควิชาฯ มอบหมาย (ภาคผนวก 1)  
7 .เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ หรือคณะฯ ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

จ านวนคณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
6.1    คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  รวม 101 คน แบ่งเป็น 

ก.  ประเภทเต็มเวลา จ านวน 65 คน 

ข. ประเภทไม่เต็มเวลา จ านวน 5 คน และอาจารย์พิเศษ จ านวน  31 คน 

6.2    คณาจารย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  รวม 29 คน 
รายชื่อคณาจารย์   (ภาคผนวก 1) 

 

7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
15 คน ต่อปี 

 
8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Admission Requirements) 

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
              8.1 ส าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือจาก
สถาบันในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
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              8.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
              8.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของแพทยสภาด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

 
9. จ านวนปีการฝึกอบรม                                    

3 ปี 
 
10. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์จากภาควิชาฯ 
เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมต้องบรรลุผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (Intended 
Learning Outcomes) 7 ประการตามที่ รวกท.ก าหนด และมีเพิ่มอีก 2 ประการ )ข้อ 8 และ 9( ตามที่ภาควิชาฯ 
ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายการฝึกอบรม  
 

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรมที่พึงประสงค์  9 ประการ 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ )Professional habits, attitudes, moral and ethics( 

 1.1 รักษาเกียรติและธ ารงคุณค่าแห่งวิชาชีพ ได้แก่ การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและวิชาชีพ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2 ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ รวมถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย 
 1.3 ให้เกียรติต่อผู้ป่วยและครอบครัว มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อ่ืน มีเมตตา และปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วย
ความเอาใจใส่ ดูแลผู้ป่วยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ และเศรษฐานะ 
 1.4 ให้เกียรติต่อผู้ร่วมงาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งใน
วิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ  
2. การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
 2.1 สื่อสารได้ดีตามหลักการ โดยตระหนักถึงการรับรู้ของคู่สื่อสาร สื่อสารด้วยภาษาพูด/เขียน/ท่าทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม น าเสนอข้อมูลด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือ
บทความเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 มีทักษะในการสื่อสารและรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย บิดามารดา 
ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดู 
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 2.3 สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานและสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ บุคลากรด้านกฎหมาย 
สื่อมวลชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมที่ดูแลรักษาผู้ป่วยได้เหมาะสม 
 2.4 สามารถชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กในการดูแล
รักษา และการยินยอมจากผู้ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม 
 2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อประเภทอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง (Scientific knowledge of pediatrics and other 
related sciences)  
 3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านกุมารเวชศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  
 - การเจริญเติบโตและพัฒนาการในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ/ความเจ็บป่วย 
สาเหตุ การด าเนินโรค และการรักษา  
 - เวชจริยศาสตร์ สิทธิเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 - หลักการระบาดวิทยา ชีวสถิต ิเวชสารสนเทศ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 - เข้าใจศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง: บริหาร/ประกันคุณภาพ สังคม/มานุษยวิทยา/พฤติกรรมศาสตร์ ระบบ
สาธารณสุข นิติเวชวิทยา และการแพทย์ทางเลือก ในส่วนที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ 
 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษา ตลอดจนวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

  4.1 ตรวจวนิิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment and management) 
- ซักประวัติและตรวจร่างกายเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถตั้งสมมติฐานและส่งตรวจ  
   ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีเหตุผล ประหยัด คุ้มค่า สามารถวิเคราะห์ผลตรวจและหาสาเหตุของ 
   ปัญหาของผู้ป่วย 
- ใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ประกอบการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างเหมาะสม 
-  สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง และบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สอดคล้องกับการ  
   ด าเนินโรค ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- บริบาลสุขภาพเด็กองค์รวม แบบสหวิชาชีพ โดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
- บันทึกเวชระเบียนเป็นระบบถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล 
- รู้ข้อจ ากัดของตนเอง ปรึกษาผู้มีความรู้ความช านาญและส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่าง  
   เหมาะสม 
- ให้การดูแลแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม  
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- สามารถให้การรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 
 4.2 การตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น )Technical 
and procedural skills)  
 - สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจหรือท าหัตถการได้อย่างถูกต้อง  
 - สามารถอธิบายขั้นตอนสนการตรวจหรือท าหัตถการ ตลอดจนสามารถกระท าเองได้อย่างถูกต้อง  
 - สามารถเตรียมผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยหลังการตรวจวินิจฉัยหรือท าหัตถการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)  
 - สามารถประเมิน วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น โดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
 - ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถให้ความรู้ ค าแนะน า และ
กระตุ้นให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม 
 - ให้การดูแลรักษาและให้ค าปรึกษา ตลอดจนด าเนินการส่งต่อ บนพื้นฐานความรู้เร่ืองระบบ
สาธารณสุขไทยและการส่งต่อ 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development) 
 - สามารถพัฒนาและก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม  
 - สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐาน
ของหลักการด้านระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
 - ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
 - ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และสามารถบริหารจัดการความรู้ )knowledge 
management) ได้อย่างเหมาะสม 
 
7. ภาวะผู้น า (Leadership)  
 - มีความสามารถเป็นผู้น าในการบริหารจัดการในทีมที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการบริการสุขภาพใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานและสหวิชาชีพได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะหัวหน้า ผู้ประสานงาน และ
สมาชิกกลุ่ม  
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 - แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานท าหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
8. ความสามารถในการท าวิจัย (Research skills)  
 - มีทักษะในการท างานวิจัย โดยสามารถออกแบบ เขียนโครงร่าง น าเสนอ และเขียนผลงานวิจัยได้ 
 - สามารถวิเคราะห์ แปลผลงานวิจัย และสามารถเลือกน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 โดยอาศัยพื้นฐานของหลักการด้านระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
9. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (Teaching skills) 
 - มีทักษะในการสอนและถ่ายทอดความรู้ ทั้งในการสอนข้างเตียง การสอนในห้องเรียน การสอนการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและการท าหัตถการ 
 - สามารถดูแลก ากับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง รวมถึงสามารถประเมินการ
ปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
11. เนื้อหาของฝึกอบรม 
      ภาคผนวก 2   
 
12. วิธีการฝึกอบรม 

12.1 ขอบเขตของการฝึกอบรม 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพ ทั้งเด็กดีและเด็กป่วย ให้ครอบคลุมโรคส่วน 

ใหญ่ที่กุมารแพทย์จะต้องประสบในชีวิตการท างานในฐานะกุมารแพทย์ทั่วไป ซึ่งต้องดูแลและรักษาสุขภาพเด็ก
ทั้งเด็กดีและเด็กป่วยช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี โดยต้องบรรลุผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม 9 ประการที่
ภาควิชาฯ ก าหนด และเปิดให้มีความยืดหยุ่นของการฝึกอบรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการจ าเพาะบุคคลของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอดคล้องกับศักยภาพของภาควิชาฯ 

12.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึกอบรม (ตารางท่ี 1) 
  ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี ให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์/ปี หรือไม่เกิน 
6 สัปดาห์ตลอดการฝึกอบรม หากเกินกว่านั้นจะต้องขยายเวลาการฝึกอบรมให้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 150 สัปดาห์ จึง
จะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยภาควิชาฯ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามระดับชั้นปี ดังนี้ 
  ชั้นปีที่ 1 และ 2 ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป กุมารเวชศาสตร์สังคมและเวชศาสตร์
วัยรุ่นรวมทั้งกุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤต ชั้นปีที่ 3 เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นเวลา 6 เดือน ที่
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เหลือเป็นวิชาเลือกหรือปรับให้สอดคล้องต่อความต้องการจ าเพาะบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแพทย์
ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องร่วมด้วย 
 กรอบการฝึกอบรม 
  - ชั้นปีที่ 1 เน้นการดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในที่ไม่วิกฤต การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
)child development clinic) และ การเยี่ยมบ้าน อนามัยโรงเรียนและ Child protection and advocacy ผ่านการดูแล
ผู้ป่วยที่คลินิก Child protection  
  - ชั้นปีที่ 2 เพิ่มศักยภาพให้แพทย์ประจ าบ้าน โดยให้ดูแลผู้ป่วยในวิกฤตทั้งเด็กโตและทารก
แรกเกิด )PICU & NICU) ผู้ป่วยฉุกเฉิน )ER) การออกชุมชน )Community & Social) การดูแลผู้ป่วยวัยรุ่น 
)Adolescents) และได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมยังสาขาเฉพาะทางต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา  
  - ชั้นปีที่ 3 มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจ าบ้าน โดยเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ การ
เป็นผู้น า ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ โดยจัดให้เป็นผู้น าทีมการรักษา ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยในทั่วไป และผู้ป่วย
นอก และได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามสาขาเฉพาะทางต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการเลือก
ปฏิบัติงานที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาหรือ รพ.ศูนย์ล าปาง 

12.3 รูปแบบและวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรม  
                   ภาควิชาฯ  จัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ดังตารางท่ี 1  และแผนภาพท่ี 1 นอกเหนือจากการฝึกฝนที่

โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว แพทย์ประจ าบ้านยังได้ไปฝึกอบรมที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นเวลา 3-4 เดือน
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

                   รายละเอียดของการเรียนรู้แต่ละแบบ ดูเพิ่มเติมในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป    
  1.1 การดูแลผู้ป่วย 

  ผู้ป่วยนอก  
  ผู้ป่วยในทั่วไป  

 
 ผู้ป่วยฉุกเฉินและเฉียบพลัน  
 ทารกแรกเกิดปกติ  

 
 กุมารเวชศาสตรช์ุมชนและสังคม  
 พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 

    1.2 การก ากับดูแลสุขภาพ (Health supervision)  
 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด  คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง  คลินิกพัฒนาการเด็ก  คลินิกสุขภาพเด็กดี 

   1.3 การเรียนรู้จากการอยู่เวรนอกเวลาราชการ ที่ห้องฉุกเฉินและหอผูป้่วยใน 
 ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยมีแพทย์ประจ าบ้านรุ่นพี่ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์เป็นที่ปรึกษา  
 ชั้นปีที่ 1 อยู่เวร 8 ครั้ง/เดือน   ชั้นปทีี่ 2 อยู่เวร 7 – 8 ครั้ง/เดือน   ชั้นปีที่ 3 อยู่เวร 6 ครั้ง/เดือน 

   กุมารเวชศาสตร์เฉพาะสาขา    
 ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด  ผู้ป่วยวิกฤตเด็กโต  เลือกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทางอื่นๆ )ปีที่ 2 และ 3( 

2. เรียนรู้ในห้องเรียน  
2.1 การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ป่วยภายในภาควิชา 
  Morning report 
  Thursday conference 

 Morning conference 
 Interesting case 

 Case-based core topic 
 

 Journal club 
 Continuity conference 

  Morbidity and mortality conference   
2.2 การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผู้ป่วยระหว่างภาควิชา  
 Obstetrics-Pediatric conf.   Pediatric-Radiology-Surgury conf.    Clinico-Pathological conf. (CPC) 

2.3 การบรรยายด้านกุมารเวชศาสตร์  

  Pediatric emergency series  Fundamental pediatrics and basic sciences series        Guest lecture 
2.4 การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์  
  Morning conference เป็นภาษาอังกฤษ  1-2 ครั้ง/เดือน  

 
 English activity 1 ครั้งต่อเดือน 

3. การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 
   3.1 การจัดประสบการณ์และฝึกทกัษะการสื่อสาร (Communication skills)   
   3.2 Medical Ethics-Communication-Palliative Care (MECP) จากกรณีศึกษาผู้ป่วยจริง เพื่อน าไปใช้ได้ 1 ครั้ง/เดือน 
   3.3 การสอนทางคลนิิก (Clinical teaching skills)   

    3.4 กิจกรรม Quality conference และความรู้รอบตัวอื่นๆ 1 ครั้ง/ 2 เดือน  
    3.5 กิจกรรม Technical skills workshop 1 ครั้ง/เดือน 
    3.6 การอบรมหลักสูตร Pediatric Advance Life Support (PALS) และ Neonatal Resuscitation Program (NRP) 
4. การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

  จัดสอน / อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการค้นหาข้อมูลทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเตอร์เนต็  
  จัดสอน Research methodology และจัด Journal club เพื่อเข้าใจวิธีการออกแบบวิจัย และใช้วิจารณญาณในการประเมินความน่าเชื่อถือของ
บทความ การศึกษาและผลงานวิจัยต่างๆ และเลือกน ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

5. การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 ท าวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
 ชั้นปีที่ 1 เรียน Research Methodology/Ethics รวม 6-8 ชั่วโมง และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย ในห้องประชุม 
 ชั้นปีที่ 2 น าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ในห้องประชุม 
 ชั้นปีที่ 3 น าเสนอผลงานวิจัย ในห้องประชุม  
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                                      แผนภาพท่ี 1   วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอด 3 ปี ของการฝึกอบรม  
                                                                 

 
Yr 1    

 
 
          

  

Yr2 
  
 

                                                                                                       
                                                                                                      
 
Yr 3 
 

 
เกณฑร์วกท.    1. IPD  ≥ 6  m (2 ปีแรก(     2. NB  ≥ 1 m     3. Child Dev  ≥ 1 m/ (2 ปีแรก(     4. Social/Comm Ped  ≥ 1 m (2 ปีแรก(      5. เฉพาะสาขา  ≥ 4 m (2 ปีแรก(                          
          6. Adolescnt ≥ 1 m (2 ปีแรก(  7. ER/OPD  ≥ 4 m  โดย ER  ≥  1 m ไม่ต้อง Block rotation    8. PICU/NICU 4-6 m โดย NICU+Sick NB  ≥ 2 m, PICU   
                 ≥ 2 m, เวรนอกเวลา 200 hr = 1 m       

Block 
Rotation 

IPD OPD/ 
Com Ped/ 
Specialty 

IPD NB SICK 
NB 

NICU OPD 
Gen 

 

IPD IW OPD 
Gen 

 

IPD CHILD 
DEV. 

IPD OPD/ 
Com Ped/ 
Specialty 

IPD 

Integrated/ 
Continuous  

 Basic science/ Clinical pediatrics/ Research/ Medical ethics-Communication-Palliative 
 Quality conf./ Supervising medical students/ Law/ Health economics/ English 

Block 
Rotation 

PICU IPD-Korat (2-3 m) IW Elective 
1 

SOCIAL/ 
COM/ADOL 

ER Elective 
2 

Hemato
/Onco 

 

NICU Elective 
3 

Integrated/ 
Continuous  

 Basic science/ Clinical pediatrics/ Research/ Medical ethics-Communication-Palliative 
 Quality conf./ Classroom teaching / Law/ Health economics/ English + Continuity clinic (1/wk)   
 Individual development plan (optional) 

Block 
Rotation 

PICU OPD IPD Elective 
1 

IPD Elective 
2 

Consult/
Ped Surg 

SICK 
NB/NB 

Elective 
3 

Elective  
รพ.ศูนย ์

IPD Elective 
4 

Integrated/ 
Continuous  

 Basic science/ Clinical pediatrics/ Research/ Medical ethics-Communication-Palliative 
 Quality conf./ Supervising medical students/ Classroom teaching/ Law/ Health economics/ English + Continuity clinic (1/wk)   
 Individual development plan (optional) 

Res.  Proposal ประเมิน 
อฝส.PIE 

อฝส.PIE Res. Progress 

Res.Result 

ภาค CRQ 

ภาค CRQ 

ภาค CRQ อฝส.CRQ อฝส.MCQ 

Portfolio Portfolio Portfolio 

Portfolio Portfolio 

Portfolio Portfolio 
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13. การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

ภาควิชาฯ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อให้
บรรลุผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ครบ 9 ประการ ซึ่งบางข้อจัดการประเมินโดยภาควิชาฯ บางข้อจัดการ
ประเมินโดยราชวิทยาลัยกุมารฯทั้งนี้แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  

13.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
1) การสอบ Pediatric In-training examination (PIE)  ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดย รวกท. 

               2) การสอบ Formative CRQ โดยภาควิชาฯ จัดให้กับแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ปีละ1 คร้ัง 
3) การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit) โดยภาควิชาฯ ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านทุกคน 

จะได้รับการตรวจสอบเวชระเบียน เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  
  4) การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตามกรอบ Entrustable Professional Acitivties 
(EPA) โดยแพทย์ประจ าบ้านจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล เมื่อจบการ
ฝึกอบรมในระดับชั้นปีที่ 3 (ภาคผนวก 3) 
  ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านจะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
ตาม EPA และตาม milestones ที่ก าหนดในแต่ละระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ประเมิน
เพื่อการพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผล
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ตามระดับของ mildestones ที่ก าหนด )ภาคผนวก( จึงได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับชั้น
ของการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมินด้วยกัน 7 หัวข้อ อาจารย์แพทย์จะเป็นผู้ท าการประเมิน โดยการ
ประเมินประกอบด้วย แบบประเมินทักษะทางคลินิก )MiniCex) ประเมินการอภิปรายผู้ป่วยในความดูแล )Case-
based discussion) และประเมินการฝึกปฏิบัติหัตถการ )Direct observation of procedure skills)  

              5) การประเมิน 360  องศา โดยภาควิชาฯ ได้จัดการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆของแพทย์
ประจ าบ้าน เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย และรอบด้าน ผู้ประเมินจึงประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแพทย์ 
ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านที่อ่อนอาวุโสและที่อาวุโสกว่า แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  กลุ่ม
นักศึกษาแพทย์ กลุ่มพยาบาล และกลุ่มญาติผู้ป่วย ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubric score ซึ่งมี rating sacle 
1-7 ในแต่ละกลุ่มมีหัวข้อที่เหมือนกันในบางหัวข้อ และแตกต่างกันในบางหัวข้อ (ภาคผนวก 3)    

   โดย   ทุกกลุ่มมีหัวข้อการประเมินโดยรวม ดังนี้ 
คะแนน 1-2: ต่ ากว่าความคาดหวัง  
คะแนน 3-5: บรรลุความคาดหวัง  
คะแนน 6-7: สูงกว่าความคาดหวัง 
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 แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมินระหว่างปฏิบัติงานในทุก Rotation และคณะอนุกรรมการ
โครงการฝึกอบรมฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับต่อแพทย์ประจ าบ้าน 2 คร้ังต่อปี อย่างเป็นทางการ 
และมีการบันทึกความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บในทะเบียนประวัติของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ทั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ ครูประจ าชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา (mentor) และบางกรณีมีประธานโครงการฝึกอบรมฯ
ร่วมด้วย 
  กรณีทีผ่ลประเมิน 6 เดือนแรกของชั้นปี “ต่ ากว่าความคาดหวัง” คณะอนุกรรมการโครงการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านท าการ “ภาคฑัณฑ์” โดยแจ้งให้แพทย์ผู้นั้นทราบ ให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขใน 6 
เดือนสุดท้ายก่อนพิจารณาตัดสินปลายปี หากผลประเมินใน 6 เดือนสุดท้ายยังอยู่ในระดับ “ต่ ากว่าความ
คาดหวัง” อีก ให้ตัดสินว่า “คาบเส้น”  หรือ  “ไม่เป็นท่ีพอใจ” ทั้งขึ้นกับความก้าวหน้าของปรับปรุงตัวของ
แพทย์ประจ าบ้าน 
  6) การบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นการประเมินสมจริงที่สามารถวัดการเรียนรู้ขั้น
สูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence โดยแพทย์ประจ าบ้านท าการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบัติรวบ 
รวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทั้งประเมินและ
สะท้อนตนเอง )self-reflection) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ภาคผนวก 3) 
  7) การประเมินท่ีได้จาก “รายงานปญัหาของแพทย์ประจ าบ้าน” ซึ่งได้จากรายงานที่มีหลักฐาน
จากผู้เกี่ยวข้อง อาจถูกน ามาประกอบการพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี (ภาคผนวก 3) 
  การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Formative evaluation)  

ผลประเมินในข้อ 1-6 จัดเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา แพทย์ประจ าบ้านระหว่าง 
การฝึกอบรม หากพบว่าแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาจะน าเข้าสู่กลไกการพัฒนาและ
ช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านต่อไป (แผนภาพที่ 2) ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านสามารถขออุทธรณ์ได้หากคิดว่าผลการ
ประเมินหรือผลการสอบไม่เป็นธรรม (แผนภาพที่ 3) 
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แผนภาพที่ 2 กลไกการพัฒนาและช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้าน 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ในภาควิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา แพทย์ประจ าบ้าน 

กรณีฉุกเฉินหรือร้ายแรง 
ติดต่อครูประจ าชั้น หรือ  

ประธานโครงการฝึกอบรมฯ โดยตรงและบันทึกเหตุการณ์ใน
แบบฟอร์ม 

ประธานโครงการฝึกอบรมฯ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเบื้องต้น 
หากมีความจ าเป็นให้แจง้หัวหน้าภาควิชาฯ 

 

กรณีไม่ฉุกเฉินและไม่ร้ายแรง 
บันทึกเหตุการณ์ในแบบฟอร์มรายงานปัญหา

แพทย์ประจ าบ้าน 
ส่งมายังฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญารวบรวมบันทึก
เหตุการณ์แจ้งครูประจ าชั้นและประธานโครงการ

ฝึกอบรมฯ 2 เดือน   / ครัง้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และประธานโครงการ
ฝึกอบรมฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการ

ฝึกอบรมฯ  หรือทีมช่วยเหลือตามแต่ได้รับมอบหมาย 
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

ครูประจ าชั้น ผลประเมิน  360 องศา   / ผลสอบ 



   

๑๕ ไม่ดีขึ้น  

กลไกการพัฒนาและช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้าน 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

การเจ็บป่วยทางกาย การปฏิบัติงาน ความรู้   / ทักษะในการดูแลคนไข้   / ท าหัตถการ 

ส่งตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และขอใบรับรองแพทย์หากไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าชั้นปีนั้น 

จัดผู้ปฏิบัติงานทดแทน 

รายงานการเจ็บป่วยให้ครูประจ าชั้น   / ประธานโครงการ
ฝึกอบรมฯ เป็นระยะ ขึ้นกับโรคนั้นๆ 

ติดตาม 

เจตคติ (attitude)  /พฤติกรรม ปัญหาทางจิตใจ 

ตักเตือน ครั้งที่  1  

2 เดือน 

คณะอนุกรรมการฯ ประเมิน ครั้งที่  1  

ยังไม่พัฒนา พัฒนา 

คณะอนุกรรมการฯ
ตักเตือน ครั้งที่  2  

ยังไม่พัฒนา พัฒนา 

ติดตาม ลงโทษ พิจารณาหยุด 

การฝึกอบรม 

ทีมช่วยเหลือ 
ประธานโครงการ  

ครูประจ าชั้น, อาจารย์ที่ปรึกษา, 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ทีมช่วยเหลือประเมิน ครัง้ที่  1  

ยังไม่ดีขึ้น ดีขึ้น 

ปฏิบัติงานต่อ ช่วยเหลือ 
ครั้งที่  2  

ประเมิน 

ดีขึ้น 

พิจารณาหยุดการ
ฝึกอบรม   / พัก   / รักษา 

ตามแต่กรณี 

ปฏิบัติงานต่อ 

คณะอนุกรรมการฯ  
หาแนวทางช่วยเหลือ 

 

แจ้งที่ประชุมภาควิชาฯ 
เพื่อหาแนวทางและช่วยเหลือ 

 

ครูประจ าชั้นเป็นผู้ติดตาม 
 

ยังไม่พัฒนา พัฒนา 

หาแนวทางในการ
เพิ่มพูนทักษะ 

ติดตามต่อ 

ประเมิน 

ไม่ดีขึ้น สอบไม่ผ่าน 

ซ้ าชั้น 

หมายเหตุ   ปัญหาต่างๆ จะเก็บเป็นความลับให้ทราบเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับการ                 
                   ยินยอมจากแพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นก่อน 

ติดตาม 
2 เดือน 

2 สัปดาห์ 
 

2 สัปดาห์ 

อาจารย์ feedback 

อาจารย์ feedback ถ้าคิดว่าเป็น
ปัญหาควรพัฒนา 

4 เดือน 

4 เดือน 

อาจารย์ช่วยเหลือเบื้องต้น 
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แผนภาพที่ 3  แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

ผู้ร้องเรียน   / Incident report 

อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ประธานโครงการฝึกอบรมฯ หัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

ประธานโครงการฝึกอบรมฯ 

เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อ
พิจาณาหลักฐาน   / ข้อเท็จจรงิ 

ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อหัวหน้า
ภาควิชาฯ ได้ทันที 

เกณฑ์พิจารณา 
- นโยบาย 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- คู่มือ   / แนวทางปฏิบัต ิ
- เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 มีข้อเท็จจริง   / จัดการกับข้อร้องเรียน 

เรื่องทั่วไป เดือดร้อน   / ฉุกเฉิน 
คณะอนุกรรมการฯ จัดการได้ 

เดือดร้อน   / ฉุกเฉิน   / รุนแรง 
คณะอนุกรรมการฯ จัดการไม่ได้ 

แจ้งผลภายใน  14 วัน 
แจ้งผลภายใน  7 วัน 

ด าเนินการภายใน  1 วัน 

หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา 

รวบรวมหลักฐานหรือข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง 
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การประเมินและตัดสินผลการประเมินระหว่างการฝึกอบรม (Summative evaluation) 

ผลประเมินในข้อ 5: การประเมินโดยรวม และ ข้อ 7: รายงานปัญหาของแพทย์ประจ าบ้าน
น ามาใช้ตัดสินปีละคร้ัง ผลประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เป็นท่ีพอใจ  คาบเส้น (marginal )หรือ ไม่เป็นท่ี
พอใจ  ภาควิชาฯ ใช้ผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุมัติใหเ้ลื่อนชั้นแพทย์ประจ าบ้าน และส่งชื่อให้มีสิทธิ
เข้าสอบและรับการประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดของแพทยสภา ดังนี้ 

 (1) ไม่เป็นท่ีพอใจ  ภาควิชาฯ มีสิทธิที่จะให้ฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีนั้น หรือเสนอแพทยสภาเพื่อเพิก
ถอนการฝึกอบรมได้แล้วแต่กรณี 

  (2) คาบเส้น  
 กรณีเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 หรือปีที่ 2 จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือปฏิบัติงาน

เพิ่มเติมจนผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจ จึงจะสามารถเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 2 หรือ 3 แต่ถ้าผลการปฏิบัติงานและผล
ประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ ภาควิชาฯ มีสิทธิให้ปฏิบัติงานซ้ าในปีดังกล่าว 

 กรณเีป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส.( 
ว่าจะอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯได้ 

  (3) เป็นท่ีพอใจ ตลอดทั้ง 3 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับอนุมัติเพื่อเข้าสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯได้ 

  ภาควิชาฯ เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการการประเมินผลที่ก าหนดดังกล่าวจะช่วยให้แพทย์ประจ าบ้าน
พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง เพื่อเป็นกุมารแพทย์ที่ดีสมกับผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม
ที่ภาควิชาฯ ตั้งไว ้รายละเอียดในใบประเมินผลยังจะเป็นประโยชน์ในการออกจดหมายแนะน าตัวแพทย์ประจ า
บ้านในการสมัครงานหรือศึกษา/ฝึกอบรมต่อในอนาคตด้วย 

13.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ 
13.2.1 ผู้มีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมครบทั้ง 3 ชั้นป ี  

   13.2.2 ระเบียบการการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ แพทยสภาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการออกวุฒิบัตรฯ 
และให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบัตร)วว.( สาขากุมาร
เวชศาสตร์โดย ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการประเมินผลตามขั้นตอน ดังนี ้

1) การสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  
ครอบคลุมการประเมินทักษะการปฏิบัติทางคลินิกและหัตถการต่างๆ  ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมนุษย-
สัมพันธ์ ทักษะในการให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือแก่ผู้ป่วยตลอดจนทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติ  
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ได้จัดให้มีการสอบ OSCE ในปลายปีที่ 2 ของการฝึกอบรม )เดือนมีนาคม( ทั้งนี้ผู้ที่
สอบไม่ผ่านในคร้ังแรกสถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่สอนและให้ค าแนะน าและท าการจัดสอบให้ใหม่จนกว่าจะสอบ
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ผ่านให้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากการสอบคร้ังแรก ในกรณีที่มีจ านวนสถานีสอบไม่ผ่านเกินร้อยละ 50 
ให้ท าการสอบใหม่อีกคร้ังในปีถัดไป )โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ( เมื่อสอบผ่านแล้วผลการสอบมีอายุ 5 ปี   

2)  การประเมินผลงานวิจัย และ/หรือ บันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย ผู้มีสิทธิสอบ 
ข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมินงานวิจัยและ/หรือบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วยซึ่งผู้เข้า
สอบวุฒิบัตรฯ เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส) เพื่อพิจารณา โดยผ่านการรับรองของ
หัวหน้าภาควิชา (หรือหัวหน้าสถาบัน) ของแต่ละสถาบันแล้ว ในการพิจารณางานวิจัย  และ/หรือรายงาน
การศึกษาผู้ป่วยนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะแต่งต้ังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการพิจารณาด้วย 

3) Portfolio ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมิน 
Portfolio ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ก าหนด 

4) การสอบข้อเขียน 
    4.1  ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกค าตอบ (MCQ) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

(basic medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมิน
ความรู้ทางพื้นฐานทางคลินิก 

    ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนแบบปรนัย ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 24  
เดือน และภาควิชาฯ อนุมัติให้เลื่อนจากชั้นปีที่ 2 เป็นปีที ่3 แล้ว 

    4.2 ข้อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

    ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแบบ CRQ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 
เดือน ผ่านการประเมินการท าวิทยานิพนธ์และการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA และ
ภาควิชาฯ อนุมัติให้เข้าสอบได้ )เมื่อสอบผ่านแล้วผลการสอบมีอายุ 3 ปี(  
  เกณฑ์การรับรองการสอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ 
  1. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานการฝึกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 
  2. ผ่านการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ OSCE 
  3. ผ่านการประเมินการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน )portfolio(  
  4. ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA  
  5. ผ่านการประเมินงานวิจัย และ/หรือ บันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย 
  6. สอบข้อเขียนผ่านทั้ง MCQ และ CRQ  
  ทั้งนี้ ผลการตัดสินขั้นสุดท้ายอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
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 13.3  สรุปวธิีประเมิน และเคร่ืองมือท่ีใช้ ภาควิชาใช้เคร่ืองมือประเมินหลายแบบร่วมกัน ซึ่งสามารถ
ประเมินความรู้และทักษะได้ที่ระดับและน้ าหนักแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2-4 
 

ตารางท่ี 2  เครื่องมือ ระดับและน้ าหนักของการประเมินแต่ละ Competency 

TOOL/DEPTH/ 
WEIGHT 

 

COMPETENCY 

DOES SHOW 
HOW KNOW HOW/KNOW 

360O Portfolio & 
 self assessment 

Research 
presentation/paper 

 
EPA OSCE CRQ PIE MCQ 

1. Professionalism +++ +++ - ++ - - - - 
2. Communication  +++ +++ - ++ ++ - - - 
3. Medical khowledge + + - ++ ++ +++ +++ +++ 
4. Pateint care + + - ++ +++ +++ ++ ++ 
5. Heatlh system/   
    promotion +++ +++ - ++ - - - - 

6. CPD +++ +++ - ++ ++ ++ - ++ 
7. Leaderships ++ ++ - ++ - - - - 
8. Research skill - - +++ - - - - - 
9. Teaching skills +++ + - + - - - - 

โดยภาควิชาฯ ทุก 
Rotattion 

2 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 26 ครัง้/
ป*ี 

- 1 ครั้ง/ป ี

 

- - 

โดยอฝส.ฯ - 1 ครั้ง 1 ช้ินผลงาน 1 ครั้ง     
)ปี 3( 

1 ครั้ง     
)ปี 2( 

1 ครั้ง 
)ปี 3( 

1 ครั้ง/ป ี

 

1 ครั้ง        
)ปี 3( 

* การประเมินตามกรอบ EPA ได้แก่ direct observation 2 ครั้ง และ case-based discussion 2 ครั้ง ยกเว้น EPA 5 ประเมิน direct                  
observation 2 ครัง้  
CPD, continuous professional development; EPA, entrustable professional activities 
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ตารางท่ี 3  ผู้ประเมินในแต่ละ Competency 

Competencies อาจารยแ์พทย์ พยาบาล แพทย์ประจ าบ้าน/ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ ญาติผู้ป่วย 
1. Professionalism +++ ++ ++ ++ +++ 
2. Communication  +++ +++ +++ +++ +++ 
3. Medical khowledge +++ + +++ ++ + 
4. Pateint care ++ ++ +++ ++ +++ 
5. Health system/promotion ++ ++ - - +++ 
6. CPD ++ - + - - 
7. Leaderships ++ ++ +++ +++ - 
8. Research skill +++ - - - - 
9. Teaching skills +++ - +++ +++ - 
CPD, continuous professional development 
 

ตารางท่ี 4 รูปแบบการเรียนรู้ ระดับและน้ าหนักของการประเมินแต่ละผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม 

Competencies 
การเรียนรู้จาก

การปฏบฺัติงานดแูล
ผู้ป่วย OPD/IPD 

การเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

การเรียนรู้
แบบอื่นๆ 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

การท าวิจัย 

1.Professionalism +++ ++ +++ - - 
2.Communication  +++ ++ +++ - +++ 
3.Medical khowledge +++ +++ + ++ + 
4.Pateint care +++ +++ +++ + + 
5.Health system/promotion +++ + ++ - + 
6.CPD +++ + + +++ ++ 
7.Leaderships ++ + +++ + - 
8.Research skill + +  +++ +++ 
9.Teaching skills +++ ++ ++ - + 

รูปแบบการประเมิน 360o , Portfolio, 
EPA, MCQ, CRQ, 

PIE, OSCE 

360o, MCQ, 
CRQ, PIE, 

OSCE 

360o, 
Portfolio, 

EPA 

360o, 
Portfolio, 

EPA,Research 

Research Proposal/ 
Progress/Result 

Presentation & Paper 
CPD, continuous professional development 
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14.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ มีการก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า โดยการ
ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

- กรอบของแผนงานฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 

- วิธีการวัดและประเมินผล 

 - การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์  

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- การประเมินหลักสูตร 

- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยระบบการประกันคุณภาพแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรได้มีการกลไกการควบคุมหลายระดับ ดังนี้ 

14.1 กลไกควบคุมมาตรฐานและคุณภาพภายในของกระบวนการฝึกอบรม ด าเนินการโดยภาควิชาฯ  
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

- โครงการฝึกอบรมฯ รับการประเมินหลักสูตรจากอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีทุกสิ้นปี
การศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ภาคผนวก 4)โดยส่งแบบประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีหลังสิ้นปี
การศึกษา 2-3 เดือน ไม่ต้องระบุชื่อผู้ประเมิน จากนั้นคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมฯ น าผลประเมินมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาส าหรับปีต่อไป น าข้อมูลเสนอในที่
ประชุมภาคปีละ 1 คร้ัง เพื่อขอความเห็นและความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน  

- ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมฯ และหัวหน้าภาคฯ จัด Exit interview แพทย์ประจ าบ้าน
ชั้นปีที่ 3 หลังจบการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรเสร็จ เพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม  
(กลไกควบคุมมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แสดงในแผนภาพที่ 4(  

14.2 รับการประเมินคุณภาพภายในโดยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ในปี พ.ศ. 2555 และมีการรายงานตัวชี้วัดด้านการศึกษาของหลักสูตร เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา และมี
แผนการตรวจประเมินคุณภาพฯ ทุก 1-2 ปี  
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14.3 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยรวกท.และผ่านการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรม 
อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา  

14.4 รับการตรวจประเมินสถาบันตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) โดย
คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันการศึกษาหลังปริญญา แพทยสภา                                 
15. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

15.1 จากภายใน   ภาควิชาฯ มีการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง
ทุก 1-2 ปี โดยน าข้อมูลผลประเมินโครงการและผลประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละ Rotation โดยแพทย์ประจ า
บ้าน (ภาคผนวก 4) มาวิเคราะห์เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการสัมนาภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรคร้ังใหญ่ทุก 4-5 ปี  

15.2 จากภายนอกภาควิชาฯ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้รวกท.รับรองอย่างน้อยทุก 5 ปี 
โดยคร้ังล่าสุดหลักสูตรได้รับการประเมินรับรองจากราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2555   
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แผนภาพที่ 4 กลไกควบคุมมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                    

                                               ภาควิชาฯ ตั้งคณะกรรมการแพทย์ประจ าบ้านเพื่อก ากับดูแลหลักสูตรฯ 
โดยรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาเป็นประธานโครงการฝึกอบรมฯ )Program Director of Residency Training) 
 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยอนุกรรมการต่างๆดังนี้  
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายงานวิจัย 

ฝ่ายบริหารการศึกษา )Medical Education) 
ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา )Fellowship training) 
อาจารย์ประจ าชั้น 3 ชั้นป ี

ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน 3 ชั้นปี 
อนุกรรมการทั่วไป 

                การประเมิน (Program Evaluation) 
- ประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านปีละครั้ง  
- ประเมินผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ )ประเมิน 360 องศา, 
portfolio, ประเมินการท างานโดยผู้ใช้บัณฑิต(  
- แพทย์ประจ าบ้านประเมินการท างานในแต่ละ rotation  
- แพทย์ประจ าบ้าน Feedback โดยตรงผ่าน program director, 
อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ประจ าชั้น  
- อาจารย์ภาควิชาฯ, อาจารย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา,  แพทย์
ประจ าบ้าน ร่วมประเมินหลักสูตร (จากการสัมมนา 2 สถาบัน( 
- ผู้ใช้บัณฑิต Feedback หลกัสูตรผ่านแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
 

                   ประชุมเป็นประจ าทุก 1-2 เดือน 
 ก าหนดหลกัสูตร 

 วิเคราะห์ผลการประเมินหลกัสูตร 
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรฯ 
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 

น าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ/   
     ประชุมสัมมนาภาควิชาฯ  

                                                                                                  การตรวจประกันคุณภาพ 
การประเมินจากภายใน - ประเมินคุณภาพภายในทางด้านการศึกษาหลังปริญญา โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประจ าทุก 1-2 ป ีและ
มีการรายงานตัวชี้วัดด้านการศึกษาของหลักสูตรไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิน้ปีการศึกษา 
การประเมินจากภายนอก - ประเมินตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) โดยคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์ในการรับรอง
สถาบันการศึกษาหลังปริญญา แพทยสภาทุก 5 ปี                         

แจ้งผลประเมินให้
อาจารย์, แพทย์ประจ า
บ้าน, ผู้ใช้บัณฑิต  



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 คราอาณฝรผก้หใ้กาณยรกจาณค  
 

                  -  รายชื่อคณาจารย์ผู้ให้การอบรมทั้งหมด พร้อมรายชือ่อาจารย์แต่ละหน่วย  
                   - หน้าที่ครปูระจ าชัน้  
                   - หน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษา 
                   - หน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  
                   - หน้าทีอ่าจารย์หอผู้ป่วย 
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รายชื่อคณาจารย์ผู้ให้การอบรมทั้งหมด พร้อมรายชื่ออาจารย์ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกลุ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2530 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2536 
- Dip. Amer. Board of Med. Genetics สถาบัน Children’s Hospital, Harvard Medical School, 

Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา (Clin. Genetics & Clin. Molecular Genetics) ปี พ.ศ. 2542 
2.  ศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท ์ - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2535   

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2540  
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2550  
- Cert. in Ped. Hematology-Oncology สถาบัน The Hospital for Sick Children University of 

Toronto, Canada ปี พ.ศ. 2547   
3.  ศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต - พ .บ.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2529 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี พ.ศ.2535 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ) แพทยสภา ปี พ.ศ.2548 
- Certificate in Neonatology University of Tennessee, Knoxville ปี พ.ศ.2539 
- Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine, University of Tennessee, Memphis ปี พ.ศ.2542 
- M.Sc. (Clinical Epidemiology) บัณฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2547 

4.  ศ.พญ.เปรมฤดี ภมูิถาวร - พ .บ. , สถาบัน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2538  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2544  
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อและเมตาบอลสิม) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2546  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- Cert. in Ped. Endocrinology สถาบัน Royal Children Hospital, Australia ปี พ.ศ.2549 

5.  ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลศิวัฒนา - พ .บ. , สถาบัน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2526 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2532  
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อและเมตาบอลสิม) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2534 
- Cert. in Ped. Endocrinology สถาบัน University of California San Francisco, California, USA  
  ปี พ.ศ. 2537  

6.  ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรณุา - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2528 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2534 
- อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดนิอาหารและโรคตับ) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2547 
- Cert. in Ped. Gastroenterology สถาบัน Royal Children’s Hospital, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย  
  ปี พ.ศ. 2541 

7.  ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2530 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2534 
- Diploma American Board of Pediatrics สถาบัน University of Illinois at Chicago, USA ปี พ.ศ.  
  2536 
- Diploma American Sub-board of Pediatric Hemato-Oncology สถาบัน St. Jude Research  
  Hospital, USA ปี พ.ศ. 2539 
- Cert. in Ped. Neuro-oncology สถาบัน St. Jude Research Hospital, USA ปี พ.ศ. 2540 

8.  ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2520 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2526 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- M.Sc. (Clin. Epidemiology) มหาวิทยาลยั University of Newcastle New South Wales, Australia 

9.  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2528 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2534 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 
  2547 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภมูิคุ้มกัน) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัย มหดิล ปี พ.ศ. 2542 
- Cert. in Ped. Allergy & Clin. Immunology สถาบัน มหาวิทยาลัย.Stanford University USA ปี พ.ศ. 

2541 
10.  ศ.น.อ.นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ - พ .บ. , คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2529 

- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2535 
- อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),  
- ว .ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2539 
- Cert. in Ped. Cardiology สถาบัน Mayo Clinic, Rochester เมอืงมินิโซตา USA, ปี พ.ศ.2546 

11.  ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ ์ - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2527 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2533 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  
  ปี พ.ศ.2548 
- Dip. of Clin. Neurology University of London University of London พ.ศ.2534 
- Cert. in Ped. State University of New York พ.ศ.2535 
- Cert. in Ped. Neurology, State University of New York ปี พ.ศ. 2538  
- Cert in Neuromuscular Disorders & EMG, State University of New York ปี พ.ศ. 2539 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

12.  ศ.พญ.อลสิา ลิ้มสุวรรณ - พ .บ. , คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ.2535 
- Dip. Amer. Board of Ped. สถาบัน Michigan State University, USA. ปี พ.ศ.2540 
- Dip. Amer. Sub-Board of Ped Cardiology สถาบัน University of California San Diego (UCSD)  
  ปี พ.ศ.2543 

13.  ศ.พญ.อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2520  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526 
- ว.ว. (โลหิตวิทยา) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2529 

14.  ศ.พญ.อรณุวรรณ  พฤทธิพันธุ์ 
 

พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2533 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ) แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535 
FCCP. Certificate in Pediatric Pulmonology The Johns Hopkins Hospital, Baltimore ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2537 
15.  รศ.พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2531  

- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537  
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ป ีพ.ศ. 
  2546  
- Cert. in Ped. Nephrology สถาบัน Children’s Medical Center มหาวิทยาลัย UT Southwestern  
  Medical Center, USA ปี พ.ศ. 2541 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปี พ.ศ.2542  

16.  รศ.พญ.จริยา จุฑาภิสิทธ์ิ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2541 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2546 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549  
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), สถาบันคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.  
  2547  
- M. Med. Sci. (Clinical Psychiatry) สถาบัน Nottingham ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2551 
- ประกาศนียบัตร 3Di developmental dimensional and diagnostic autism interview training  
  course, Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital, มหาวิทยาลยัลอนดอน  
  ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2551 

17.  รศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธ์ิ - พ.บ. สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2546 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2550 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552 
- Certificate in Research fellowship สถาบัน Institute for Heart+Lung Health, St Paul’s Hospital,  
  University of British Columbia, Canada ปี พ.ศ.2556 
- Certificate in Pediatric Critical Care Medicine สถาบัน McMaster Children Hospital, McMaster  
  University, Canada ปี พ.ศ.2557 

18.  รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2527  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2534 
- อ.ว. (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี  
  พ.ศ. 2553 
- Ph.D. (Human Nutrition) สถาบัน Tufts University School of Nutrition Science and Policy  
  มหาวิทยาลัย Tufts University School of Nutrition Science and Policy, Boston, Massachusetts,  
  USA ปี พ.ศ. 2545 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

19.  รศ.นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2545 
- MPH. สถาบัน University of Illinois at Chicago  สถาบัน University of Illinois at Chicago American  
  Board of Pediatrics ปี พ.ศ.2552 
- American Sub-Board of Pediatric Gastroenterology สถาบัน  Harvard Medical School program  
  in pediatric gastroenterology and nutrition at Mass General Hospital for Children มหาวิทยาลัย  
  Harvard ปี พ.ศ 2555 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ) ปี พ.ศ. 2556 

20.  รศ.ดร.พญ.วิภารัตน์ มนญุากร - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2541 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภมูิคุ้มกัน) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย  
  มหิดล ปี พ.ศ.2550 
- Ph.D. (Infection, Inflammation and Immunity) สถาบัน University of Southampton/United  
  Kingdom ปี พ.ศ. 2555 

21.  รศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2546 
- Cert. in Ambulatory Ped. สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2548 
- Cert. in Ped. Rheumatology สถาบัน Children’s Hospital of Pittsburgh มหาวิทยาลยั University of  
  Pittsburgh ปี พ.ศ.2551  

22.  รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาต ิ
 

- พ .บ.  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2526 
- Dip. Amer. Board of Ped. Southern Illinois University ปี พ.ศ.2532 
- Dip. Amer. Sub-Board of Neonatal-Perinatal Med. University of Chicago ปี พ.ศ.2534 
- Master Degree in Public Health University of Illinois at Chicago ปี พ.ศ.2535 



  
 

7 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

23.  รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2535   
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2540 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  
  ปี พ.ศ. 2541 
- Cert. of Pediatric Hemato-Oncology สถาบัน University of Texas at Dallas, USA ปี พ.ศ. 2544 
- Certificate in Pediatric Stem Cell Transplantation สถาบัน Baylor College of Medicine, USA, ปี 

พ.ศ. 2545 
24.  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลติผลการพิมพ ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ 2529  

- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535 
- MPH สถาบัน Karolinska Institute มหาวิทยาลยั Karolinska Sweden ปี พ.ศ 2541 

25.  ผศ.นพ.ขวัญชัย ไพโรจนส์กุล - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2544  
- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปีพ.ศ. 2552  
- Cert. in Ped. Nephrology สถาบัน Children’s Medical Center มหาวิทยาลัย UT Southwestern  
  Medical Center, USA ปี พ.ศ. 2558 

26.  ผศ.พญ.ฉตัต์มณี เลิศอุดมผลวณิช - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2547 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2553 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2555 

27.  ผศ.พญ.ฉตัร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ ์ - พ .บ. , คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2549 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ), คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551 
- Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine McGill University ปี พ.ศ. 2555 
- Certificate in Neonatal Follow-up McGill University ปี พ.ศ. 2556 

28.  ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศริ ิ - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2540  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2546  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  
  ปี พ.ศ. 2548   
- Certificate of Fellowship Training in Pediatric Infectious Diseases, สถาบัน Department of  
  Pediatrics, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Texas ประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2552  

29.  ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจรญิ - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2536 
- Ph.D. (Clin. Epidemiology) หลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี คณะ   
  สาธารณสุขศาสตร์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2538 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2539 
- อ.ว. (ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ) ปี พ.ศ. 2544 
- Certificate Cert. in Neonatal & Perinatal Medicine ปี พ.ศ. 2550 

30.  ผศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2540 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2546  
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล ปี  
  พ.ศ.2549     
- Cert. in Clin. Neurophysiology-Epilepsy สถาบัน Case Western Reserve University ปี พ.ศ. 2551 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- Cert. in Ped. Neuromuscular Med. สถาบัน UT Southwestern Medical Centers สถาบัน  
  The University of Texas Southwestern Medical Center ปี พ.ศ. 2552 

31.  ผศ.พญ.ทิพยวิมล ทิมอรณุ - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2548 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี       

  ปี พ.ศ.2551 
- American Board of Medical Genetics (Clinical Genetics) สถาบัน University Hospitals Case  
  Medical Center, Case Western Reserve University, USA. ปี พ.ศ. 2556  

- American Board of Medical Genetics (Medical Biochemical Genetics) สถาบัน University  

  Hospitals Case Medical Center, Case Western Reserve University, USA. ปี พ.ศ. 2557 
32.  ผศ.นพ.ธีรเดช  คุปตานนท์ 

 
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ) แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 

Certificate in Sleep Medicine Tulane Hospital, New Orlenes, LA, U.S.A. International Board of 

Sleep Medicine, American Board of Sleep Medicine (ABSM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2547 
33.  ผศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537  

- Ph.D. (Physiology) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2542 
- พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2544  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  
  ปี พ.ศ. 2551  
- Certificate in Pediatric Infectious Diseases สถาบัน St. Jude Children’s Research Hospital 
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สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2554   
- Certificate in Pediatric Infectious Diseases สถาบัน University of Tennessee ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ปี พ.ศ.2555   
34.  ผศ.นพ.พฤหัส พงษ์ม ี - พ .บ. , คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2544 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2550 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ), คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัย 
  มหิดล ปี พ.ศ.2552 
- Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine University of Alberta ปี พ.ศ. 2557 

35.  ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษ ี - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริาช มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2549 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2555. 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อและเมตาบอลสิม) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2557 

36.  ผศ.พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ปี พ.ศ 2535 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2541   
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2547.  
- Cert. in Developmental Behavioral Ped. สถาบัน  Centre for Community Child Health, Royal  
  Children Hospital, Melbourne ปี พ.ศ. 2549 

37.  ผศ.พญ.ลัลลิยา ธรรมประธานกุล - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2542 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพ.ศ. 2546 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  
  ปี พ.ศ.2550     
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- Cert. in Ped. Neurology-Ped. Epilepsy, สถาบัน Wayne State University School of Medicine  
  มหาวิทยาลัย The Wayne State University School of Medicine ปี พ.ศ. 2552 
- Cert. in Sleep Med. สถาบัน  Cincinnati Children’s Hospital Medical Center มหาวิทยาลัย  
  University of Cincinnati Department of Pediatrics ปี พ.ศ. 2553 

38.  ผศ.พญ.วลิาวัณย์ เชิดเกียรติก าจาย - พ .บ. , สถาบัน..คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2543  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551 
- Certificate in Leadership Education in Neurodevelopmental and Related Disabilities 
  สถาบัน Cincinnati Children’s Hospital Medical Center ปี พ.ศ.2554 
- Certificate in Developmental and Behavioral Pediatrics  สถาบัน  Cincinnati Children’s Hospital  
  Medical Center ปี พ.ศ.2556 

39.  ผศ.นพ.สเุทพ วาณิชย์กุล - พ .บ. , คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530 
- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2536 
- ว .ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2543 
- Cert. in Ped. Cardiology สถาบัน Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. ปี พ.ศ.2543 

40.  ผศ.พญ.หฤทัย  กมลาภรณ ์
 

พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ) แพทยสภา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 
Certificate in Respiratory Medicine The Hospital for sick children (SickKids), Toronto ประเทศ
แคนาดา 
ปี พ.ศ. 2551 

41.  ผศ.พญ.อรพร ด ารงวงศ์ศริ ิ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2547  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 - ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551 
- ประกาศนียบัตร (กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2553 
42.  ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกลุ - พ .บ.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2539 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2545 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ), คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัย 
  มหิดล ปี พ.ศ.2548 
- Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine Rainbow Babies and Children’s Hospital University  
  Hospital Case Medical Center Case Western Reserve University ปี พ.ศ. 2553 

43.  ผศ.นพ.อุเทน ปานด ี - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2543 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549 
- อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 
  2553 
- Cert. in Clinical Ped. Emergency Medicine สถาบัน The Hospital for Sick Children มหาวิทยาลัย  
  University of Toronto, Canada ปี พ.ศ. 2554 
- Cert. Research fellow in Ped. Emergency Medicine สถาบัน Massachusetts General Hospital/  
  Harvard Medical School มหาวิทยาลัย Harvard University, USA ปี พ.ศ. 2555 

44.  ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนรุัฐพันธ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2543  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2551  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- Certificate in Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation สถาบัน Baylor College 
Medicine, USA, ปี พ.ศ. 2554 

45.  อ.นพ.จรินทร์ แววพานิช - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2546 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2550 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2553 
- Certificate in Pediatric Critical Care Medicine (๒๕๕๘) Duke University, USA 

46.  อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากรู - พ .บ.  สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2543 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549 
- Cert. Clinical fellow in Adolescent Medicine สถาบัน University of California, San Francisco  
  (UCSF) ปี พ.ศ.2554  

47.  อ.พญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย 
 

- พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2552  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2558 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560 

48.  อ.ดร.พญ.เดือนธิดา ทรงเดช - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2547  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2551  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2553  
- D.Phil. (Oxon) สถาบัน Institute of Molecular Medicine มหาวิทยาลัย University of Oxford ปี พ.ศ.  
  2559   

49.  อ.นพ.ทรงเกียรติ  ฉันทโรจน ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 - ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ปี พ.ศ. 2555  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปี พ.ศ. 2557   

50.  อ.พญ.บุษบง ฤกษ์วลีกุล - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2551 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2557 
- ประกาศนียบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรมูาตสิซั่ม สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2559 
51.  อ.พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ 

 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548 
- ว.ว, (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2554 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนดิ) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัย 
  มหิดล ปี พ.ศ.2556 

52.  อ.พญ.ปวรี ศรัยสวัสดิ ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2541  
- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปี พ.ศ.2549  
- Post. Cert. in Ped. Nephrology มหาวิทยาลัย University of Michigan, USA. ปี พ.ศ. 2555 

53.  อ.พญ.ปองทอง ปูรานิธ ี - พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2549 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2553 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภมูิคุ้มกัน) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2555 
- Master of Health Professions Education Maastricht University, Netherland ปี พ.ศ.2559 

54.  อ.นพ.พงศ์ภัค พงศ์พิชชา - พ บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2555  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2559  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561  

55.  อ.นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ -พ.บ., คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2537 
- ว .ว.  (กุมารเวชศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2543 
- ว .ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545 
- Dip. Amer. Board of Ped. สถาบัน State University of New York, Syracuse, USA. พ.ศ.2549 
- Dip.Amer. Board of Ped Cardiology สถาบัน Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. พ.ศ. 2552 

56.  อ.นพ.มารุต จันทรา - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2548 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2552 
- Certificate in Pediatric Critical Care Medicine สถาบัน University of Florida College of Medicine,  
  Gainesville, Florida, USA ปี พ.ศ.2556 

57.  อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล - พ.บ. สถาบันโรงพยาบาลศรีนครนิทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2550 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), สถาบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2554 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภมูิคุ้มกัน) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2556 

58.  อ.พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต ์
 

- พ.บ. สถาบันแพทยศาสตร์บัณฑติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ป ีพ.ศ. 2550 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2556 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา) สถาบันคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2557 

59.  อ.พญ.โรจนี เลิศบญุเหรียญ - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2543 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2549 
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551 
- Certificate in Pediatric Critical Care Medicine สถาบัน British Columbia Children’s Hospital,  
  University of British Columbia, Canada ปี พ.ศ. 2554 

60.  อ.นพ.วัชรุตม์ กันจงกิตติพร - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2546 
- ปร.ด. (จุลชีววิทยา) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2551 
- พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2554 
- Clinical Research Fellowship in Division of Immunology สถาบัน Boston Children's Hospital, 

Harvard Medical School, Harvard University, USA ปี พ.ศ. 2557 
- Diploma American Board of Pediatrics สถาบัน Children’s Hospital of Michigan, Wayne State 

University School of Medicine, USA ปี พ.ศ. 2560 
61.  อ.พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ ์ - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2555 
- ประกาศนียบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรมูาตสิซั่ม สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2556 
- Master degree of Research in Biomedicine สถาบัน UCL Great Ormond Street Institute of Child  
  Health มหาวิทยาลัย University College London ปี พ.ศ.2559 

62.  อ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย ์ - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริาช มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ.2556 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2560 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อและเมตาบอลสิม) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2562 

63.  อ.พญ.สัญชวัล  วิทยากรฤกษ ์ - พ.บ. สถาบัน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2551 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2557 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560 

64.  อ.พญ.สิรินภา ศิวารมณ ์ - พ .บ. , สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2555 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2559 
- วว (กุมารเวชศาสตรโ์ภชนาการ) สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล  
  ปี พ.ศ.2560 

65.  อ.ดร.พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ ์ - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540  
- Ph.D. (Microbiology) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2546 
- พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2550  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2555  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  
  ปี พ.ศ.2557  

66.  อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร - พ.บ., สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.2548  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2554  
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
  ปี พ.ศ.2556  
- Master of Sciences (Infection and Immunity) สถาบัน University College London ประเทศ  
  สหราชอาณาจักรฯ ปี พ.ศ.2559 
- Master of Research in Child Health สถาบัน University College London ปี พ.ศ.2560  

67.  อ.นพ.สมชาย ชุติพงษ์ธเนศ - วิทยาศาสตร์บณัฑติ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ.
2542 
- Ph.D (ภูมิคุม้กันวทิยา) (Dean’s List) (GPA 4.00) ภาควิชาภูมิคุม้กันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2548 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- พ.บ.สถาบัน คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2552 
- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2559 
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หน้าท่ีครูประจ าชั้นของแพทย์ประจ าบ้าน 
 

           ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการฝึกอบรม ครูประจ าชั้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมิน 363  องศา เป็นรายบุคคล เป็นประจ าทุก 3-4 เดือน 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม ได้แก่ 

2.1 ปัญหาชีวิตส่วนตัว 
2.2 ปัญหาการท างาน/การเรียน 
2.3 ความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่างๆ 
2.4 ด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต 

3.  หากแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาต้องที่การความช่วยเหลือ ได้แก่ การเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ  
      ความรู้และทักษะในการดูแลคนไข้ รวมทั้งปัญหาด้านการปฏิบัติงานให้ครูประจ าชั้นที่ปรึกษา   
     ช่วยเหลือตามกลไกการพัฒนาและช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้าน 
4.  เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการจัดเตรียมและจัดสอบ formative evaluation (CRQ) และให้ข้อมูลป้อนกลับ     
      แก่แพทย์ประจ าบ้าน โดยครูประจ าชั้นในแต่ละชั้นปีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแพทย์ประจ าบ้านในชั้นปีนั้นๆ  
5.  พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ เจตคติในการสอน และความเป็นครูของแพทย์ประจ าบ้าน 
6.  ประสานงานระหว่าง แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และนักศึกษาแพทย์ ในกรณีมีปัญหา 
     เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
7.  ประสานงานกับประธานโครงการฝึกอบรมฯ ในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจ าบ้าน 
8.  ร่วมงานกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามโอกาส  
9.  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานโครงการฝึกอบรมฯ 
 
                                                                                    คณะอนุกรรมการแพทย์ประจ าบ้านรับรองข้อตกลงนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมใช้ กรกฎาคม  1562 
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หน้าท่ีส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา (Mentor) ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อช่วยให้แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนที่อยู่ในความดูแล สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพตลอดช่วงการอบรม รวมถึงแนะแนวด้านวิชาชีพ และการวางแผนในอนาคต 

2. หากแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ ความรู้และทักษะ
ในการดูแลคนไข้ รวมทั้งปัญหาด้านการปฏิบัติงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยเหลือตามกลไกการพัฒนาและช่วยเหลือ
แพทย์ประจ าบ้าน 

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการบันทึก Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนในความดูแล 
4.    ประเมินผล Portfolio อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ธันวาคมและเมษายนของทุกปี) พร้อมทั้งก ากับให้แพทย์ประจ าบ้าน  
    ส่งใบประเมินผลที่ภาควิชาฯ เพื่อรวบรวมน าส่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

5. ให้ข้อมูลป้อนกลับแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ในเร่ืองประสบการณ์ในการท างาน การบันทึก Portfolio  
6. ดูแลและติดตามการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA และให้ขอ้มูลป้อนกลับตามความ

เหมาะสม 
 
หมายเหต ุ  อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมิน 363 องศา แต่สามารถท าได้หาก

ต้องการและเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งในบางกรณีที่ครูประจ าชั้นเห็นว่าอาจต้องขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่
ปรึกษา  ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยมีการประสานงานกับครูประจ าชั้น  

                                                                                                    
                                          คณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรับรองข้อตกลงนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมใช้ กรกฎาคม  1562  
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หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย   
 

1. ช่วยก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านในการท างานวิจัย ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  
 - การแนะน าในการเลือกหัวข้อวิจัย  
 - การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการขอจริยธรรม 
 - การด าเนินงานวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
 - การน าเสนองานวิจัย 
 - การเขียนผลงานวิจัย (ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ หรือ manuscript) 
1. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแพทย์ประจ าบ้านเพื่อให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วง 
3. ดูแลและติดตามเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านส่งรายงานวิจัยตรงตามก าหนดของราชวิทยาลัยกุมารฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมใช้ กรกฎาคม  1562 
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หน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยต่อแพทย์ประจ าบ้าน 
 

1. Ward round ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษาแพทย์ สัปดาห์ละ 5 คร้ัง 
2. Multidisciplinary round ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. ก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านในการบริหารจัดการเตียงในแต่ละหอผู้ป่วยเพื่อให้เหมาะสมและเกิดสมดุล 
    ระหว่างการเรียนรู้และการบริการ 
4. ก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านให้สามารถก ากับดูแลนักศึกษาแพทย์อย่างเหมาะสม 
5. เข้าร่วมกิจกรรม morning report ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. 
6. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยใช้แบบฟอร์มประเมิน EPA (Mini-CEX, DOPs, case-based discussion)  
    ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน (360 องศา  (ที่ก ากับดูแล โดยอาจารย์จะได้รับ link  
    แบบฟอร์มการประเมินแพทย์ประจ าบ้านรายบุคคลผ่าน email address ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลัง 
    ปริญญาของภาควิชาฯ ส่งให้เมื่อสิ้นสุด rotation 
8. ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมี 
    การพัฒนาทักษะในเร่ืองการบันทึกเวชระเบียน  
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 หมวดที ่2 จ าแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกต ิ
2.1 โรคติดเชื้อและปรสิต 

(INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES) ICD 10, I; A00-B89 
กลุ่มที่ 1 

ภาวะฉุกเฉิน   
กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 
กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้
เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Sepsis/bacteremia* 
2. Septic shock* 
3. Meningitis/encephalitis 
4. Fever in 
   immunocompromised 
   host/febrile neutropenia 
5. Dengue shock syndrome* 
6. Toxic shock syndrome 

1. Viral exanthems: herpes simplex*, 
measles*, parvovirus B19, rubella, 
varicella* 

2. Zoonoses/arthropod borne: chikungunya,  
         dengue*, JE, leptospirosis, malaria*, zika   
         rickettsial infection* (scrub typhus, murine  
         typhus) 

3.  Infectious mononucleosis syndrome*:    
Ebstein-Barr virus, cytomegalovirus (CMV),  
toxoplasma 

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

5.  Tuberculosis* 
6.   Congenital and perinatal infection: CMV, 

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

1. Zoonoses/arthropod borne: 
anthrax, Brucella, rabies 

2. HIV/AIDS* (complicate) 
3.  Disseminated tuberculosis 
4.  Systemic fungal infections 
5.  Disseminated gonococcal infection 
6.  Endotoxin shock 
7.  Fever of unknown origin 
8. Fever and neutropenia 
9. Fever in immunocompromised  
10. Kawasaki disease 
11. Orbital cellulitis 
12. Peritonsillar abscess, retropharyngeal 

abscess, dental abscess 
13. Epiglottitis, bacterial tracheitis 
14. Fungal pneumonia, empyema,   

lung abscess 
15.Endocarditis, pericarditis, 

myocarditis, acute rheumatic fever 

1. Microbiology 
 Clinical microbiology 
 Microbial virulence 

factor 
 Endotoxin and exotoxin 

2. Immunology of infectious diseases 
 Immunologic response to 

infection 
 Basic immunology in 

immunization 
 Host defense mechanism 
 Host parasite relationship 
 Serologic study and skin test 

(principle and preparation) 
 Immunologic disorder 

3.  Host response to infection 
4.  Antimicrobial drugs 

 Principle of antimicrobial 
therapy 
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7.  Sexually transmitted diseases: cervicitis, 
syphilis, warts, epididymitis/orchitis, 
human papilloma virus, pelvic 
inflammatory disease, vaginitis, genital 
ulcer/adenopathy, urethritis  

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

9.  Viral infections: adenovirus*, enterovirus*, 
influenza*, respiratory syncytial virus*  

10. Occult bacteremia 
11. Bacterial infections: chlamydia,  

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

12.  Parasitic infections: pinworms, ascariasis, 
hookworm, Microsporidium, 
Cryptosporidium, Entamoeba 
histolytica, Giardia, tapeworm, Brugia 
malayi, trichuriasis, free living amoeba, 
strongyloidiasis, cysticercosis, trichinosis, 
gnathostomiasis, opisthorchiasis, 
paragonimiasis, malaria 

16. Hepatic abscess, cholangitis, 
hemolytic uremic syndrome, 
appendicitis*, peritonitis 

17. Renal and perinephric abscess 
18. Tubo-ovarian abscess 
19. Osteomyelitis (chronic), septic   

arthritis, myositis 
20. Brain abscess, epidural, subdural, 

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

21. Keratitis, endophthalmitis  
 

 Pharmacodynamics and 
pharmacokinetics 

 Antimicrobial 
susceptibility test 

 Mechanism of drug 
resistance 

 Side effect and drug 
interactions  

5.  Infection control 
 Standard precautions and 

transmission based precautions 
 Isolation technique  
 Chemo-prophylaxis and 

immuno-prophylaxis in 
infectious diseases  
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13.   Pharyngitis*, tonsillar-pharyngitis*, otitis 
media and externa*, sinusitis*, facial 
cellulitis, mastoiditis, parotitis, mumps 

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

15.   Croup syndrome* 
16.   Pneumonia*, bronchiolitis, bronchitis 
17.   Esophagitis, enteritis, antibiotic 

associated colitis, hepatitis 
18.   Urinary tract infection*  
19.   Urethritis, vaginitis, epididymitis, orchitis, 

cervicitis 
20. Osteomyelitis (acute), septic arthritis    

(uncomplicated), tropical pyomyositis 
21.   Meningitis, encephalitis   
22.   Skin infection*: impetigo, cellulitis, 

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

23.   Conjunctivitis*, blepharitis, sty, preseptal 
cellulitis 

24. Nosocomial infection*    
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2.2 โรคมะเร็งและเนื้องอกร้าย 

(MALIGNANT NEOPLASM) ICD 10, II; C00-C97 
กลุ่มที่ 1 

ภาวะฉุกเฉิน   
กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 
กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้
เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Superior vena cava 
syndrome (SVC) obstruction 

2. Tumor lysis syndrome 
3. Hyperleukocytosis 
4. Cord compression 
5. Febrile neutropenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leukemia (ALL, AML, CML) 
2.  Brain tumor 
3.  Hodgkin’s และ non-Hodgkin’s   
     lymphoma 
4.  Neuroblastoma 
5.  Wilms’ tumor  
6.  Retinoblastoma 
7.  Histiocytosis syndrome 
8.  Soft tissue sarcomas/  
     rhabdomyosarcoma 
9.  Bone tumors (osteosarcoma and  
     Ewing’s sarcoma) 
10.  Liver cancer (hepatoblastoma)  

  

1. Chemotherapy and 
immunosuppressive drug 

2. Principle of stem cell 
transplantation         

3. Neoplastic disorder 
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2.3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
(DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ICD 10, III; D50-D77 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Acute bleeding 
2. Severe anemia 
3. Coagulopathy 
4. Thrombocytopenia 
5. Disseminated intravascular 

coagulation (DIC) 
 

1. Anemia 
   1.1 Nutritional anemia*: iron deficiency,  
          vitamin B12 & folic acid deficiency 
   1.2 Hemolytic anemia*  

 Enzyme abnormalities: glucose-6 
phosphate dehydrogenase 
deficiency (G-6PD) 

 Membrane disorder: hereditary 
spherocytosis 

 Thalassemia/hemoglobinopathies: 
trait and diseases 

 Immune mediated hemolysis: 
autoimmune hemolytic anemia 

2. Bleeding disorders 
 Acquired platelet dysfunction with 

eosinophilia (APDE) 
 Immune thrombocytopenia (ITP) 
 Idiopathic vitamin K deficiency in 

infancy 
 Hemophilia 

1.  Other kinds of anemia  
    (not included in group 2) 
2.  Other kinds of bleeding disorder  
    (not included in group 2) 
3.  Hemophilia with important  
    complication: life-threatening  
    bleeding, inhibitor  

         4. Congenital and immune-
mediated neutropenia 

         5.  Congenital and acquired 
      aplastic anemia 

    6.  Thrombotic disorder 
    7.  Special treatment: stem cell 

transplantation  
 
 

1. Normal and abnormal development   
   of hematopoietic system 
2. Function of erythrocytes,   
    hemoglobin,  
    leukocytes and platelets 
3. Mechanism of hemostasis and  
   thrombosis 
4. Blood group, blood product and HLA  
   system 
5. Factors affecting disorders of  
   hematopoietic system 
6. Mechanism of therapeutic drugs on  
   hematologic disorder 
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 Von Willebrand disease 
 Disseminated intravascular clotting 

(DIC) 
 3.  Leukocyte disorder 

 Acquired non immune neutropenia: 
sepsis, drugs 

4.  Blood and blood components 
 Blood component therapy 
 Complication of transfusion 
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2.4 โรคภูมิแพ้และโรคบางโรคที่เกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกัน 
(ALLERGY AND DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM) ICD 10; D80-D89 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1.  Acute asthmatic attack 
2.  Anaphylaxis 
3.  Acute urticaria & angioedema 

1. Allergic rhinitis, sinusitis* 
2. Allergic conjunctivitis* 
3. Atopic dermatitis* 
4. Asthma* 
5. Urticaria & angioedema 
6. Food allergy 
7. Drug allergy 
8. Insect sting allergy 
9. Anaphylaxis 
10.  Wheezing child  
11. Basic care in primary immune deficiency 

  12. Adverse reaction to vaccine 
  13. Immunization in immunocompromised   
       host 
  14. Allergy prevention 
 
 
 

1.   Allergy skin testing 
2. Hereditary/severe angioedema 
4. Anaphylaxis ที่ต้องการหาสาเหตุ 
5.   Eosinophilic gastrointestinal 

diseases (EGIDs) 
6. Primary immunodeficiency 
7. Serum sickness 
8.    Eosinophilia 
9.    Mastocytosis 
10.  Exercise induced 

bronchoconstriction 

1. Immune response 
 Mechanism of host defense  
 Antigen presentation  
 Humoral and cellular response 
 Mucosal epithelial cells 
 Cytokines and chemokines 
 Lymphocyte (T & B cell) 
 Polymorphonuclear cell (PMN) 
 Complement 

2. Gell & Coombs’ hypersensitivity 
reactions 

3. Allergic inflammation 
4.   Common allergens and avoidance 
5. Principle of allergen immunotherapy 
6. Pharmacology of drugs used in 

allergic and immunologic disorders     
(e.g. IVIG) 

7.   Principle of diagnostic tests in 
allergy in vivo (e.g. skin test), in vitro  
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2.5 โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 
(ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES) ICD10, IV; E00-E35 

 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Diabetic Ketoacidosis (DKA ) 
2.  Hypernatremia:  
    diabetes insipidus 
3. Hyponatremia 

 SIADH  

 Cerebral salt wasting 
4. Hypo/hypercalcemia 
5. Hypoglycemia 
6. Acute adrenal insufficiency 
7. Hypo/hyperkalemia 
8. Positive thyroid screening 

1. Congenital hypothyroidism 
2. Autoimmune thyroid diseases:  

 Graves’ disease  
 Hashimoto’s thyroiditis 

3. Delayed puberty: Constitutional delayed 
growth and puberty (CDGP)  

4. Pubertal variants  
 Premature thelarche 
 Premature adrenarche 
 Pubertal gynecomastia 

5. Normal variant short stature:  
 Familial short stature  
 Constitutional delayed growth and 

puberty (CDGP) 
6. Exogenous obesity with metabolic 

syndrome 
7. Vitamin D deficiency 

 

1. Disorders of gonad 
   Disorders of sex 

development 
   Ambiguous genitalia 
   Undescended testes 
   Hypospadias 

2. Hypogonadism: 
hypogonadotropic and 
hypergonadotropic 
hypogonadism 

3. Diabetes insipidus  
   Central DI 
   Nephrogenic DI 
   Psychogenic polydipsia 

4. Adrenal disorders 
   Congenital adrenal 

hyperplasia 
 Cushing syndrome 

1. Pituitary gland and hypothalamus 
2. Thyroid gland 
3. Adrenal gland 
4. Pancreas และ insulin 
5. Parathyroid gland   
6. Calcium homeostasis 
7. Gonad and sex development 
8. Hormones: synthesis, secretion 

function  
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 Adrenal tumor  
5. Puberty disorders 

 Precocious puberty 
 Delayed puberty 

6. Disorders of glucose 
metabolism 
 Diabetes mellitus type1 & 2 
 Persistent hyperinsulinemic 

hypoglycemia 
7. Pituitary disorders 

 Growth hormone 
deficiency/ hypopituitarism 

 Prolactinoma 
8. Metabolic bone diseases 

 Rickets 
 Hypo/hyperparathyroidism 
 Osteogenesis imperfecta 
 Osteoporosis 

 



 

46 
 

2.6 ความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ า อีเล็กโทรลัยท์และดุลกรด-ด่าง 
(DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTES AND ACID-BASE BALANCE) ICD 10, IV; E86-E87 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

Fluid, electrolytes and acid-base 
disorders in: 
1.  Newborn: severe birth  
    asphyxia, idiopathic  
    respiratory distress syndrome  
    etc. 
2.  Central nervous system:       

increased intracranial 
pressure, etc. 

3.  Cardiovascular system: 
congestive heart failure etc. 

4. Respiratory system: acute 
respiratory failure etc. 

5.  Gastrointestinal and 
hepatobiliary system: severe 
diarrhea, gut obstruction, 
cirrhosis, etc. 

6. Urinary system: acute renal 

1. Volume deficit, volume excess 
2. Hypo/hypernatremia 
3. Hypo/hyperkalemia 
4. Acidosis/alkalosis (acute, chronic) 
5. Hypo/hypercalcemia 
6. Hypo/hypermagnesemia 
7. Hypo/hyperphosphatemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Regulation of 

 Body volume 

 Osmolality 

 Electrolytes: Na, K, Cl, Ca, P, Mg 

 Acid-base balance 
2. Daily water and electrolytes  
    requirement, insensible and  
    sensible water loss 
3. Effect of conditions and drugs on   
   fluid, electrolytes and acid-base  
   homeostasis 
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failure, etc. 
7. Endocrine and metabolic 

system: diabetic 
ketoacidosis, adrenal 
insufficiency, etc. 

8. Hematology and oncology: 
tumor lysis syndrome, uric 
acid nephropathy, acute 
hemolysis, etc. 

9. Infectious diseases: DHF, 
septic shock, malaria, etc. 

10. Miscellaneous: burns, 
       near-drowning, salicylate 

poisoning, SIADH, etc. 
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2.7 ความผิดปกติทางโภชนาการ  
(NUTRITIONAL DISORDERS) ICD 10, IV; E00-E68 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Severe protein-energy 
malnutrition 

2. Cardiac beri-beri 
3. Xerophthalmia 

 

1. Feeding problems and eating habits 
2. Breastfeeding problems and 

management 
     (tongue tie, breast refusal, breast mass 

engorgement, mastitis, abscess, plugged 
duct, medication during lactation) 

3. Protein-energy malnutrition (mild-
moderate)  

4. Vitamin deficiencies 
5. Mineral deficiencies 
6. Obesity 
7. Nutrient deficiencies in vegetarianism 
8. Food faddish 
9. Dyslipidemia 
10. Hypervitaminosis 
11. Nutritional management in 

diseases/condition 
 AIDS 
 Burns 
 Critically ill 

1. Eating disorders  
2. Food safety 
3. Nutritional management in 

diseases  
 Chylothorax,   

 chylopericardium, chylous  
 ascites and chyluria 

 Inborn error of metabolism  
 Inflammatory bowel diseases  
 Intestinal pseudo-obstruction 
 Lipoprotein disorders 
 Morbid obesity   
 Short bowel syndrome  
 Ketogenic diet 

 
 

1. Community nutrition 
2. Nutritional requirement 
3. Nutrient digestion, absorption and 

metabolism 
4. Developmental changes of 

systems related to feeding 
5. Nutrition in pregnancy and 

lactation 
6. Infant and child feeding 
7. Breast milk and breastfeeding 
8. Infant formula and other milk 

formulas 
9. Complementary 

food/complementary feeding 
10. Nutritional assessment: history 

taking, physical examination, 
anthropometric measurement and 
calculation, laboratory 
investigation  

11. Enteral nutrition: principles, 
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 Diabetes mellitus 
 Failure to thrive  
 Food allergy  
 GI disease: malabsorption, liver and   

  biliary disease, pancreatic disorders,   
  diarrhea, constipation,   
  gastroesophageal reflux 
 Heart disease and cardiovascular  

  disease 
 Hypertension 
 Malignancy 
 Osteoporosis 
 Pulmonary disease 
 Preterm and low-birth-weight 
 Renal disease 

medical food, modular formula   
12. Parenteral nutrition: principles 
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2.8 โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
(PSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENT) ICD 10, V; F00-F99 

 
กลุ่มที่ 1 

ภาวะฉุกเฉิน   
กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 
กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้
เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Emergency condition 

 Child abuse/neglect* 

 Acute stress reaction* 

 School refusal in 
kindergarten and school 
age children*    

 Hyperventilation  

 Aggressive behavior* 

 Low risk of suicide e.g.  
suicidal thought, suicidal 
gesture 

 Acute organic brain 
syndrome 

2. Reaction of family to death 
and terminal illness 
  

1. Developmental problem  

 Mental retardation  

 Autistic disorder   

 Speech and language disorder 

 Problem from nurture/environment     
2. Emotional problem: fear, separation  
   anxiety, depressed mood, anxiety, conversion   
3. Reaction to illness*: psychological aspect 

of acute & chronic illness, reaction to 
hospitalization, handicaps, reaction to 
severe illness & dying   

4. Learning problem*: learning disabilities, 
attention-deficit/hyperactivity disorder 
without co-morbidity, motor coordination 
disorder 

5. Adjustment disorder* 

1. Schizophrenia 
2. Psychosis 
3. Attempted suicide 
4. Eating disorder in adolescent 
5. Anorexia, bulimia nervosa 
6. Substance abuse 
7. Complicated physical & sexual  
   abuse  
8. Severe disorganized family 
9. Posttraumatic stress disorder 
10. Gender identity disorder 
11. Oppositional defiant disorder 
12. Conduct disorder 
13. Mood disorder 
14. Severe aggression & violent  
    behavior 

1. Cognitive development 
2. Emotional development 
3. Social development 
4. Moral development 
5. Motor development 
6. Speech and language development 
7. Gender identity development 
8. Temperament 
9. Family development 
10. Neuropharmacology,  
     neurochemistry,  
     neurophysiology 
11. Psychological test: IQ, Bender-   
     Gestalt test, achievement test  
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6. Psychological factors affecting physical  
   condition*: hyperventilation, headache,  
   abdominal pain  
7. Mental problem after illness*: acute 

organic mental disorder, chronic organic 
mental disorder, pediatric AIDS, congenital 
anomalies, chronic physical illness, 
terminal illness  

8. Non complicated behavioral and 
emotional problem*: lack of discipline, 
lack of responsibility, immaturity, tantrum, 
bully, thumb sucking, nail biting, 
masturbation, eating problems, eliminating 
disorder, sleep problems, conduct 
disorders (lying, stealing), sexual 
behavioral deviation, risk behavior in 
teenager 

15. Learning disabilities with  
     co-morbidity 
16. Attention-deficit/hyperactivity    
     disorder with co-morbidity 
17. Autistic disorder  
18. School refusal in older child 
19. Somatoform disorder  
20. Anxiety disorders เช่น    
     generalized disorder, obsessive  
     compulsive disorder   
 
 
 

   

* โรคหรือภาวะที่พบบ่อย เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
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2.9 โรคระบบประสาท  
(DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM) ICD10, VI; G00-G99  

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Status epilepticus 
2. CNS infection 
3. Increased intracranial pressure 
4. Coma 
5. Spinal cord compression 
6. Cerebrovascular diseases 
7. Head injury 
8. Respiratory failure from    
   neuromuscular disorders 
 

1. Epilepsy 
2. CNS infection 
3. Headache  
 Migraine  
 Tension headache 

4, Mild closed head trauma & simple 
linear skull fractures 
5. Transient neurological symptoms from  
   drugs e.g. benzodiazepine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intractable seizure 
2. Neural tube defect   
3. Craniosynostosis  
4. Hydrocephalus 
5. Other congenital malformations 
6. Acute encephalopathy  
 Metabolic 
 Hypertensive 
 Lead 
 Anoxic 
 Drug/toxin-induced 

7. Complications and sequelae   
   from CNS infection 
8. Infection and dysfunction of  
   ventriculoperitoneal shunt 
9. Movement disorders 
10. Mental retardation, autism 

developmental disorders,  
11. Weakness, hypotonia, flaccidity 
12. Neurocutaneous syndromes 

1. Neuroanatomy 
2. Neurophysiology 
3. Development of nervous system 
4. Cerebrospinal fluid dynamic 
5. Neurotransmitters 
6. Pharmacology of antiepileptic drugs   
   and other drugs used in nervous   
   system diseases 
7. Basic principle of neuroimaging 
8. Basic principle of neurophysiology   
   examination (EEG, EMG, nerve 

conduction study) 
9. Basic principle of neurogenetics 
10. Molecular and cellular biology of  
    pediatric nervous system disorders 
11. Environmental epidemiology of 

pediatric nervous system disorders 
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13. Severe head injury, complicated   
     skull fractures, spinal cord injury  
14. Spinal cord disorders 
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2.10 โรคของตาและส่วนประกอบของตา 
(DISEASES OF THE EYE AND ADNEXA) ICD 10, VII; H00-H59 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Corneal abrasion 
2. Chemical burns 
3. Foreign bodies 
4. Eye trauma*                                                                                                                                     

 
 

1. Conjunctivitis* 
2. Periorbital cellulitis 
3. Uncomplicated hordeolum and chalazion* 
4. Blocked lacrimal duct  
5. Simple foreign bodies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Amblyopia 
2. Corneal abrasion  
3. Cataract 
4. Chorioretinitis 
5. Chemical burns 
6. Complicated and intraocular  
    foreign bodies 
7. Decreased visual acuity 
8. Esotropia, exotropia, ptosis 
9. Glaucoma 
10. Herpetic keratitis / chronic  
     conjunctivitis 
11. Orbital cellulitis 
12. Retinopathy of prematurity 
13. Significant eye trauma   
     manifested by hyphema,   
     extraocular muscle palsy, globe    
     penetration, or orbital fracture 
14. White pupillary reflex 

1. Normal and abnormal development   
    of eye structures 
2. Development of vision in normal  
    child 
3. Principle of visual screening 
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2.11 โรคของหูและปุ่มกกหู 
(DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS) ICD 10, VIII; H60-H95 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคท่ีไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคท่ีต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Airway obstruction 
2. Foreign body of the  
    aerodigestive tract 
3. Significant trauma to the  
   middle or external ear, nose,  
   lip, palate, pharynx 
 

1. Allergic rhinitis 
2. Blunt nasal trauma 
3. Cervical adenitis 
4. Epistaxis 
5. Otitis media and externa 
(uncomplicated)* 
6. Parotitis (mild) 
7. Pharyngotonsillitis* 
8. Routine care for the child with a 

tracheostomy 
9. Simple nasal and ear canal foreign  
    bodies 
10. Acute bacterial sinusitis 
11. Stridor (mild): croup, tracheomalacia 
12. Viral enanthema: herpes, herpangina,  
     measles 

1. Abscess (retropharyngeal, 
peritonsillar) 
2. Airway obstruction (acute, chronic) 
3. Cholesteatoma, chronic otitis media 
4. Congenital anomalies of the pinna,  
    lip, palate, jaw 
5. Complicated otitis media, sinusitis,   
    epistaxis, parotitis 
6. Epiglottitis 
7. Chronic hypertrophic tonsillitis,  
   adenoiditis 
8. Foreign body of the aerodigestive tract 
9. Head and neck masses 
10. Nasal polyp 
11. Significant hearing loss e.g.  
     congenital sensorineural hearing loss 
 

1. Anatomy and physiology of ear,  
   sinus, nose and throat 
2. Development of hearing and  
   language 
3. Principle of hearing screening  
4. Anatomy and physiology of ear,  
   sinus, nose and throat 
5. Principle of hearing screening 
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  12. Significant trauma to the middle or  
     external ear, nose, lip, palate,   
     pharynx  
13. Sleep apnea (obstructive sleep  
     apnea) 
14. Tympanic membrane perforation  
     (traumatic or persistent) 
15. Chronic & acute sinusitis with its     
     Complication    
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2.12 โรคระบบไหลเวียนเลือด 
(DISEASE OF THE CIRCULATORY SYSTEM) ICD10, IX; I00-I99; Q20-Q28 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Supraventricular tachycardia*  
2. Hypoxic spell*  
3. Congestive heart failure* 
4. Cardiogenic shock e.g. ductal   
   dependent cardiac lesions  
5. Cardiac arrest  

1. Innocent murmur*  
2. Common acyanotic congenital heart disease  

 Ventricular septal defect* 
 Patent ductus arteriosus* 
 Atrial septal defect* 
 Coarctation of aorta 

3.  Common cyanotic heart disease  
 Tetralogy of Fallot* 

4. Acquired heart disease 
 Rheumatic fever* 
 Rheumatic heart disease 
 Kawasaki disease* 
 Myocarditis 
 Infective endocarditis 

1. Acyanotic heart disease 
2. Complex congenital heart   
   disease 
 Cyanotic heart disease with 

increase pulmonary blood 
flow e.g. d-TGA*, TAPVR* 

 Cyanotic heart disease with 
decrease pulmonary blood 
flow eg. tricuspid atresia, 
univentricular heart   

3. Chest pain 
4. Syncope  
5. Tachyarrhythmia  
6. Bradyarrhythmia  
7. Myocardial and pericardial  
   diseases  
8. Pulmonary hypertension  

1. Normal and abnormal   
   development of cardiovascular   
   system and conducting system  
2. Transitional circulation from fetus   
    to neonate  
3. Physiology of normal and  
    abnormal cardiovascular system  
    e.g. heart failure, shock 
4. Pathophysiology of common  
    cardiovascular lesions  
5. Pharmacology of common drug  
   usage in cardiovascular system  
 Anti-heart failure drugs  
 Anti-arrhythmic drugs   
 Anti-hypertensive drugs  
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2.13 โรคระบบหายใจ 
     (DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM) ICD10, X; J00-J99, Q30-Q34 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

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

1.  Upper respiratory tract infection 
 Common cold 
 Pharyngotonsillitis 
 Acute otitis media 
 Acute rhinosinusitis 

2.  Lower respiratory tract infection 
 Acute epiglottitis 
 Acute laryngotracheobronchitis (croup)  
 Bacterial tracheitis 
 Retropharyngeal abscess 
 Pleural effusion 
 Lung abscess 
 Acute bronchitis 
 Acute bronchiolitis  
 Wheezing associated respiratory 

infection (WARI) 
 Pneumonia (bacterial, viral, atypical 

pathogens, parasites) 
 Bronchiectasis 

3.  Miscellaneous 
 Chest pain 

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

1. Normal and abnormal development  
2. Physiology  
 Control of breathing 
 Mechanics of breathing 
 Gas exchange and gas transport 

3. Immunology and defense  
    mechanisms  
4. Normal and abnormal respiration 
 Normal and abnormal breathing  
     including change during 

exercise, anxiety, fever 
 Chest wall deformity 
 Interpretation of blood gas  
    analysis, pulse oximetry, 

pulmonary function test 
5. Principle of therapeutics 
 Mechanisms of action, use and 

adverse effects of drugs for 
treatment of disorders of the 
respiratory system (group 1 & 2) 

 Oxygen delivering system 
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 Apnea of prematurity 
 Asthma 

 

19. Obstructive sleep apnea 
20. Pulmonary tuberculosis 
21. Congenital malformation 

 Choanal atresia 
 Web of larynx 
 Congenital laryngeal stridor, 

laryngomalacia 
 Subglottic stenosis 
 Congenital tracheomalacia 
 Bronchial stenosis 
 Congenital malformation of 

the lung: cystic, 
sequestration, agenesis 
hypoplasia and dysplasia 

 Bronchogenic cyst 
 Vascular ring 
 Pulmonary AV fistula 
 Diaphragmatic hernia/ 

eventration of diaphragm 

 Oxygen and humidity 
administration 

 Aerosol therapy 
 Chest rehabilitation 
 Inhalation device 
 Positive pressure ventilation 
 Basic ventilator management  

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

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

 Influence on person, family, 
and society (e.g. tuberculosis, 
asthma, chronic lung diseases, 
school issues, protective 
parents, family smoking) 

 Occupational and other 
environmental risk factors  

 Gender and ethnic factors  
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2.14 โรคระบบย่อยอาหาร   
 (DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM) ICD10, XI; K00-K93; Q38-Q45, A00-A09 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1 Acute abdomen* 
1. Peritonitis* 
2. Bowel obstruction* 
3. Ileus, appendicitis* 
4. Malrotation 
5. Pyloric stenosis 
6. Intussusception 
7. Incarcerated hernia 
8. Acute liver failure 
9. Acute cholangitis 
10. Upper and lower GI 

bleeding 
11. Foreign body in GI tract and 

caustic ingestion 
 

 
 

1. Acute gastroenteritis* 
2. Vomiting* 
3. Constipation, encopresis* 
4. Chronic abdominal pain*  
5. Infantile colic* 
6. Gastroesophageal reflux* 
7. Gastroesophageal reflux disease, mild  
8.  Lactose intolerance 
9. Cow milk protein และ food intolerance 
10. Antibiotic associated diarrhea 
11. Persistent diarrhea/uncomplicated   
     chronic diarrhea 
12. Intestinal parasites  
13. Anal fissure 
14. Cyclic vomiting, mild 
15. Functional abdominal pain disorders (IBS,  
     functional dyspepsia, functional   
     abdominal pain-NOS) 
16. Aerophagia 
17. Minor GI bleeding 

1. Emergency conditions that need  
    referral to surgeon  

 Appendicitis* 
 Bowel obstruction* 
     - Volvulus 
     - Intussusception 
     - Pyloric stenosis 
     - Duodenal atresia 
 Secondary peritionitis 
 TE fistula 

2. Hepatobiliary disease 
 Wilson disease 
 Liver abscess 
 Biliary atresia 
 Acute severe pancreatitis 

with or without 
complications 

 Chronic and Acute recurrent 
pancreatitis   

 Portal hypertension 

1. GI development     
2. Bilirubin and bile acid metabolism 
3. Digestion and absorption of   
   nutrients  
4. Function of liver 
5. Gut immunology    
6. Gut hormone 
7. Basic GI pharmacology    
8. GI motility 
9.  Gut electrolytes  
10. Gut microbiome and probiotics 
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18. Protein losing enteropathy, uncomplicated 
19. Stress related mucosal disease 
20. Drug induce gastritis & gastropathy  
21. Henoch-Schonlein purpura with GI 

involvement 
22. Primary peritonitis 
23. Pancreatitis, acute MILD  
24. Cholestasis in neonate* (initial 

approach) 
25. Jaundice (initial approach) 
26. NAFLD (non-alcoholic fatty liver 

disease) 
27. Drug-induced liver Injury  
28. Idiopathic neonatal hepatitis 
29. Acute viral hepatitis 

 

- Ascites 
- Cirrhosis 
- Splenomegaly 

 Autoimmune hepatitis 
 Chronic viral hepatitis 
 Neonatal cholestasis 
 Cholangitis (Biliary 

obstruction, primary 
sclerosing)  

 Acute liver failure  
 Liver mass 
 Cirrhosis 

3. Gastrointestinal conditions  
 Achalasia 
 Abnormal swallowing 
 Gastroesophageal reflux 

disease, 
complicated/refractory 

 Peptic ulcer disease 
 H. pylori gastritis 
 Chronic Intestinal 

pseudoobstruction 
 Cyclic vomiting, refractory 
 Inflammatory bowel disease 
 Short bowel syndrome 
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 Protein losing enteropathy, 
idiopathic/refractory 

 Chronic diarrhea with 
unknown causes (or severe) 

 Malabsorption, (other than   
lactase deficiency) 

 Caustic ingestion 
 GI bleeding  

4.  Surgical conditions 
 Malrotation 
 Hiatal hernia  
 Omphalomesenteric duct  
 Meckel’s diverticulum 
 Duplication of intestine 
 Recto-vaginal, stenosis of 

intestines*, ureterorectal 
fistula  

 Choledochal cyst 
 Annular pancreas 
 Hirschsprung’s disease  
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                     2.15 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

                      (DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE) ICD 10, XII; L00-L99 
กลุ่มที่ 1 

ภาวะฉุกเฉิน   
กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 
กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้
เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Bacterial infection 
 Toxic shock syndrome 

2. Cutaneous manifestations of  
    systemic diseases 
 Gram negative septicemia 

(ecthyma gangrenosum, 
purpura fulminan) 

3. Cutaneous drug reactions 
 Stevens-Johnson 

syndrome (SJS) and toxic 
         epidermal necrolysis (TEN) 
 Drug hypersensitivity 

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

4. Kasabach-Merritt syndrome 

1.  Cutaneous manifestation of infections and 
infestations 
  Bacterial infections:  

impetigo, ecthyma, folliculitis, furuncle, 
carbuncle, erysipelas, cellulitis, sexually 
transmitted diseases,  

    staphylococcal scalded skin syndrome 
(SSSS) 

  Superficial fungal infections: 
    candidiasis, dermatophytosis (tinea 

capitis, tinea corporis, tinea pedis, tinea 
ungium), tinea versicolor 

 Viral infections: 
           molluscum contagiosum, warts, herpes 

simplex, herpes  
           zoster, chickenpox, hand foot mouth 

diseases, viral exanthems         
  Insect bites and parasites: 

1.  Cutaneous infections 
  Tuberculosis and other 

          mycobacterial diseases 
   Leprosy 

2.  Dermatitis 
   Atopic dermatitis (severe) 

3.  Cutaneous drug reactions 
   Stevens-Johnson syndrome 

           (SJS) and toxic epidermal 
           necrolysis (TEN)  

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

4.  Papulosquamous diseases 
   Psoriasis (severe) 

5.  Exfoliative dermatitis 

1.  Structures and functions of 
the   

    skin and skin appendages 
2.  Physiology of normal skin 
3.  Pharmacology of topical and  
     systemic drugs used in 

dermatology 
4.  Dermatoimmunology 
5.  Diagnostic laboratory tests 

 KOH preparation 
 Gram stain and AFB stain 
 Tzanck smear 
 Scrape for scabies 
 Scotch tape technique for 

tinea 
versicolor 

 Wood’s lamp 
examination 
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   insect bite reaction, scabies, 
pediculosis, creeping eruption          

2. Common dermatitis 
 Atopic dermatitis (mild to moderate) 
 Seborrheic dermatitis 
 Diaper dermatitis 
 Pityriasis alba 
 Dyshidrotic eczema 
 Contact dermatitis 
 Nummular eczema 
 Autosensitization dermatitis 
 Xerotic eczema 

3.  Urticaria and angioedema 
4.  Cutaneous drug reactions 

 Maculopapular eruption 
 Acneiform eruption 
 Fixed drug eruption 
 Erythema multiforme-like lesions 
 Stevens-Johnson syndrome (SJS)/ 
    toxic epidermal necrolysis (TEN) 
 Drug hypersensitivity syndrome 

(DHS)/drug reaction with eosinophilia 
and systemic symptom (DRESS)  

5.  Erythema multiforme 
6.  Neonatal skin problems 

 Transient skin lesions: erythema toxicum, 
milia, miliaria, neonatal acne 

6.  Gianotti-Crosti syndrome 
7.  Vesiculobullous diseases 

 Chronic bullous dermatosis of 
childhood 

   Bullous pemphigoid 
   Dermatitis herpetiformis 
   Pemphigus 

8.  Acne (severe) 
9.  Cutaneous manifestations of 
     systemic diseases 

   Langerhans cell histiocytosis 
   Systemic vasculitis 

10. Genodermatoses 
   Congenital ichthyosis 
   Epidermolysis bullosa 
   Xeroderma pigmentosum 

11. Others 
   Vitiligo 
   Urticaria pigmentosa 
   Hemangioma (complicated) 
   Photosensitivity diseases 
    (phototoxic and photoallergic 

reaction, polymorphous light 
    eruption) 
   Kasabach-Merritt syndrome  

 
 

 Skin biopsy  
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 Birthmarks and developmental defects 
(vascular birthmarks and nevi) 

7.  Papulosquamous diseases 
 Pityriasis rosea 
 Psoriasis (guttate, vulgaris) 

8.  Acne (mild and moderate) 
9.  Cutaneous manifestations of systemic 

diseases 
 HIV infection 
 Gram negative septicemia (ecthyma 

gangrenosum) 
 Connective tissue disorder: lupus 

erythematosus and dermatomyositis 
 Vasculitis: Henoch-Schönlein purpura 
 Nutritional deficiency 

10.  Genodermatoses 
 Neurofibromatosis 
 Tuberous sclerosis 
 Incontinentia pigmenti 
 Ichthyosis vulgaris 

11.  Alopecia 
 Alopecia areata 
 Traction alopecia 
 Trichotillomania 
 Telogen effluvium 
 Anagen effluvium 

12.  Hemangioma (uncomplicated) 
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2.16 โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

(DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIII; M00-M99  
กลุ่มที่ 1 

ภาวะฉุกเฉิน   
กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 
กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้
เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Macrophage activation syndrome 
2. Pulmonary hemorrhage in   
    autoimmune diseases 
3. Cerebral vasculitis in autoimmune  
    diseases 
4. Infection in rheumatic patients 
5. Catastrophic antiphospholipid  
    syndrome 

1. Growing pains 
2. Benign hypermobility syndrome 
3. Patellofemoral syndrome 
4. Fibromyalgia 
5. Transient synovitis 
6. Post-streptococcal reactive arthritis 
7. Reactive arthritis 
8. Acute rheumatic fever 
9. Uncomplicated juvenile idiopathic    
    arthritis 
10. IgA vasculitis (Henoch-Schöenlein  
     purpura) 
11. Kawasaki disease 
12. Urticarial vasculitis 
13. Serum sickness (like) reaction 
14. Septic arthritis 
15. Osteomyelitis 
16. Osgood-Schlatter disease 
17. Scoliosis/kyphosis 
18. Traumatic arthritis 
 

1. Juvenile idiopathic arthritis 
2. Inflammatory bowel disease with arthritis 
3. Systemic lupus erythematosus 
4. Antiphospholipid syndrome 
5. Juvenile dermatomyositis 
6. Mixed connective tissue disease 
7. Scleroderma 
8. Overlap syndromes 
9. Hypersensitivity vasculitis 
10. Polyarteritis nodosa 
11. Microscopic polyangiitis 
12. Eosinophilic granulomatosis with  
     polyangiitis (Churg-Strauss syndrome)     
13. Granulomatosis with polyangiitis   
     (Wegener’s granulomatosis) 
14. Takayasu arteritis  
15. Behcet’s disease 
16. Leukemic arthritis 
17. Slipped capital femoral epiphysis 
18. Legg-Calve-Perthes 
19. Spondylolysis/spondylolithesis 

1. Structure and function of  
   musculoskeletal system and   
   connective tissue 
2. The immune system and   
    inflammatory response 
 Innate immunity 
 Adaptive immunity 

3. Mechanism of immune-mediated    
    diseases 
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2.17 โรคของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 
(DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE) ICD 10, XIV; N00-N39, N99 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

  1. Reduced renal function 
 Acute renal failure 

  2. Severe hypertension 

1. Congenital disease 
 Labia minora adhesions 
 Phimosis 
 Vesicoureteric reflux: mild grade  

2. Glomerular disease 
  Steroid-responsive nephritic   

 syndrome 
  Acute postinfectious  

 glomerulonephritis 
3. Urological disease 
 Mild scrotal pain or swelling  
 Genital trauma 

4. Infection 
 Urinary tract infection (UTI) 

without underlying uropathy 
 Balanitis 
 Nonspecific urethritis 
 Prepubertal vaginitis 

5. Orthostatic proteinuria 
6. Transient hematuria 
 
7. Voiding dysfunction without 

1. Congenital disease 
 Renal agenesis: Potter 

syndrome 
 Cystic kidney disease: 

polycystic kidney, renal 
dysplasia, sponge kidney 

 Congenital obstructive 
uropathy: congenital 
hydronephrosis, megaloureter, 
malposition of ureters, 
duplication of ureters 

 Other congenital 
malformations:  horseshoe 
kidney, ectopic kidney, 
posterior urethral valves 

 Vesicoureteric reflux with reflux 
nephropathy 

 Imperforate hymen 
 Congenital malformation of 

uterus, cervix, genitalia 
 Undescended testes 
 Hypospadias, epispadias 

1. Normal and abnormal 
development  
    of genitourinary system 
2. Physiology  
 Renal blood flow 
 Renal concentrating ability  
 Glomerular filtration  
 Water, electrolytes and acid- 

base handling  
 Normal voiding pattern 
 Urine output  
 Attainment of bladder control 
 Renal hormones and other 

hormones affecting the               
kidneys 

3. Normal and abnormal histology   
   of the kidney 
4. Immune mechanism of     
   glomerular disease 
5. Reduced renal function 
6. Drugs and the kidney 
7. Sexual development 
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anatomical defect 
8. Mild hypertension 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hydrocele 
 Phimosis non response to 

medication and paraphimosis 
 Neurogenic bladder and 

obstructive uropathy e.g. 
posterior urethral valve 

 Indeterminate sex and 
pseudohermaphroditism 

 Ambiguous genitalia 
2. Glomerular disease 
 Nephrotic syndrome: steroid 

resistant 
 Congenital nephrotic syndrome 
 IgA nephropathy 
 Henoch-Schoenlein nephritis 
 Systemic lupus erythematosus 
 Bacteremia (shunt nephritis, 

endocarditis) 
3. Tubular disease 
 Renal tubular acidosis, 

Fanconi’s syndrome   
 Bartter’s syndrome, Gitelman 

syndrome 
 Tubulointerstitial disease 
 Nephrogenic diabetes insipidus 
 Toxic nephropathy 
4. Reduced renal function 

8. Sex education 
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 Acute and chronic renal failure 
 Chronic renal failure 
 Hemolytic uremic syndrome 
5. Urological disease 
 Urolithiasis 
 Scrotal pain or swelling 

(moderate and severe) 
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2.18 โรคและภาวะผิดปกติในระยะปริก าเนิดและทารกแรกเกิด 
(CERTAIN CONDITION ORIGINATING IN THE PERINATAL AND NEONATAL PERIOD) ICD 10, XVI; P00-P96 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Neonatal resuscitation 
2. Perinatal asphyxia / HIE 
3. Neurological emergencies 
   Seizures 
4. Respiratory emergencies 
 Respiratory distress/cyanosis 
 Apnea 
 Stridor 

5. Cardiac emergencies 
 Cyanosis 
 Heart failure 
 Arrhythmia 
 Shock 

6. Gastrointestinal emergencies 
 Bilious vomiting 
 Abdominal distension 
 GI bleeding 
 Severe hyperbilirubinemia 

7. Genitourinary emergencies 
 Anuria / oliguria 

1. Prevention and vaccination  
   Vitamin K, eyes care, BCG, hepatitis B,   
   hepatitis B immunoglobulin  
2. Umbilical cord care, inflammation of the   
    umbilicus 
3. Breast feeding, feeding problems 
4. Birth injury:  
 Brachial plexus palsy 
 Facial palsy, torticollis 
 Fracture clavicles 
 Cephalhematoma, subgaleal 

hematoma 
5. LGA, SGA, premature, postmature 
6. Infant of diabetic mother (IDM)  
7. Delayed urination and stooling 
8. Jitteriness 
9. Respiratory distress:  
 Hyaline membrane disease 
 Transient tachypnea 
 Meconium/amniotic aspiration 

1. Abnormal mass 
2. Diaphragmatic hernia 
3. Congenital heart diseases 
4. Esophageal or gut atresia 
5. Gastroschisis, omphalocele 
6. Intestinal obstruction 
7. Perforate viscus 
8. Necrotizing enterocolitis (NEC) 
9. Imperforate anus 
10. Hydrocephalus, spina bifida 
11. Developmental hip dysplasia 
12. Abnormal genitalia 
13. Abnormal hearing screening 
14. Pulse oximeter screening for 

critical congenital heart diseases 
15. Inborn error of metabolism 
16. Major congenital anomalies and 

malformations 

1. Bilirubin metabolism and toxicity 
2. Phototherapy 
3. Exchange transfusion 
4. Newborn maturity assessment 
5. Normal newborn behavior & 
    temperament 
6. Neonatal thermoregulation 
7. Neonatal nutritional support 
8. Basic ventilatory support 
9. Neonatal pain management 
10. Surfactant metabolism and action 
11. Fetal lung fluid production and  
     clearance 
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 Polyuria 
8. Hematologic emergencies 
 Severe anemia 
 Bleeding disorders 

9.Infection 
 Severe sepsis 

10.Metabolic emergencies 
 Hypoglycemia 
 Electrolyte imbalance 
 Acid-base disturbance 

11.Others 
 Hypoxia 
 Shock/hypotension 
 Hydrops fetalis 

 Persistent pulmonary hypertension 
 Pneumonia 
 Air leak syndrome/pneumothorax 
 Chronic lung disease 
 Atelectasis 

10. Heart murmur (cyanotic and acynotic      
     congenital heart diseases) 
11. Congestive heart failure 
12. Common skin rashes, birthmarks 
13. Gastrointestinal & hepatobiliary: 
 Gastroesophageal reflux 
 Bloody stool, diarrhea 
 Hepatosplenomegaly 
 Meconium plug 
 Necrotizing enterocolitis (NEC) 

14. Metabolic derangements: glucose,  
     calcium, acid-base 
15. Apparent congenital defect/ syndrome 
16. Neonatal jaundice 
17. Hematologic disorders: polycythemia,   
     anemia, neutropenia, thrombocytopenia,   
     coagulopathy, hemophilia, vitamin K  
     deficiency, DIC, blood group    
     incompatibility, thrombosis 
18. Intrauterine infection, neonatal sepsis  
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     and meningitis, nosocomial infection 
19. Lethargy, irritability, hypotonia/ 
     hypertonia, intraventricular hemorrhage,  
     central apnea, hypotonia,  
     micro/macrocephaly 
20. Edema, acute kidney injury, hematuria,  
     hypertension, polyuria 
21. Abnormal genitalia 
22. Hypothermia / hyperthermia 
23. Abnormal neonatal screening for  
     hypothyroidism 
24. Infant of substance abusing mother 
25. Maternal medications during pregnancy  
      and lactation  
26. Maternal complications during  
     pregnancy affected newborn infants: 

 Multiple gestation 
 Pre-eclampsia/eclampsia 
 Polyhydramnios/oligohydramnios 
 Antepartum hemorrhage 
 Chronic diseases in mother 

 27. Transportation  
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2.19 ความพิการแต่ก าเนิด รูปร่างผิดปกติ และโครโมโซมผิดปกติ 
(CONGENITAL MALFORMATIONS, DEFORMATIONS AND CHROMOSOMAL ABNORMALITIES) ICD 10, XVII; Q00-Q99  

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

 1. Newborn with Down   
    syndrome, trisomy 13 & 18,   
    severe multiple anomalies 
2. Suspected inborn metabolic  
    disorder  
 Severe metabolic acidosis 
 Hypoglycemia 
 Hyperammonemia 
 Intractable & uncontrolled 

seizure 
 Urea cycle disorder, 

organic acidemia 
3. Specimen collection from  
   severely ill or dying  
   neonate/child  
   with suspected IEM 

 1. Pedigree construction, interpretation of 
inheritance pattern, recurrence risk 

2.  Simple dysmorphology: 
    examination & describe common major & 

minor anomalies (cleft lip/palate, 
polydactylty, ear anomaly, club foot) 

3.  Common non-syndromic birth defects 
and prevention strategy: hydrocephalus, 
neural tube defect, cleft lip/palate, 
esophageal atresia, Hirschsprung disease, 
anal stenosis, cryptorchidism, Potter 
sequence, arthrogryposis, Pierre-Robin 
sequence 

4.  Genetic syndrome: Down syndrome, 
trisomy 13 & 18, other chromosomal 
disorders, Turner, Klinefelter syndrome, 
Trisomy X 

5.  Common disorders/condition:  
     Marfan, neurofibromatosis, 

achondroplasia 

1.  Inborn errors of metabolism 
(urea cycle disorders, organic 
acidemias, amino acid disorders, 
fatty acid oxidation disorders, 
mitochondrial disorder),  

2.  Genetic syndrome/conditions:  
  AD: Treacher-Collins, FGFR-

related craniosynostosis 
spectrum (Pfeiffer syndrome, 
Apert syndrome, Crouzon 
syndrome), thanatophoric 
dysplasia, achondroplasia 
(complicated case), 
osteogenesis imperfecta, 
Noonan 

 AR: thalassemia, spinal 
muscular atrophy, 
phenylketonuria, urea cycle 
defect, organic acidemia, 
mucopolysaccharidosis (Hurler, 
Morquio), lysosomal storage 
disorders (Gaucher, Pompe), 

1. Principle of gene structure and    
   functions, mutation, inheritance   
   pattern 
2. Chromosomal disorder (number   
   and structure) 
3. Single gene inheritance (AD, AR,   
    XD, XR) 
4. Multifactorial disorder 
5. Nontraditional inheritance:  
 Mitochondrial disorder 
 Genomic imprinting 
 Uniparental disomy 
 Nucleotide repeat disorder 

6. Oncogene & tumor suppressor   
   gene (retinoblastoma) 
7. Principle of genetic polymorphism  
   and genetic susceptibility, and 

pharmacogenomics/genetics 
8. Birth defects: etiologies, general  
   approaches, common teratogens 
9. Principle of therapy for genetic 
diseases and Precision medicine 
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6.  General approach and management of 
mental retardation & multiple congenital 
anomalies 

7. Indication & basic interpretation for   
cytogenetic analysis, molecular genetic & 
biochemical analysis 

8. Principle of newborn screening & carrier 
screening, prevention of genetic disorder 

congenital ichthyosis, tuberous 
sclerosis, epidermolysis bullosa 

 XD: fragile X syndrome, Rett,  
incontinentia pigmenti,  

  XR: hemophilia A&B, G-6PD def, 
Duchenne muscular dystrophy, 
X-linked adrenoleukodystrophy 

 Others: Pierre-Robin, 
ectodermal dysplasia, Prader-
Willi syndrome, Angelman 
syndrome, Beckwith-
Weidemann syndrome, 22q11.2 
deletion syndrome, Williams 
syndrome, intellectual 
disability & multiple congenital 
anomalies, Robertsonian 
translocation, sensory neural 
hearing loss 

  3. Prenatal diagnosis 
4. Undiagnosed disorders and   
   Indication for clinical use of    
  current advanced genomic   
  testing เช่น cytogenomic array,  
  next generation sequencing (NGS) 

 
 



 

75 
 

 
2.20 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลติดตามเหตุจากภายนอก  

(INJURY, POISONING AND CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES) 
ICD 10, XIX; T00-T07, T15-T32, T36-T79, T90-T98, XX; V01-V99, W00-Y89 

กลุ่มที่ 1 
ภาวะฉุกเฉิน   

กลุ่มที่ 2 
ปัญหาและโรคที่ไม่รุนแรง ดูแลรักษาได้เอง 

กลุ่มที่ 3 
ปัญหาและโรคที่ต้องส่งต่อผู้เชีย่วชาญได้

เหมาะสม   

กลุ่มที่ 4 
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์  

1. Injury* especially head injury 
2. Poison 
3. Drowning 
4. Bite and sting (especially 

snake and dog bite)  
5. Foreign body* 

1. Poison* 
 Acetaminophen, salicylate 
 Amphetamine and other 

substance  
 Antidepressant, antihistamine 
 Caustic agents 
 Heavy metal especially iron, lead  
 Hydrocarbon 
 Pesticides: organophosphate, rat 

poison 
 Carbon monoxide 
 Mushroom 
 Button  
 Battery 

2. Injury prevention of all age group 
including from toys, burn, gun, pet 

1. Head injury 
2. Burn 
3. Advocacy for injury prevention 

1. Pathogenesis of poison (especially  
    acetaminophen, organophosphate) 
    pathophysiology 













 
 

ภาคผนวก 3  การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                 

- การประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชพีตามกรอบ EPA 
                      - การประเมินการปฏิบตัิงาน 360 องศา  
                      - Portfolio  

                       - แบบฟอร์ม “รายงานปัญหาของแพทย์ประจ าบา้น”         
                      - แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ส าหรับแพทย์ประจ าบา้น  
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ประสบการณ์ด้านหตัถการ 
 

การบนัทึกเป็น self-assessment เพ่ือประโยชน์ของแพทย์ประจําบ้าน ไม่มีผลต่อคะแนน ให้เขียน

ตวัเลขบง่บอกระดบั เม่ือท่านได้ทําหตัถการตา่งๆนัน้ในแตล่ะชัน้ปี  

  

การแบง่ระดบัของหตัถการตา่งๆท่ีแพทย์ประจําบ้านต้องมีประสบการณ์ ดงัตอ่ไปนี ้     

ระดบัท่ี 1  รู้หลกัการโดยการอา่นหรือชมจากภาพยนตร์ วีดทิศัน์ (Know)      

ระดบัท่ี 2  เป็นผู้สงัเกตการณ์ (Observer) ในหตัถการจริง (Know how)      

ระดบัท่ี 3  ช่วยทําและหรือฝึกทํากบัหุ่น (Show how)      

ระดบัท่ี 4  ทําด้วยตนเอง (Does)    

 

รายช่ือหตัถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา 

หตัถการ ระดบั 

1. THERAPEUTIC AND TECHNICAL PROCEDURES 

    - Abdominal paracentesis 

    - Aerosol and Inhalation therapy  

               - dry powder inhaler (DP) 

               - metered dose inhaler (MD)  

               - nebulizer 

     - Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation 

     - Arterial puncture 

     - Arthrocentesis 

     - Bladder catheterization, transurethral 

     - Blood and blood component transfusion 

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

 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 
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หตัถการ ระดบั 

     - Central line placement 

     - Central line: use/care 

     - Chest physiotherapy 

     - Electrocardiogram, perform and interpret 

     - Exchange transfusion 

     - Gastric suction/lavage 

     - Gastric tube placement (NG) 

     - Genital examination  

     - Heimlich maneuver           

- Intensive monitoring: 

               - Blood pressure; automated, Doppler, sphygmomanometer 

               - Body temperature 

               - Cardiac 

               - Respiratory      

- Intraosseous line placement 

- Intravenous line placement 

- Lumbar puncture: spinal fluid collection & examination 

- Medication delivery 

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

               - Intranasal, etc. 

- Newborn procedures: 

               - Bilirubin measurement (Micromethod) 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

This
Highlight
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หตัถการ ระดบั 

               - Gavage feeding  

               - Phototherapy 

               - Silver nitrate cauterization 

               - Umbilical vessel catheterization 

- Ostomy/stomal care/tracheostomy care 

- Oxygen delivery systems: select and use 

- Pericardial tapping 

- Peritoneal dialysis 

- Pulmonary function tests  

               - Peak flow meter 

               - Spirometry 

- Sexual abuse: Examination / evaluation 

- Skin biopsy 

- Subdural tapping 

- Suprapubic aspiration of urine     

- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid      

- Tuberculin test (Place & interpretation): Mantoux, PPD, Tine 

- Universal precautions 

- Venipuncture 

- Venous cut down and CVP placement 

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

2. DIAGNOSTIC AND SCREENING PROCEDURES 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

 

4 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 
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หตัถการ ระดบั 

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

     - Apt test for maternal blood swallowing 

     - Blood gases determination: Arterial and capillary 

     - Developmental screening: DDST III, Gesell figure, drawing test, DAP test, DSPM 

     - Growth chart: Recording & interpretation 

     - Interpretation of Intellectual quotient 

     - Pubertal staging: Tanner 

     - Psychosocial assessment (HEEADSSS interview) 

     - Sexually transmitted disease screening for sexual abuse case 

     - Skin fold thickness, mid-arm circumference measurement 

     - Transillumination test 

     - Visual screening: acuity, strabismus          

     - X-ray interpretation (initial or emergency reading): 

               - Abdomen, Cervical spine, Lateral neck, Chest, Fractures in extremities,  

               - Skeletal surveys for suspected Abuse 

     - Sexually transmitted disease screening for sexual abuse case 

3. LABORATORY PROCEDURES, SPECIMEN COLLECTION AND INTERPRETATION 

     - Blood culture 

     - Nasopharyngeal swab 

     - Newborn blood screening: Hypothyroid, PKU 

     - Pleural fluid 

     - Skin scraping: Scabiasis, fungal 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 
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 หตัถการ ระดบั 

- Scotch tape technique for pinworms 

     - Spinal fluid 

     - Synovial fluid 

     - Tracheal aspirate (Include child with tracheostomy) 

 - Bone marrow: aspiration smear & stain 

     - Bone marrow biopsy 

     - Capillary blood gases 

     - CBC: - Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets,  

               - Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body 

               - Interpret RBC indices read out on automated CBC 

     - Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, clot lysis 

     - CSF cell count and staining     

     - ESR  

      - Gram stain and AFB & modified AFB stain 

     - KOH preparation: Hair, skin, vaginal      

     - Nasal smear for PMN 

     - Cold agglutinin 

     - Stool: Occult blood, pH, parasites, reducing substance 

     - Synovial fluid analysis 

     - Tzanck smear 

     - Urinalysis: Dip and microscopic 

     - Urine culture & colony count 

 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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การประเมินแพทย์ประจาํบ้านระหว่างการฝึกอบรม 

ประสบการณ์… 

2.1 Professional habits, attitude, morals and ethics 

ความรู้ความสามารถท่ีจะประเมิน 1. มีคณุธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอ่วิชาชีพแพทย์ 

2. มีความน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบ 

3. มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน 

4. เคารพและให้เกียรติต่อผู้ ป่วยและครอบครัว ปฏิบัติต่อ

ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่โดยไมคํ่านึงถึงบริบทของเชือ้ชาติ 

วฒันธรรม ศาสนา อาย ุและเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ ป่วยหรือ

ผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษาความลบั และเคารพในสิทธิ

เดก็และสทิธิของผู้ ป่วย 

5. ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นท่ีไว้วางใจของ

ผู้ ป่วยและสงัคม 

6. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของ

ตนเองและวิชาชีพอ่ืน 

ผลงานท่ีจะนําเสนอ -ผลงานท่ีภมูิใจ/ แสดงถึงความสามารถ/ ประทบัใจ 

-รางวลั ผลการประเมินจากผู้ ป่วย เพ่ือนร่วมงาน 

-เสนอผลงานในท่ีประชมุ 1 ปี/ครัง้ 

 

ประเมิน -3 เร่ือง/ 3 ปี 

 

 

  

This
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2.2 Continuous professional developments 

ความรู้ความสามารถท่ีจะประเมิน 1. สามารถเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุก

ด้านท่ีจําเป็น วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง

และพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและ

แลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทัง้พฒันาตนเอง

อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

2. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศ 

3. สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อมลูบน

พืน้ฐานของหลกัการด้านวิทยาการระบาดคลินิก 

และเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 

4. สามารถประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ

ใหมใ่นการบริบาลผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

5. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

งาน รวมทัง้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม

และสม่ําเสมอ การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ

ปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรู้ได้ 

(knowledge management) 

ผลงานท่ีจะนําเสนอ  นําเสนอหลกัฐานท่ีดีท่ีสดุทางคลนิิก เพ่ือแก้ปัญหา

ผู้ ป่วยท่ีตนดแูลใน Journal Club ซึง่ประกอบด้วย 

-ข้อมลูปัญหาของผู้ ป่วย 

-การตัง้คําถามซึง่สามารถตอบได้ 

-การค้นหาหลกัฐานทางการแพทย์ท่ีดีท่ีสดุจาก

ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

-การวิเคราะห์หลกัฐาน 

- การนําหลกัฐานทางการแพทย์มาแก้ปัญหาของผู้ ป่วย 

โดยคํานงึถงึ เศรษฐานะ สงัคม จริยธรรม 

วฒันธรรมของผู้ ป่วย 

-การประเมินผล 

ประเมิน  2 เร่ือง/ 3ปี 
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2.3 บันทกึประสบการณ์การดแูลผู้ป่วยในเชิงการดแูลสุขภาพต่อเน่ืองในเชิง Health Supervision  

 

ความรู้ความสามารถที่จะประเมนิ 

 

1.  สามารถบอกหลกัการ เหตผุลและกลยทุธ์ในการดแูลเดก็ในเชิงการสง่เสริม

สขุภาพตามวยัของเดก็ในกมุารเวชปฏิบติัทัว่ไป หรือคลินิกดแูลสขุภาพ

เดก็ตอ่เน่ืองได้ 

2.  สามารถซกัประวติั ตรวจร่างกาย เพ่ือคดักรองปัญหาท่ีพบบ่อยในกุมาร

เวชปฏิบติัทัว่ไปหรือ คลนิิกดแูลสขุภาพเดก็ตอ่เน่ืองได้ 

3.  สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคท่ีพบบ่อยในกุมารเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ

คลินิกดแูลสขุภาพเด็กต่อเน่ืองและสามารถสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

รวมทัง้สามารถให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยเบือ้งต้นได้อยา่งเหมาะสม 

4.  สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคเด็กท่ีมีปัญหาการเจริญเติบโต และ/หรือ

พฒันาการช้า รวมทัง้ส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ/หรือส่งตรวจคดั

กรองด้านพัฒนาการ โดยใช้เค ร่ืองมือท่ีเป็นสากลเพ่ือประเมิน

พฒันาการผู้ ป่วยรวมทัง้สง่ตรวจค้นเพิ่มเติมได้อยา่งเหมาะสม 

5.  สามารถประเมินและให้คําแนะนําเก่ียวกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการ

เจริญเติบโต (ทัง้นํา้หนักและส่วนสูง) และปัญหาด้านพัฒนาการได้

ถกูต้อง 

6.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงจากสภาพความเป็นอยู่ สงัคมและการได้รับ

การดูแลเอาใจใส่ท่ีเหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ ป่วยเพ่ือป้องกัน

ปัญหาทางด้านจิตสงัคม (Psychosocial problems) และ สามารถเป็น

ตวักลางประสานงานในการปกปอ้งสทิธิของเดก็ได้ 

7.  สามารถให้คําแนะนําล่วงหน้าเก่ียวกบัการเลีย้งดเูด็กตามวยั พฒันาการ 

พฤติกรรมท่ีบอ่ยตามวยั การดแูลสขุภาพปากและฟันรวมถงึการป้องกนั

อนัตรายจากสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและสารพิษแก่ผู้ปกครองได้อย่าง

ถกูต้องเหมาะสม 

8.  สามารถแนะนําการให้ภูมิคุ้มกนัโรคตามตารางของกระทรวงสาธารณสขุ

และ/หรือวคัซีน ทางเลือกรวมถึงผลข้างเคียงท่ีพบบ่อยและแนวทางการ

แก้ไขได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

9.  สามารถแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทย์ ผู้ ป่วยและ

ครอบครัว 

ผลงานที่จะนําเสนอ บนัทกึประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีให้การดแูลตอ่เน่ืองในเชิงการกํากบัดแูล

สขุภาพ โดยกําหนดให้แพทย์ประจําบ้าน 1 คน ควรมีผู้ ป่วยไว้ดแูลตอ่เน่ือง 

อยา่งน้อย 3 คน / 3 ปี โดยแบง่อายขุองผู้ ป่วยดงันี ้    1. น้อยกวา่ 5 ปี           

2. อาย ุ5-10 ปี       3. มากกวา่ 10 ปี 
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หวัข้อท่ีควรบนัทกึ 

1. ปัญหาท่ีผู้ ป่วยมาพบแพทย์                  

2. ปัญหา/ ภาวะแทรกซ้อน / ประเดน็ท่ีน่าสนใจของผู้ ป่วยรายนี ้               

3. แนวทางแก้ไข/แนะนํา/ให้คําปรึกษาและสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดูแลผู้ ป่วย

รายนี ้

4. การนําความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากผู้ ป่วยไปใช้ประโยชน์ เสนอผลงาน

ขณะเป็นแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3   

ประเมนิ 1. ผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา/ อาจารย์ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา /

อาจารย์สาขา Ambulatory โดยเน้นท่ีความรู้ ความสามารถของแพทย์

ประจําบ้านท่ีระบดุ้านบน 

2. ทําการประเมินเป็นระยะ (ขึน้อยูก่บัแตล่ะสถาบนั อยา่งน้อยปีการศกึษาละ 

1 ครัง้) และสรุปผลการ ประเมินเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม (ตามเกณฑ์

ของราชวิทยาลยัฯ 
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2.4 บันทึกประสบการณ์ในส่วนของกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม (Community and Social 

Pediatrics) 

 

ความรู้ความสามารถที่

จะประเมิน 

 

1.  สามารถบอกหลกัการของกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม 

2.  สามารถนําความรู้ด้านกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคมไปประยกุต์ใช้ในชมุชน   

สถานเลีย้งดเูดก็ (Day Care) และท่ีโรงเรียนได้ 

3. สามารถประเมินปัจจัยเส่ียงจากสภาพความเป็นอยู่ สงัคมและการได้รับการ

ดแูลเอาใจใส่ท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐานะของผู้ ป่วยเพ่ือปอ้งกนัปัญหาทางด้าน

จิตสงัคม (Psychosocial problems)  

4. สามารถประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูล ปกปอ้งสทิธิเดก็ได้ 

ผลงานที่จะนําเสนอ บนัทึกประสบการณ์ด้านกมุารเวชศาสตร์ชมุชนและสงัคม โดยบนัทกึประสบการณ์  

การดูแลผู้ ป่วยทางด้านกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคมหรือบันทึก

ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จากการไปดงูานอยา่งน้อย 2 คน/3ปี หรือ 2 เร่ือง/3ปี 

หวัข้อท่ีควรบนัทกึ              

 1. สิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน / อบรม / เย่ียมชมุชน / ไปโรงเรียน / สถานเลีย้งดู

เดก็ และอ่ืนๆ 

 2. การนําความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ ประโยชน์  

เสนอผลงานขณะเป็นแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3  

ประเมิน 1. ผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา/ อาจารย์ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา /อาจารย์

สาขา Ambulatory (ตามความเหมาะสมของสถาบัน) โดยเน้นท่ีความรู้ 

ความสามารถของแพทย์ประจําบ้านท่ีระบดุ้านบน 

2. ทําการประเมินเป็นระยะ (ขึน้อยู่กับแต่ละสถาบนั อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 

ครัง้) และสรุปผลการประเมินเม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม (ตามเกณฑ์ของราช

วิทยาลยัฯ) 
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3. บันทกึประสบการณ์การทาํวิจยั ช่ือโครงการวิจยั         

(ภาษาไทย)   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ภาษาอังกฤษ)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ปัญหาที่พบขณะทาํวจิยั  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 ประสบการณ์ที่ได้จากการทาํโครงการวิจัย  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ/โครงการวิจยัฉบับสมบูรณ์ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. บันทกึประสบการณ์ทกัษะการตดิต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ  
  

แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ในทกัษะการส่ือสารตา่ง ๆ ดงัตาราง โดยสามารถทําได้ด้วยตนเองหรือผา่น

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ทัง้นีใ้ห้มีการบนัทกึข้อท่ีทําได้ด้วยตนเองและเป็นหลกัฐานพร้อมผลประเมินโดยอาจารย์ 

จํานวนชัน้ปีละ 2 หวัข้อ ตามท่ีกําหนด  

แบบประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

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

 

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 Faculty conf. Others 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

C
hi

ld
re

n 

A. Basic communication with children and adolescents  ∗     

B. History taking from children and adolescents  ∗     

C. Information giving for children (management plan, treatment)  ∗     

D. Inform consent for procedures from children ∗     

E. Inform consent for research studies *  ∗    

G. Involve children in decision making  ∗     

Pa
llia

tiv
e 

C
ar

e 
Is

su
es

 

A. Breaking bad news with surrogates and patients   ∗ ∗   

B. Communicating palliative care    ∗ ∗   

C. Understanding dying patients and family  ∗ ∗   

D. Respect for different values and cultures    ∗ ∗   

E.  Advance directives with surrogates      ∗   

F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with surrogates      ∗   

G. Communicating as death approach      ∗   

H. Notification of death      ∗   

I. Request for organ donation *      ∗   

J. Request for autopsy   ∗   

C
om

m
un

ic
at

io
n 

A. History taking from parents ∗     

B. Information giving (Treatment, management plan) ∗     

C. Inform consent/refusal for procedures/procedures ∗     

D. Inform consent/refusal for research studies *    ∗    

E. Counseling for chronic illness ∗     

F. Counseling for genetic diseases  ∗    

G. HIV counseling ∗     

H. Negotiating goals of care  ∗    

I. Counseling for second opinion ∗     

J. Advice by telephone ∗     

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

co
lle

ag
ue

s/
te

am
s 

A. Consultation with specialists  ∗     

B. Writing referral letters ∗     

C. Information asking from other doctors ∗     

D. การเขียนใบรับรองแพทย์ ∗     

E. Working within multidisciplinary teams  ∗     

F. Conflict resolution with colleagues    ∗    

G. Giving supervision for junior colleagues  ∗    
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C
ha

lle
ng

in
g 

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 
A. Dealing with anger patients/parents   ∗   

B.  Violence (Child abuse, neglect) *   ∗   

C. Specific needs patients/parents  (Handicap, MR,CP LD)  ∗    

D. Handling complaints      ∗   

E. Managing unrealistic requests  (Saying no)  ∗    

F. Report mistakes to parents   ∗   

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

co
m

m
un

ity
 

A. Giving information ∗     

B. Program/disease champagne * ∗     

C. Child advocacy ∗ ∗ ∗   

D. School health ∗ ∗ ∗   

E. Communication via medias *   ∗   

* Not necessary     Adapted from Khon Kaen Medical School portfolio checklist  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 Faculty conf. Others 
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ชื่อ - นามสกุลผูปวย ………………….................   อาย ุ.................... วันที ่………............................. HN…………………………….…………

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

ชื่อแพทยประจําบาน .................................................................................ปที.่........ อาจารย ......................................................................

 

เหมาะสม ไมเหมาะสม N/A

A. เริ่มตน (Opening )

1 ทักทาย/สรางความคุนเคย

2 แนะนําตนเอง และขั้นตอน

3 ทาทีผอนคลาย

4 ใสใจตอความสุขสบายของผูปวย

5 สิ่งแวดลอม

6 สอบถามความเขาใจผูปวย

7 ใหความมั่นใจในการเก็บขอมูลเปนความลับ (confidentiality)

B. เขาใจประเด็นปญหา (Identification of problem )

1 ถามถึงปญหาตางๆ ( Problem survey )

2 จัดลําดับความสําคัญ

3 ติดตามเรื่องราวอยางตอเนื่อง

4 สํารวจลงลึก

5 ทําความเขาใจปญหาใหกระจาง

C. ตั้งเปาหมาย ( Goal setting )

1 เลือกปญหาที่แทจริงที่ตองการ ( Identification of problem )

1.1 การสรุป และนําสูประเด็น

1.2 การดึงเขาประเด็นที่ตองการ

2 สรางแรงจูงใจ

3 กําหนดเปาหมายรวมกัน

D. การแกปญหา ( Problem solving )

1 การใหขอมูลทางการแพทย (Medical )

1.1 ใชภาษางาย

1.2 เปนประโยชน

1.3 ถูกตอง

1.4 เพียงพอ

แบบบันทึกการสังเกตการณการใหคําปรึกษา
Medical Counseling Checklist 
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เหมาะสม ไมเหมาะสม N/A

D. การแกปญหา ( Problem solving )

2 เสนอทางเลือกที่เหมาะสม และหารือขอดีขอเสียในแตละทางเลือก

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

4 การใหความหวัง

5 สรุปเปนระยะ ( Segment Summary )

E. การจบการสนทนา ( Closing )

1 เปดโอกาสใหสอบถาม

2 แสดงความชื่นชม

3 การนัดหมายติดตาม

F. ทักษะตลอดกระบวนการ ( Counseling techniques )

1 การสงเสริมการสื่อสาร ( Facilitattion skills )

1.1 การสบตา

1.2 ทาทาง ( Posture, facial expression )

1.3 การสัมผัส

1.4 การใชภาษา

1.5 การใชความเงียบ

1.6 การสื่อสารสองทาง

1.7 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

1.8 การใชคําถาม ( Questioning-open end )

1.9 การฟง ( Active Listening )

2 การสรางความสัมพันธ ( Relationship skills )

2.1 การมีสวนรวมในความรูสึก ( Share of feeling )

2.2 การสะทอนความรูสึก ( Acknowledges / Facilitation : feeling )

2.3 มีสวนรวมในความคิด ( Share of thinking )

2.4 การสะทอนความคิด ( Reflection of thinking )

2.5 การใหกําลังใจ ( Support : positive )

2.6 ความเขาใจความรูสึก ( Empathy )

2.7 ทาทีเปนกลาง / ไมตัดสินใจผิดถูก ( Nonjudgmental, neutral )

2.8 ทาทางเขาใจ ( Understanding )

2.9 ยอมรับ ( Unconditional positive regard, accept )
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5. การประเมินการบนัทกึเวชระเบยีนของแพทย์ประจาํบ้าน 

1. สถาบันต้องจัดระบบการตรวจสอบเวชระเบียนของแพทย์ประจาํบ้านอย่างน้อย 10 แฟ้ม

ต่อแพทย์ประจาํบ้าน 1 คน ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นช่วงชัน้ปีใด

แล้วแต่ความเหมาะสมและเงื่อนไขของแต่ละสถาบนั แต่ไม่ควรทาํเฉพาะชัน้ปีใดปีหน่ึง 

2. สถาบันต้องจัดทาํระบบป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แพทย์ประจาํบ้าน อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 6 

เดอืนต่อครัง้ต่อคน ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการพัฒนา และการ

ปรับปรุงตนเอง โดยให้แพทย์ประจาํบ้านเก็บเข้า portfolio ของตนเอง โดยเก็บสาํเนาไว้

เป็นหลักฐาน เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมจะมีข้อมูลซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

3. การใช้แบบฟอร์มประเมนิ chart audit ที่ราชวิทยาลัยจัดทาํเป็นแบบฟอร์มกลาง ซึ่งแต่ละ

สถาบันสามารถปรับเปล่ียนได้แต่ให้ยดึถือข้อมูลที่จาํเป็นซึ่งมีในแบบฟอร์มกลางที่จัดทาํ

ให้ 
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HN. 

ปที่ 

วันที่ 

การใหคะแนน

หัวขอที่ประเมิน 3 2 1 0 NA

2. ประวัติผูปวย
2.1 ประวัติปจจุบัน (ขอมูลสําคัญครบถวน เรียงลําดับเวลาถูกตอง)

2.2 ประวัติอดีต (การเจ็บปวยในอดีตและการรักษาโภชนาการ การเลี้ยงดู ประวัติภูมิแพ)
อายุต่ํากวา 2 ป ควรมีประวัติการฝากครรภ การคลอด และพัฒนาการ อายุต่ํากวา 10 ป ควรมีประวัติการใหวัคซีน

2.3 ประวัติครอบครัวและสังคม (อายุ การศึกษา อาชีพของบิดามารดา จํานวนพี่นอง และความสัมพันธ 
และความสัมพันธในครอบครัว การเจ็บปวย ทั้งการติดเชื้อและพันธุกรรม เศรษฐานะ การใชสารเสพติด และสิ่งแวดลอม

2.4 การทบทวนอาการตามระบบ (ครอบคลุมการเจ็บปวยทุกระบบอยางครบถวนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน)
3. การตรวจรางกาย

3.1 Vital signs และ Blood pressure

3.2 Nutritional status (weight, height, OFC)

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

6.1 การวางแผนการตรวจทางหองปฎิบัติการ และการตรวจพิเศษอื่นๆ

6.2 แนวทางการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ

7. คําสั่งแพทย
7.1 คําสั่งทั่วไป (วันที/่เวลา อาหารV/S I/O, etc)

7.2 การใหยา
8. Progress note

8.1 เขียนสม่ําเสมอเหมาะสมกับปญหา

8.2 Ressessment

8.3 บันทึกมีรายละเอียดตาม HOAP
9. Discharge Summary

9.1 มีการวินิจฉัยทั้งโรคสําคัญและขางเคียง

9.2 มีผลการตรวจทางหองปฎิบัติการและหัตถการ

9.3 การดําเนินโรค

9.4 การใหยากลับบานและการติดตาม

10. อื่นๆ ไดแกลายมือที่บันทึก ลายเซ็นและรหัส
11. ภาพรวมของรายงาน

ผลการประเมิน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประเมินซ้ําวันที่ ___________________   ผลการประเมิน   ดีมาก    ดี     ปานกลาง    ผานโดยตองปรับปรุง   ไมผาน

1. ขอมูลผูปวย ( เพศ อายุ ภูมิลําเนา / ที่อยูปจจุบันผูใหประวัติ และความเชื่อถือ admit ครั้งที่ refer จาก )

จุดเดน ____________________________ จุดที่ตองพัฒนา ____________________________

ชื่อแพทยประจําบาน / แพทยใชทุน .............................................................................................................................. ......................................

แบบประเมินการเขียนรายงานผูปวยในของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ชื่อผูปวย  ........................................................................................................................................................................ ......................................

ชื่ออาจารยผูประเมิน ...................................................................................................................................................... ......................................

3 ขอมูลครบถวน 2 ขอมูลไมครบแตมีขอมูลท่ีสําคัญ 1 ขอมูลไมครบขาดขอมูลท่ีสําคัญ 0 ไมมีขอมูล NA ประเมิน

 ดีมาก    ดี  ปานกลาง  ตองปรับปรุง

ขอแนะนําเพิ่มเติม (พลิกดานหลัง)
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1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยที่หัวกระดาษ

0 ไมมีขอมูล 1 ขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 ขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 ขอมูลครบถวน

2 การบันทึกประวัติผูปวย (ประวัติปจจุบัน ประวัติอดีต ประวัติครอบครัวและสังคม การทบทวนอาการตามระบบ)

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

HN ประเมินไมได

3 การตรวจรางกาย 

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

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

4 Problem lists

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

5 Assessment and planning

0 ไมมีการบันทึก 1 มีวินิจฉัยเบื้องตน

2 มีวินิจฉัยเบื้องตนและแยกโรค 3 มีวินิจฉัยเบื้องตน แยกโรคและการรักษา

HN ประเมินไมได

6 การวางแผนในการดูแลรักษา (แผนการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และแนวทางการใหคําปรึกษาแนะนํา)

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีการวางแผนที่สําคัญ 3 บันทึกการวางแผนครบถวน

7 คําสั่งแพทย (คําสั่งทั่วไปและการใหยา)

0 มีคําสั่งไมครบ 1 คําสั่งครบทุกปญหาที่สําคัญ

2 มีคําสั่งครบทุกปญหาที่สําคัญแตคุณภาพยังไ 3 มีคําสั่งครบทุกปญหาที่สําคัญและคุณภาพดีถูกตอง

8 Progerss notes

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 มีรายละเอียดครบถวน

9 Discharge summary

0 ไมมีการบันทึก 1 บันทึกขอมูลไมครบขาดขอมูลที่สําคัญ

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

10 อื่นๆ (ลายมือที่บันทึก ลายเซ็นชื่อ รหัส)

0 อานไมออก ไมเซ็นชื่อรหัส 1 อานยาก เซ็นชื่ออานยาก ไมมีรหัส

2 บันทึกขอมูลไมครบแตมีขอมูลที่สําคัญ 3 บันทึกขอมูลครบถวน

HN ประเมินไมได

11 ภาพรวมของรายงาน

0 ไมดีทุกหัวขอ 1 พอใชทุกหัวขอ

2 หัวขอสวนใหญที่ประเมินอยูในเกณฑดี 3 หัวขอสวนใหญที่ประเมินอยูในเกณฑดีมาก

ขอแนะนําการใหคะแนน
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แบบฟอร์มการประเมินแฟ้มบันทกึประสบการณ์และผลงานของแพทย์ประจาํบ้าน 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา .......................................................................................................................  

ช่ือแพทย์ประจาํบ้าน ........................................................................................................................  

ครัง้ที่ .................. วนัที่ประเมนิผล ............................................................  

ส่วนที่  1 : ประสบการณ์ด้านหตัถการ ประเมนิทุก 6 เดอืน    

        � ด ี � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ  

ส่วนที่  2 : การประเมนิแพทย์ประจาํบ้านระหว่างการฝึกอบรม   

2.1 Professional habits, attitude, morals and ethics (เกณฑ์ประเมนิ 1 ปี / ครัง้)    

   � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ  

2.2 Continuous professional development (เกณฑ์ประเมนิ 2 เร่ือง / 3 ปี)    

   � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ  

2.3 Health supervision (เกณฑ์ประเมนิอย่างน้อย 3 คน / 3 ปี)    

   � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ  

 2.4 Community and Social Pediatrics (child advocacy 2 เร่ือง / 3 ปี)    

   � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ 

2.5 Leadership (1 เร่ือง / 3 ปี) 

    � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ 

2.6 Communication and interpersonal skills (เกณฑ์ประเมนิ 2 เร่ือง/ปี)      

   � ด ี  � พอใช้  � ควรปรับปรุง   � ยงัไม่ได้ทาํ  

2.7 Entrustable Professional Activities 

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

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

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

                หวัหน้าภาควชิากุมารเวชศาสตร์   
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6. กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาํบ้านสามารถปฏิบัตไิด้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกาํกับดแูล  

(Entrustable Professional Activities; EPA) 

เม่ือสาํเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจาํบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์มีความรู้ความสามารถในเร่ือง

ต่อไปนี ้

EPA 1 ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพสําหรับเดก็  

(Provide recommended pediatric health screening) 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด  

(Care for well newborn) 

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกตชินิดเฉียบพลนัท่ีพบบอ่ยในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีหอผู้ ป่วยนอก 

ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน  

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

inpatient setting) 

EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพ่ือฟืน้ฟสูญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาท่ีเหมาะสม

ตอ่ไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกตสํิาหรับผู้ ป่วยเดก็แตล่ะราย 

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

of illness) 

EPA 5 แสดงทกัษะในการทําหตัถการท่ีใช้บอ่ยของกมุารแพทย์ทัว่ไป 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general 

pediatricians) 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ  

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

problems) 

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านพฤตกิรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย  

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

 

 

 

 

 

 

 

This
Highlight



36 
 

รายละเอียดดใูนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ.2561

ภาคผนวกที่ 7 

     สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เก่ียวข้องแต่ละ EPA 

Competency 

EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 

1. พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรม

และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

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

2. การตดิตอ่ส่ือสารและการ

สร้างสมัพนัธภาพ 

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

3. ความรู้พืน้ฐาน ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

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

5. ระบบสขุภาพและการสร้าง

เสริมสขุภาพ 

++ ++ + + + + ++ 

6. การพฒันาความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพ

อยา่งตอ่เน่ือง 

+ + + + ++ + + 

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

pediatric health screening) 

 
หวัข้อที่ รายละเอียด 

1.ช่ือเร่ืองกจิกรรม ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการตรวจคดักรองสขุภาพสําหรับเดก็ 

(Provide recommended pediatric health screening) 

2.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของกจิกรรม

(บริบทสถานที่ ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

ความสําคญัของการคดักรอง เป็นการตรวจหาและให้การรักษาตัง้แต่ระยะแรก เป็นส่วน

สําคญัของปอ้งกนัโรคและการสร้างเสริมสขุภาพ 

2.1 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดแูลรักษา และพฒันาการสร้างเสริมสขุภาพเด็กใน

วยัต่างๆ ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น รวมถึงทางด้านจิตใจ ครอบครัว และสงัคมของเด็ก 

ดงันี ้

• เลือกการตรวจคัดกรองเด็กตามวัยได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เคร่ืองมือท่ีราช

วิทยาลยักมุารแพทย์ได้กําหนดไว้ สําหรับเดก็วยัตา่งๆ ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงวยัรุ่น 

• สัมภาษณ์ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ให้คําแนะนําล่วงหน้า 

(anticipatory guidance) และบอกแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาความเจ็บป่วยทาง

กาย ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์การเรียน 

• สงัเกตและค้นหาวิธีการเลีย้งดท่ีูเบ่ียงเบนของครอบครัว ให้คําแนะนําการเลีย้งดู

และพฒันาการอย่างเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเป็นกลุม่ 

• คัดแยกเด็กและครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาในภาพรวมท่ีจะมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็กให้คําปรึกษาแนะนํา หาแนวทางท่ีชัดเจนในการลดความ

เสี่ยง และสง่เสริมครอบครัวให้มีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตัง้แตแ่รก 

2.2 ประเมินความรู้ความสามารถบิดา มารดา ครอบครัว ผู้ปกครอง เพ่ือให้การตดัสินใจ

การคดักรองท่ีไม่จําเป็น 

2.3 นําความรู้ทางทฤษฎีและให้หลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจทางคลินิก 

2.4 ชีแ้จง ให้ข้อมลูเพ่ือให้ได้รับความนิยมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการดูแล

รักษา 

2.5 สื่อสารกับเด็กผู้ ปกครอง ให้คําแนะนําการดูแลท่ีเหมาะสม ตามบริบทของแต่ละ

ครอบครัว  

2.6 เคารพให้เกียรติตอ่ผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบติัตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

บริบท 

สถานท่ี: คลินิกผู้ ป่วยนอก คลินิกดูแลเด็กอย่างต่อเน่ือง (continuity clinic) คลินิก

พฒันาการเด็ก คลินิกสขุภาพเด็กดี หอผู้ ป่วยใน หออภิบาลทารกแรกเกิดปกติ หอผู้ ป่วย

ทารกแรกเกิด  

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี 

ข้อจํากดั : ไม่มี  
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

3.สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การติดตอ่สื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 

4.ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ ความรู้ 

ทกัษะ ทศันคต ิพฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้และทักษะในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ียังไม่ได้

เจ็บป่วยซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้ มกันโรค การให้คําปรึกษาและแนะนําแก่บิดา

มารดาและผู้ เลีย้งดูเด็ก ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ การเลีย้งดู และการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก ตัง้แต่ในวยัแรกเกิด วยัเด็กระยะต้น วยัเด็กระยะกลาง (วยัเรียน) และ

วยัรุ่น 

4.2 ความรู้และทกัษะในการคดักรองสขุภาพสําหรับเด็ก ตัง้แตใ่นวยัแรกเกิด วยัเดก็ระยะ

ต้น วยัเด็กระยะกลาง (วยัเรียน) และวยัรุ่น เพ่ือให้สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ

ทางร่างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรม และดําเนินการแก้ไขได้ตัง้แต่แรกเร่ิม (early 

detection and early intervention) 

4.3ความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์ประจักษ์ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณตดัสินใจทางคลินิก เช่น การ

คดัเลือกเคร่ืองมือคดักรอง ความไว ความจําเพาะ ความคุ้มคา่  

4.4 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทัง้การพูดแลการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ การให้

ความรู้และให้ข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจ 

4.5 พฤตนิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ 

5.การวัดและการประเมนิผล วิธีการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบติังานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย์ 

6.ระดับความสามารถตาม EPA ของ

แพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี 

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 สําหรับเลื่อนชัน้ไปอยู่การฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 สําหรับเลื่อนชัน้ไปอยู่การฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชัน้ปีท่ี 3  

7. วันหมดอายุผลรับรองการประเมนิ วันหมดอายุการประเมนิ 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปีต้องเข้ารับการประเมินใหม่ 
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EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 

 

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1.ช่ือเร่ืองกิจกรรม บริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn) 

2.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบทสถานที่

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

การดแูลทารกแรกเกิดภายหลงัเกิดในหอผู้ ป่วยทารกเกิด กรอบ

ของกิจกรรมนีคื้อ สามารถให้การดแูลปัญหาท่ีพบบอ่ยในทารก

แรกเกิด และ Late preterm infant ได้ 

2.1 การตรวจร่างกายเพ่ือหา congenital anomalies 

2.2 ให้การดแูลปัญหาท่ีพบบอ่ย 24 ชม.แรก เช่น respiratory 

distress, hypoglycemia, seizure เป็นต้น 

2.3 ตดัสนิใจได้วา่ ปัญหาใดสามารถรักษาท่ีบ้านได้ เพ่ือจําหน่าย

เดก็กลบับ้านและมาตดิตามผล เชน่ neonatal jaundice  

2.4 การประเมินความพร้อมของมารดาและครอบครัว ให้

คําแนะนําแก่บดิามารดาในการดแูลทารกแรกเกิดภายหลงั

จําหน่ายกลบับ้าน 

2.5 เข้าใจระบบบริการสขุภาพสําหรับเดก็ทารกเกิด 

บริบท 

สถานท่ี : Newborn nursery  

ผู้ ป่วย : ทารกแรกเกิด 

ข้อจํากดั : ไมมี่  

3.สมรรถนะหลักการวิชา

เก่ียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

4.ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ ทกัษะ ทศันคต ิ

พฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาท่ี

พบบอ่ยในทารกแรเกิด (ภาคผนวก 1) 

4.2ทกัษะการตรวจร่างกายทารกเกิด 

4.3การตรวจวนิิจฉยัและปัญหาท่ีพบบอ่ยในทารกแรกเกิด 

4.4ทกัษะการทําหตัถการในทารกแรกเกิด (ภาคผนวก 2) 

4.5 ให้คําแนะนํา และมีปฏิสมัพนัธ์ กบัผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

4.6ให้การดแูล คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสง่ตอ่บนพืน้

ฐานความรู้เร่ืองระบบสขุภาพและการสง่ตอ่ 

4.7มีพฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

5.การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 

ครัง้ ในหอผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย์ 

6.ระดบัความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้

ปี 

ระดบัความสามารถที่พงึมี 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับเล่ือนชัน้ไปอยูก่าร

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับเล่ือนชัน้ไปอยูก่าร

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมใน

ระดบัหรือชัน้ปีท่ี 3  

7. วันหมดอายุผลรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปีต้องเข้ารับการ

ประเมินใหม ่
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EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกตชินิดเฉียบพลันที่พบบ่อย สาํหรับเดก็ที่มารับการรักษาที่

คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.ช่ือเร่ืองกจิกรรม ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกตชินิดเฉียบพลันที่พบบ่อย สาํหรับเดก็

ที่มารับการรักษาที่คลนิิกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน 

2.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กจิกรรม (บริบทสถานที่ลักษณะ

ผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรมทางวชิาชีพที่มี 

 2.1 มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวติัท่ีเหมาะสม 

2.2 ตรวจร่างกายเดก็ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการอยา่งมีเหตผุล ประหยดั และ

คุ้มคา่ 

2.4 รวบรวมข้อมลูจากประวติั การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการและการตรวจพิเศษตา่งๆ เพ่ือนํามาตัง้สมมติฐาน วิเคราะห์หา

สาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย 

2.5 ใช้วิจารณญาณท่ีถกูต้องเหมาะสมในการตดัสนิใจทางคลินิก การให้การ

วินิจฉยั การให้ยา ตลอดจนให้การบําบดัรักษาผู้ ป่วย 

2.6 บนัทกึเวชระเบียนอยา่งถกูต้อง และตอ่เน่ือง โดยใช้แนวทาง

มาตรฐานสากล 

2.7 ให้การบริบาลสขุภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยและครอบครัวเป็น

ศนูย์กลาง 

2.8 มีทกัษะในการทําหตัการท่ีจําเป็น บอกข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้องใน

การตรวจสภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขัน้ตรวจ แปลผลได้อยา่ง

ถกูต้อง และเตรียมผู้ ป่วยเดก็เพ่ือการทําหตัถการนัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม 

บริบท 

สถานท่ี : คลนิิกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน  

ผู้ ป่วย : เด็กอายุตัง้แต่แรกเกิดถึง 18 ปีท่ีเป็นโรคหรือภาวะผิดปกติชนิด

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

bleeding disorder, anemia, hypertension, nephritic syndrome, dengue 

hemorrhagic fever) (ภาคผนวก 1) 

ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยต้องไมอ่ยูใ่นภาวะช็อกหรือมีสญัญาณชีพไมค่งท่ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์

ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ

พฤตกิรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาท่ีพบบอ่ยใน

ทารกแรกเกิด (ภาคผนวก 1) 

4.2 ทกัษะทางคลนิิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบติัการการทําหตัถการท่ีจําเป็น ในการตรวจวินิจฉยัและรักษา

ผู้ ป่วยเด็ก (ภาคผนวก 2) 

4.3 ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดูและการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ 

4.7มีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรมและจรรยาบรรณ

แหง่วิชาชีพ 

5.การวัดและการประเมนิผล วธีิการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบติังานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ

ผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย์ 

6.ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้

ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับเล่ือนชัน้ไปอยูก่ารฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับเล่ือนชัน้ไปอยูก่ารฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชัน้ปีท่ี 3  

7. วันหมดอายุผลรับรองการ

ประเมนิ 

วันหมดอายุการประเมนิ 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปีต้องเข้ารับการประเมิน

ใหม ่
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EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งตนั เพื่อฟ้ืนฟูสัญญาณชีพให้ด ีคงที่ และวางแผนการดแูลรักษาที่

เหมาะสมต่อไป โดยพจิารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกตสิาํหรับผู้ป่วยเดก็แต่ละราย 

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

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกจิกรรม การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพ่ือฟืน้ฟสูญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาท่ี

เหมาะสมตอ่ไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะผิดปกติสําหรับผู้ ป่วย

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

align care with severity of illness) 

2.  ข้อกาํหนด และข้อจาํกัดของ

กจิกรรม (บริบทสถานที่ ลักษณะ 

ผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1  สามารถให้การวินิจฉยั จดัลําดบัความสําคญั ดแูลรักษาเบือ้งต้นเพ่ือฟืน้ฟู

สญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาท่ีเหมาะสมต่อไปได้อยา่งทนัทว่งที

ในผู้ ป่วยเด็กท่ีอยูใ่นภาวะช็อก สญัญาณชีพไมค่งท่ี หรือมี cardiopulmonary arrest 

เช่น airway management, การให้สารนํา้, การให้ยากระตุ้นการทํางานของหวัใจ 

2.2  สามารถส่ือสารกบัผู้ ร่วมงานและสหวิชาชีพ สร้างความสมัพนัธ์และบรูณาการ

ระหวา่งทีมท่ีดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อยา่เหมาะสม 

2.3  เป็นผู้ นําในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.4  การบริหารจดัการความเครียด 

บริบท 

สถานท่ี:  คลนิิกผู้ ป่วยนอก-แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยเดก็วิกฤต  หอผู้ ป่วย

ทารกแรกเกิดวิกฤต 

ผู้ ป่วย: เด็กอายตุัง้แตแ่รกเกิดถงึ 18 ปี ท่ีอยูใ่นภาวะช็อก สญัญาณไมค่งท่ี หรือมี 

cardiopulmonary arrest (ภาคผนวกท่ี1) 

ข้อจํากดั: ไม่มี 

3.  สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

  พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

  การติดตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

  ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

  ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

  ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

4.  ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิพฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีจําเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือความผิดปกติท่ีนําไปสูภ่าวะ

ช็อกหรือการมีสญัญาณชีพแปรปรวนไมค่งท่ีพบบอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1) 

4.2  ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการกู้ ชีพขัน้พืน้ฐานและขัน้สงูในเดก็ (Pediatric basic 

and advanced life support) 

4.3 ทกัษะทางคลนิิก การตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

การทําหตัถการท่ีจําเป็น ในการตรวจวินิจฉยัและดแูลรักษาผู้ ป่วยเดก็ท่ีอยูใ่นภาวะ

ช็อก สญัญาณชีพท่ีคงท่ี หรือมี cardiopulmonary arrest (ภาคผนวก 2) 

4.4  ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดูการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ 

4.5  การบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.6  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหง่วิชาชีพ 

5.  การวัดและการประเมนิผล วธีิการประเมนิระกับความสามารถ 

5.1  การสงัเกตระหวา่งการปฏิบติังานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอผู้ ป่วย

ตา่งๆกนั 

5.2  Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้โดยอาจารย์ 

6.  ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อย L2 สําหรับการเล่ือนขัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือ

ชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อย L3 สําหรับการเล่ือนขัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือ

ชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อย L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชัน้ปีท่ี 3 

7.  วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมนิ 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมนิ 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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EPA 5 แสดงทกัษะในการทาํหตัถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทั่วไป (Demonstrate competence 

in performing the common procedures of the general pediatricians) 

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1. ช่ือเร่ืองกจิกรรม แสดงทกัษะในการทําหตัถการท่ีใช้บอ่ยของกมุารแพทย์ทัว่ไป 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of the 

general pediatricians) 

2. ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กจิกรรม (บริบท สถานที่ 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1 การทําหตัถการโดยมีระดบัทกัษะตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2 

2.2 สามารถส่ือสารกบัผู้ ป่วยและ/หรือผู้ปกครองเพ่ือขอความยินยอมในการทํา

หตัถการ ตลอดจนให้คําแนะนําและชีแ้จงภายหลงัการทําหตัถการหากมี

ภาวะแทรกซ้อน 

บริบท 

สถานท่ี : คลนิิกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี 

ตวัอยา่งหตัถการ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Exchange transfusion 

2. LP: spinal fluid collection and examination 

3. Aerosol and inhalation therapy 

4. Suprapubic tapping 

5. Umbilical catheterization  

ข้อจํากดั : ไม่มี 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

 การตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

4. ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทกัษะ ทศันคต ิ

พฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานเร่ืองหตัถการท่ีทํา การเตรียมผู้ ป่วยเดก็เพ่ือการทําหตัถการ 

การให้ยาบรรเทาอาการปวดและการทําให้สงบ ขัน้ตอนการทําหตัถการ 

สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดแูล

รักษาเม่ือมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัการแปลผลการตรวจ 

4.2 ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การทํา

หตัถการท่ีจําเป็น (Technical and procedural skills) และใช้เคร่ืองมือตา่งๆ

ในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยเดก็ (ภาคผนวกท่ี 2) และการดแูลรักษา

ภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) 

4.3 ทกัษะการส่ือสารให้ข้อมลูเพ่ือให้ได้รับความยนิยอมจากบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองเดก็ในการดแูลรักษา และการยินยอมจากตวัผู้ ป่วยเดก็โตตาม

ความเหมาะสม (consent and assent) ตลอดจนการให้คําแนะนํา และมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยและผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

4.4 พฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

4.5 การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อยา่งครอบคลมุทกุด้าน

ท่ีจําเป็น รู้จกัวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ รวมทัง้

พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

5. การวัดและการประเมินผล วธีิการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอผู้ ป่วย

ตา่งๆกนั 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละ

ชัน้ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี (หตัถการที่สามารถปฏบิัตไิด้ด้วยตนเองเม่ือ

สาํเร็จการฝึกอบรมตามภาคผนวกที่ 2) 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชัน้ปี

ท่ี 3 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมิน 

หากไม่มีการทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม ่
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EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศัลยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและส่งต่อให้

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

problems) 

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้น

และสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ (Recognize, provide initial management and 

refer patients presenting with surgical problems) 

2. ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานที่ 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางศลัยกรรมในเดก็ 

2.2 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารอยา่งมีเหตผุล ประหยดั และ

คุ้มคา่ 

2.3 รวบรวมข้อมลูจากประวตั ิการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิารและการตรวจพิเศษตา่งๆ เพ่ือนํามาตัง้สมมตฐิาน 

วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย และให้การรักษาเบือ้งต้น 

2.4 ตระหนกัถึงข้อจํากดัของตนเองในการดแูลรักษาและสามารถปรึกษา

ศลัยแพทย์เพ่ือการรักษาตอ่ หรือร่วมกนัดแูลรักษาได้อยา่งเหมาะสม 

บริบท 

สถานท่ี : แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน คลนิิกผู้ ป่วยนอก 

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี ท่ีเป็นโรคหรือมีปัญหาทางศลัยกรรม

ท่ีพบบอ่ย (ภาคผนวก 1) 

ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยต้องไมอ่ยูใ่นภาวะช็อก หรือสญัญาณชีพไมค่งท่ี 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

4. ข้อกาํหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคต ิพฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือความผิดปกตทิาง

ศลัยกรรมท่ีพบบอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1) 

4.2 ทกัษะทางคลนิิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบตักิาร การทําหตัถการท่ีจําเป็น ในการตรวจวนิิจฉยัและ

รักษาผู้ ป่วยเดก็ 

4.3 ทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารทัง้การพดูและการเขียน การสร้าง

สมัพนัธภาพ 

4.4 มีพฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพง่วิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ

ผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์ 

6. ระดบัความสามารถตาม 

EPA ของแพทย์ประจาํบ้าน

แต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถที่พงึมี  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชัน้ปีท่ี 3 

7. วันหมดอายุผลการรับรอง

การประเมิน 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมิน

ใหม ่
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EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ที่มีปัญหาทางด้านพฤตกิรรม สุขภาพจติที่พบบ่อย 

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

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1. ช่ือเร่ืองกจิกรรม ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

ตวัอยา่งเช่น (Assess and manage patients with common behavior/mental 

health problems) 

2. ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กจิกรรม (บริบท สถานที่ 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1 มีทา่ทีและทกัษะการซกัประวติัจากเดก็และผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

2.2 ตรวจร่างกายและสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผู้ปกครองตอ่เดก็ และระหวา่งผู้ปกครอง 

2.4 ให้การประเมินเบือ้งต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินท่ีเหมาะสม และ

วางแผนการ การสง่ตรวจเพิ่มเติมอยา่งมีเหตผุล ประหยดั คุ้มคา่ 

2.5 รวบรวมข้อมลูจากประวติั การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติม เพ่ือ

นํามาตัง้สมมติุฐาน วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาผู้ ป่วย 

2.6 ให้คําแนะนําปรึกษา โดยมีทกัษะการส่ือสารกบัผู้ปกครองและเดก็อยา่ง

เหมาะสม 

2.7 เลือกวิธีการรักษาอยา่งเหมาะสามตามหลกัวิชาการและบริบทของคราบครัว 

2.8 สามารถประสานงานและสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัจิตวิทยา 

นกัสงัคมสงเคราะห์ นกักิจกรรมบําบดั นกัอรรถบําบดั เป็นต้น 

2.9 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรียน สถานดแูล

เดก็ แหลง่บริการในชมุชน 

2.10 เคารพและให้เกียรติตอ่ผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบติัตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

บริบท 

สถานท่ี : คลนิิกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ ป่วย : เดก็แรกเกิดถงึ 18 ปี ท่ีเป็นโรคหรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสขุภาพจิต 

ตวัอยา่ง : (ภาคผนวกท่ี 1) 

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

development, hearing impairment) 

2. โรคท่ีมาด้วยปัญหาการเรียน (ADHD, MR, LD) 

3. ปัญหาพฤติกรรมท่ีพบบอ่ย disruptive/non-complicated behavioral problem 

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

problems, elimination problems) 

4. ปัญหาด้านอารมณ์ mood/anxiety disorder 

5. ภาวะการปรับตวัตอ่การเจ็บป่วย (adjustment reaction) 

6. ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ตัง้ใจฆา่ตวัตาย 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

 พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

 การติดตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 

4. ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ

พฤตกิรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเดก็

ในทกุช่วงอายตุัง้แตแ่รกเกิดถงึวยัรุ่น 

4.2 ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรม 

สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย (ภาคผนวก 1) 

4.3 ทกัษะการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การสง่ตรวจเบือ้งต้น การวินิจฉยั การดแูล

รักษา 

4.4 ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดู และการสร้างสมัพนัธภาพ 

4.5 ให้การดแูลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสง่ตอ่ บนพืน้ฐานความรู้เร่ือง

ระบบสขุภาพและการสง่ตอ่ 

4.6 รู้ข้อจํากดัของตนเอง สง่ปรึกษาผู้ มีความรู้ความชํานาญกวา่ หรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปรับ

การรักษาอยา่งเหมาะสม 

4.7 มีพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหง่วิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมนิผล วธีิการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในเวลา 3 ปี ในหอ

ผู้ ป่วยตา่งๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์ 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้

ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชัน้ปีท่ี 3 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมนิ 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมนิ 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 3 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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EP 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศัลยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและส่งต่อให้

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

problems) 

หวัข้อที่ รายละเอียด 

1. ช่ือเร่ืองกจิกรรม รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้านศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้น

และสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญ (Recognize, provide initial management and 

refer patients presenting with surgical problems) 

2.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัด

ของกิจกรรม (บริบท 

สถานที่ ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางศลัยกรรมในเดก็ 

2.2 วางแผนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารอยา่งมีเหตผุล ประหยดั และ

คุ้มคา่ 

2.3 รวบรวมข้อมลูจากประวตั ิการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิารและการตรวจพิเศษตา่งๆ เพ่ือนํามาตัง้สมมตฐิาน 

วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของผู้ ป่วย และให้การรักษาเบือ้งต้น 

2.4 ตระหนกัถึงข้อจํากดัของตนเองในการดแูลรักษาและสามารถปรึกษา

ศลัยแพทย์เพ่ือการรักษาตอ่ หรือร่วมกนัดแูลรักษาได้อยา่งเหมาะสม 

บริบท 

สถานท่ี : แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน คลนิิกผู้ ป่วยนอก 

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี ท่ีเป็นโรคหรือมีปัญหาทางศลัยกรรม

ท่ีพบบอ่ย (ภาคผนวก 1) 

ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยต้องไมอ่ยูใ่นภาวะช็อก หรือสญัญาณชีพไมค่งท่ี 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

 พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 
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หวัข้อที่ รายละเอียด 

4. ข้อกาํหนดด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 

ทศันคต ิพฤตกิรรม 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือความผิดปกตทิาง

ศลัยกรรมท่ีพบบอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1) 

4.2 ทกัษะทางคลนิิก และทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบตักิาร การทําหตัถการท่ีจําเป็น ในการตรวจวนิิจฉยัและ

รักษาผู้ ป่วยเดก็ 

4.3 ทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารทัง้การพดูและการเขียน การสร้าง

สมัพนัธภาพ 

4.4 มีพฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพง่วิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในหอ

ผู้ ป่วยตา่งๆกนั 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์ 

8. ระดบัความสามารถตาม 

EPA ของแพทย์ประจาํบ้าน

แต่ละชัน้ปี 

ระดบัความสามารถที่พงึมี  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ

ฝึกอบรมหรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือ

ชัน้ปีท่ี 3 

9. วันหมดอายุผลการรับรอง

การประเมิน 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมิน 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมิน

ใหม ่
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EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ที่มีปัญหาทางด้านพฤตกิรรม สุขภาพจติที่พบบ่อย 

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

หัวข้อที่ รายละเอียด 

1.ช่ือเร่ืองกจิกรรม ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

ตวัอยา่งเช่น (Assess and manage patients with common behavior/mental 

health problems) 

2.ข้อกาํหนดและข้อจาํกัดของ

กจิกรรม (บริบท สถานที่ 

ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกจิกรรม 

2.1 มีทา่ทีและทกัษะการซกัประวติัจากเดก็และผู้ปกครองอยา่งเหมาะสม 

2.2 ตรวจร่างกายและสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผู้ปกครองตอ่เดก็ และระหวา่งผู้ปกครอง 

2.4 ให้การประเมินเบือ้งต้น โดยสามารถเลือกใช้แบบประเมินท่ีเหมาะสม และ

วางแผนการ การสง่ตรวจเพิ่มเติมอยา่งมีเหตผุล ประหยดั คุ้มคา่ 

2.5 รวบรวมข้อมลูจากประวติั การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติม เพ่ือนํามา

ตัง้สมมติุฐาน วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาผู้ ป่วย 

2.6 ให้คําแนะนําปรึกษา โดยมีทกัษะการส่ือสารกบัผู้ปกครองและเดก็อยา่งเหมาะสม 

2.7 เลือกวิธีการรักษาอยา่งเหมาะสามตามหลกัวิชาการและบริบทของครอบครัว 

2.8 สามารถประสานงานและสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัจิตวิทยา นกั

สงัคมสงเคราะห์ นกักิจกรรมบําบดั นกัอรรถบําบดั เป็นต้น 

2.9 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น โรงเรียน สถานดแูลเด็ก 

แหลง่บริการในชมุชน 

2.10  เคารพและให้เกียรติตอ่ผู้ ป่วย และครอบครัว ปฏิบติัตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเอาใจใส ่

บริบท 

สถานท่ี : คลนิิกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน หอผู้ ป่วยใน 

ผู้ ป่วย : เดก็อายตุัง้แตแ่รกเกิดถงึ 18 ปี ท่ีเป็นโรคหรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและ

สขุภาพจิต 

ตวัอยา่ง : (ภาคผนวกท่ี 1) 

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

development, hearing impairment) 

2. โรคท่ีมาด้วยปัญหาการเรียน (ADHD, MR, LD) 

3. ปัญหาพฤติกรรมท่ีพบบอ่ย disruptive/non-complicated behavioral problem 

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

elimination problems) 

4. ปัญหาด้านอารมณ์ mood/anxiety disorder 

5. ภาวะการปรับตวัตอ่การเจ็บป่วย (adjustment reaction) 

6. ข้อจํากดั : ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางจิตเวช เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ตัง้ใจฆา่ตวัตาย 



54 
 

หัวข้อที่ รายละเอียด 

3. สมรรถนะหลักทางวชิาชีพที่

เก่ียวข้อง 

 พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

 การติดตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 การบริบาลผู้ ป่วย 

 ระบบสขุภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ 

 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ภาวะผู้ นํา 

4. ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ

พฤตกิรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิที่จาํเป็นต้องมี 

4.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเดก็

ในทกุช่วงอายตุัง้แตแ่รกเกิดถงึวยัรุ่น 

4.2 ความรู้พืน้ฐานทางกมุารเวชศาสตร์เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรม 

สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย (ภาคผนวก 1) 

4.3 ทกัษะการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การสง่ตรวจเบือ้งต้น การวินิจฉยั การดแูล

รักษา 

4.4 ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดู และการสร้างสมัพนัธภาพ 

4.5 ให้การดแูลรักษา คําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสง่ตอ่ บนพืน้ฐานความรู้เร่ือง

ระบบสขุภาพและการสง่ตอ่ 

4.6 รู้ข้อจํากดัของตนเอง สง่ปรึกษาผู้ มีความรู้ความชํานาญกวา่ หรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปรับ

การรักษาอยา่งเหมาะสม 

4.7 มีพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพแพทย์ มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหง่วิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมนิผล วธีิการประเมนิระดับความสามารถ 

5.1 การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารย์อยา่งน้อย 2 ครัง้ ในเวลา 3 ปี ในหอ

ผู้ ป่วยตา่งๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale 

5.2 Case-based discussion อยา่งน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์ 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจาํบ้านแต่ละชัน้ปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี  

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L2 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 2 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L3 สําหรับการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม

หรือชัน้ปีท่ี 3 

ต้องมีความสามารถอยา่งน้อยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัหรือชัน้ปีท่ี 3 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ

ประเมนิ 

วันหมดอายุสาํหรับผลการประเมนิ 

หากไมมี่การทํากิจกรรมในเร่ืองนีเ้ลยเป็นเวลา 3 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่ 
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ระดบัความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจาํบ้านในแต่ละระดบัชัน้ปี 

  

EPA Milestone level 

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

EPA 1 ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการตรวจคดักรอง

สขุภาพสําหรับเดก็ 

L1-2 L3-4 L4-5 

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

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกตชินิด

เฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีหอ

ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพ่ือฟืน้ฟู

สญัญาณชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูล

รักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไปโดยพิจารณาตามระดบั

ความรุนแรงของภาวะผิดปกตสํิาหรับผู้ ป่วยเดก็

แตล่ะราย  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 5 แสดงทกัษะการทําหตัถการท่ีใช้บอ่ย ของ

กมุารแพทย์ทัว่ไป  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกตทิางด้าน

ศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้

ผู้ เช่ียวชาญ  

L1-2 L3-4 L4-5 

EPA 7 ประเมนิและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมี

ปัญหาทางด้านพฤตกิรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

L1-2 L3-4 L4-5 

 

L1 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด  

L2 = สามารถปฏิบตังิานได้เองภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

L3 = สามารถปฏิบตังิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ  

L4 = สามารถปฏิบตังิานได้เอง 

L5 = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และสอนผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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การประเมินผล EPA ของแพทย์ประจาํบ้านในแต่ละระดบัชัน้ปี 

  

 

EPA 

จาํนวนครัง้ของการประเมินในแต่ละชัน้ปี 

R1 R2 R3 

Mini-

CEX 

CbD Mini-

CEX 

CbD Mini-

CEX 

CbD 

EPA 1 ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการตรวจคดักรอง

สขุภาพสําหรับเดก็ 

2 2 2 2 2 2 

EPA 2 บริบาลทารกแรกเกิดปกติ  2 2 2 2 2 2 

EPA 3 ดแูลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิด

เฉียบพลนัท่ีพบบอ่ย ในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีหอ

ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน 

2 2 2 2 2 2 

EPA 4 การดแูลรักษาเบือ้งต้น เพ่ือฟืน้ฟสูญัญาณ

ชีพให้ดี คงท่ี และวางแผนการดแูลรักษาท่ีเหมาะสม

ตอ่ไปโดยพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของภาวะ

ผิดปกติสําหรับผู้ ป่วยเด็กแตล่ะราย  

2 2 2 2 2 2 

EPA 5 แสดงทกัษะการทําหตัถการท่ีใช้บอ่ย ของ

กมุารแพทย์ทัว่ไป  

2 - 2 - 2 - 

EPA 6 รับรู้ปัญหาหรือความผิดปกติทางด้าน

ศลัยกรรม ให้การดแูลรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ให้

ผู้ เช่ียวชาญ  

2 2 2 2 2 2 

EPA 7 ประเมินและให้การดแูลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหา

ทางด้านพฤติกรรม สขุภาพจิตท่ีพบบอ่ย 

- 2 1 2 1 2 

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

ตา่งๆ กนั โดยอาศยั check-list rating scale) 

- CbD = Case based discussion 

 



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 1-Mini-CEX 

1 

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
แบบประเมินทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

 

ผู้ไดร้ับการประเมิน...........................................................................................วันท่ีประเมิน.............................................................................. 

ผู้ประเมิน............................................................................................................................................................................................................ 

ปัญหาของผู้ป่วย / การวินิจฉัย..................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีประเมิน        ⃞ OPD………………………       ⃞ Ward……………………          ⃞ ER 

ด้านที่ประเมินทางคลินิก        ⃞ การซักประวัติ          ⃞ ตรวจร่างกาย          ⃞ การประเมินและวเิคราะห์    

                                     ⃞ การรักษา               ⃞ การให้ค าแนะน า 

ความซับซ้อนของผู้ป่วย         ⃞ น้อย                 ⃞ ปานกลาง                ⃞ มาก  

 

 

หัวข้อ 

ต่ ากว่าความ
คาดหวัง 

ตามความ 

คาดหวัง 

เหนือความ
คาดหวัง 

ประเมิน
ไม่ได ้

1 2 3 4 5 6 

1. สามารถซักประวัตไิด้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม        

2. สามารถตรวจรา่งกายเด็กได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม        

3. สามารถวางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีเหตผุล 
ประหยดั คุ้มค่าและเหมาะสม 

       

4. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม        

5. สามารถให้การวินิจฉัย การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม        

6. ให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง         

7. บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ ให้เกียรติ มีความเห็นอกเห็นใจและรักษา
ความลับผู้ป่วย รวมทั้งมีคณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

       

8. ทักษะความเป็นผู้น าและความสามารถในการดูแลแพทย์รุ่นน้อง         

9. ภาพรวม         
 

 

 

 

โปรดพลกิด้านหลัง   



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 1-Mini-CEX 

2 

ระดับความสามารถตาม EPA ของแพทย์ประจ าบ้าน (ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง        ⃞ ) 

      ⃞  L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

      ⃞  L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้องภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์

      ⃞  L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้องโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

      ⃞  L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง 

      ⃞ L5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและสอนผูม้ีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

ข้อดี.................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

ข้อควรพัฒนา...................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

แผนพัฒนาในอนาคต (กรอกโดยแพทย์ประจ าบ้าน).......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการประเมิน............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ...................................................................                                    ลงช่ือ............................................................... 

          แพทย์ประจ าบ้านผู้รับการประเมิน           อาจารย์ผู้ประเมิน 

 

 

เวลาที่ใช้ในการอภิปราย................................................................................................................ 

เวลาที่ใช้ในการ feedback............................................................................................................ 

 



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 2-Case based discussion 

1 

Case-based discussion (CBD) 
แบบประเมินการอภิปรายผู้ป่วยในความดูแล 

 

ผู้ไดร้ับการประเมิน.............................................................................................วันท่ีประเมิน.............................................................. 

ผู้ประเมิน.............................................................................................................................................................................................. 

ปัญหาของผู้ป่วย / การวินิจฉัย............................................................................................................................................................. 

สถานท่ีประเมิน        ⃞ OPD……………….…………       ⃞ Ward…………..……………          ⃞ ER 

ด้านที่ประเมินทางคลินิก        ⃞ การซักประวัติ          ⃞ การประเมินและวิเคราะห์           ⃞ การรักษา          ⃞ เจตคติ 

ความซับซ้อนของผู้ป่วย         ⃞ น้อย           ⃞ ปานกลาง            ⃞ มาก  

 
หัวข้อ 

ต่่ากว่าความ
คาดหวัง 

ตามความ 
คาดหวัง 

เหนือความ
คาดหวัง 

ประเมิน 
ไม่ได้ 

1 2 3 4 5 6 
1. บันทึกประวัติที่ส าคญัได้ครบถ้วนและตรงประเด็น 
(medical record keeping) 

       

2. สามารถประเมินและวิเคราะหอ์าการผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
(clinical assessment) 

       

3. สามารถส่งตรวจและส่งต่อผูเ้ชี่ยวชาญได้อยา่งถูกต้องและ
เหมาะสม (investigation and referral) 

       

4. สามารถรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Treatment)        
5. สามารถติดตามและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม (Follow-up and future planning) 

       

6. บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ ให้เกียรติ มีความเห็นอกเห็นใจและ
รักษาความลบัผู้ป่วย รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ (Professionalism) 

       

7. สามารถประเมินวิเคราะห์อาการผู้ป่วยและ/หรือ 
วางแผนการรักษาผู้ป่วย เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิม 

       

8. ภาพรวม (overall clinical judgement)        
 

 

 

 

โปรดพลกิด้านหลัง   



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 2-Case based discussion 

2 

ระดับความสามารถตาม EPA ของแพทย์ประจ าบ้าน (ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง        ⃞ ) 

      ⃞  L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

      ⃞  L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้องภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์

      ⃞  L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้องโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

      ⃞  L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง 

      ⃞ L5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและสอนผูม้ีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

ข้อดี....................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

ข้อควรพัฒนา........................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

แผนพัฒนาในอนาคต (กรอกโดยแพทย์ประจ าบ้าน)............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการประเมิน.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ...................................................................                                    ลงช่ือ............................................................... 

          แพทย์ประจ าบ้านผู้รับการประเมิน           อาจารย์ผู้ประเมิน 

 

 

เวลาที่ใช้ในการอภิปราย................................................................................................................ 

เวลาที่ใช้ในการ feedback............................................................................................................ 

 

 



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 3-แบบประเมินการปฏิบัติงาน การบริบาลทารกแรกเกิด 

 

 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน การบริบาลทารกแรกเกิด 

(EPA2: Care for newborn) 
 

ผู้ไดร้ับการประเมิน:……………………………………………………………………..……….แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี....................วันเดือนป…ี……………….……… 
ผู้ประเมิน:…………………………………………………………………..…………………………………….. 
ปัญหาของผู้ป่วย / การวินิจฉัย............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
หอผู้ป่วย:      Normal newborn nursery           

 Special care nursery                   
 Neonatal intensive care unit (NICU) 

 

หัวข้อ 
ต่่ากว่าความ

คาดหวัง 
บรรลุ 

ความคาดหวัง 
สูงกว่าความ

คาดหวัง ประเมิน
ไม่ได้ 

1 2 3 4 6 7 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปญัหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดทั้งทารก

ครบก าหนดและทารกก่อนก าหนด 
       

2. มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยท้ังการซักประวัติ การตรวจร่างกาย มี
เหตุผลในการสั่งตรวจเพิ่มเติม และให้การวินิจฉัยโรคได้ 

       

3. มีทักษะในการท าหัตถการ โดยบอกข้อบ่งช้ี ประโยชน์ และ
ภาวะแทรกซ้อน ให้บิดามารดาทราบ  

       

4. การประเมินความพร้อมของมารดาและครอบครัว การให้ค าแนะน า
แก่บิดามารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดภายหลังจ าหน่ายกลับบ้าน 
และ/หรือด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบบริการสุขภาพ 

       

5. มีพฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วย (การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา) 

       

6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ  
และผูร้่วมงาน 

       

7. มีทักษะในการดูแลก ากับและสอนแพทย์รุ่นน้อง        
8. ความสามารถโดยรวม        

 
 
 
ระดับความสามารถตาม EPA:  L1 ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
    L2 ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์
                                     L3 ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 L4 ปฏิบัติงานได้เอง 
 L5 ปฏิบัติงานได้เองและสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 3-แบบประเมินการปฏิบัติงาน การบริบาลทารกแรกเกิด 

 

 
 
 
ข้อดี.................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อควรพัฒนา...................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
แผนพัฒนาในอนาคต (กรอกโดยแพทย์ประจ าบ้าน).......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการประเมิน.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
ลงช่ือ...................................................................                                    ลงช่ือ............................................................... 
          แพทย์ประจ าบ้านผู้รับการประเมิน           อาจารย์ผู้ประเมิน 
 
 
 
เวลาที่ใช้ในการอภิปราย................................................................................................................ 
เวลาที่ใช้ในการ feedback............................................................................................................ 



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 4-Direct Observation of Procedure Skills (DOPS) 

1 

 
Direct Observation of Procedure Skills (DOPS) 

แบบประเมินการฝึกปฏิบัติหัตถการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
 

ผู้ได้รับการประเมิน............................................................................วันที่ประเมิน................ ..................................... 

ผู้ประเมิน....................................................................................................... ............................................................. 

ปัญหาของผู้ป่วย / การวินิจฉัย..................................................ชื่อหัตถการที่ประเมิน.............................................. 

สถานที่ประเมิน        ⃞ OPD………………………       ⃞ Ward……………………          ⃞ ER 

ความซับซ้อนของผู้ป่วย         ⃞ น้อย           ⃞ ปานกลาง            ⃞ มาก  
 

หัวข้อ 
ต่่ากว่าความ

คาดหวัง 
ตามความ 
คาดหวัง 

เหนือความ
คาดหวัง 

ประเมิน
ไม่ได้ 

1 2 3 4 5 6 
1. มีการระบุตัวผู้ป่วย        
2. มีการขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนท่าหัตถการ 
(Inform consent) 

       

3. สามารถบอกข้อบ่งชี้ ขั้นตอนและภาวะแทรก 
ซ้อนในการท่าหัตถการได้อย่างถูกต้อง 

       

4. สามารถให้ค่าแนะน่าและชี้แจงภายหลังการท่า
หัตถการหากมีภาวะแทรกซ้อน  

       

5. มีการวางแผนในการท่าหัตถการอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐาน รวมถึงการให้ยาระงับปวด 

       

6. มีการใช้ aseptic technique ที่ดี และใช้อุปกรณ์ 
ของมีคมอย่างปลอดภัย 

       

7. มีทักษะและความช่านาญในการท่าหัตถการ        
8. สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง        
9. มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้ศักยภาพของ
ตนเอง และขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

       

10. มีการบันทึกเวชระเบียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์        
11. ศักยภาพโดยรวมในการท่าหัตถการ        

 
 

โปรดพลกิด้านหลัง   



เอกสารแนบรายละเอียดที่ 4-Direct Observation of Procedure Skills (DOPS) 

2 

  

ระดับความสามารถตาม EPA ของแพทย์ประจ่าบ้าน (ให้ท่าเครื่องหมาย √ ในช่อง        ⃞ ) 

      ⃞  L1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

      ⃞  L2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 

      ⃞  L3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

      ⃞  L4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

      ⃞ L5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและสอนผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

ข้อดี........................................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
ข้อควรพัฒนา............................................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
แผนพัฒนาในอนาคต (กรอกโดยแพทย์ประจ่าบ้าน)............................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................. 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการประเมิน.............................................................................................. ............................... 
.............................................................................................................. ................................................................ ........... 
 
 
ลงชื่อ...................................................................                           ลงชื่อ...............................................................  
          แพทย์ประจ่าบ้านผู้รับการประเมิน           อาจารย์ผู้ประเมิน  
 
 
เวลาที่ใช้ในการอภิปราย................................................................................................................   
เวลาที่ใช้ในการ feedback............................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ……............…… 
 

ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ……………………………… ปีท่ี............................   หน่วย/หอผู้ป่วย…………………………………………………  
วันท่ีปฏิบัติงำน ................................................... อำจำรย์ผู้ประเมิน ................................................................ 
 
ค ำแนะน ำ   โปรดขีดเครื่องหมำย  X  ในช่องตวัเลขมำตรำส่วนประเมินคำ่ต่อไปนี้ 
1. พฤตนิิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชพี (Professionalism/ethics) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่ซื่อสัตย์  ไม่รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที่  
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วย    
    ไม่เหมำะสม 

-   รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที ่
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล        
    ผู้ป่วยด ี

-   รับผิดชอบดีมำกทุกด้ำน 
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล 
    ผู้ป่วยดีมำก 

 

 
2. ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติหรือ                
    ผู้ร่วมงำนไม่ดี 
-  ไม่สุภำพ  ก้ำวร้ำว  ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื
ผู้ร่วมงำนด ี

-   สุภำพ  อ่อนน้อม ไม่ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื    
    ผู้ร่วมงำนดีมำก 
-   สุภำพ  อ่อนน้อม สร้ำงควำมประทับใจ 
    ที่ดีแก่ผู้ที่ได้สัมผสั  เป็นแบบอย่ำงทีด่ี 

 

 
3. ทักษะในกำรตรวจวนิิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วย (Clinical skill and patient care) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่มีควำมสำมำรถในกำรซักประวัติ  ตรวจ     
   ร่ำงกำย  และกำรให้กำรวินิจฉัยอย่ำงเหมำะสม 
-  สั่งตรวจเพ่ิมเติมโดยไม่มีเหตุผล และไม่สนใจน ำ 
   ผลที่ได้มำช่วยกำรวินิจฉัยและวำงแผนกำรรักษำ 
-  ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน หรือบันทกึไม่ดี 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ  ตรวจ   
   ร่ำงกำย และให้กำรวินิจฉัย ในโรค        
   ที่ไม่ซับซ้อน 
-  มีเหตุผลในกำรสั่งตรวจเพ่ิมเติม  
-  บันทึกเวชระเบียนได้เหมำะสม 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ     
   ตรวจร่ำงกำย และให้กำรวนิิจฉัยได้  
   ดีมำกรวมถึงโรคที่ซับซ้อน 
-  เลือกสั่งตรวจวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล  
   ประหยัด ได้ประโยชน์สูง น ำผลที่ไดม้ำ 
   ใช้ประโยชน์ได้ดีมำก 
-  บันทึกเวชระเบียนได้ดีมำก เป็นแบบ  
   อย่ำงที่ดี 

 

 
4. ทักษะทำงหัตถกำรและกำรตรวจเพือ่กำรวนิิจฉัยและรักษำ (Technical and procedural skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่สำมำรถบอกข้อบ่งช้ีในกำรเลือกท ำหัตถกำร  
    และไม่บอกข้อดี ข้อเสียให้ญำติทรำบ 
-   ควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรไมด่ี 
 

-   บอกข้อบ่งช้ีได้เฉพำะหัตถกำรที่ท ำบ่อยๆ  
-   บอกข้อดี ข้อเสียให้ญำติทรำบ 
-   ควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรดี  

-   บอกข้อบ่งช้ีในกำรท ำหัตถกำรสว่นใหญ่ 
    ได้ถูกต้อง  และเหมำะสม  
-   บอกข้อดีข้อเสียให้ญำติทรำบได้ครบถ้วน  
-   มีควำมสำมำรถในกำรท ำหตัถกำรด ี
    มำก สำมำรถสอนนักศึกษำได้ด ี

 

 
(โปรดพลิกเพ่ือประเมินต่อด้านหลัง) 



 
5. ทักษะในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous professional development) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติม ไม่สนใจเข้ำร่วมประชุม 
    วิชำกำร 
-   ไม่มีควำมสำมำรถในกำรค้นควำ้เพิ่มเติม  
-   ไม่สำมำรถวิจำรณ์ข้อดี ข้อด้อย ของบทควำมที่ตี 
    พิมพ์ในวำรสำร 

-   สนใจใฝ่รู้ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรตำมควร 
-   สำมำรถค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้พอควร 
-   วิจำรณ์บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรได้บ้ำง 
 

-   สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติมและขวนขวำยเข้ำประชุมวิชำ 
    กำรด้วยตนเอง  
-   สำมำรถค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้ด ี
-   สำมำรถบอกข้อดี หรือข้อบกพร่องของบทควำมที่ 
    ตีพิมพ์ในวำรสำรไดต้ำมหลักกำร 

 
6.  ทักษะในกำรเปน็ผู้น ำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อืน่และกำรรับปรึกษำ (Leadership collaboration & consultation) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้ มีปัญหำเกือบทุกที่ 
-   ไม่รู้ขีดควำมสำมำรถของตนเอง ไม่ปรึกษำ         
    ผู้อำวุโส หรือปรึกษำทุกเรื่อง 

-   ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนรว่มกับผู้อ่ืน 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเองพอควร ต้องอำศัย 
    กำรชี้แนะบ้ำง 

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไดด้ีมำก 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเอง ตัดสินใจเองหรือขอ     
    ค ำปรึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

 
7.  ทักษะกำรก ำกับดูแลแพทย์รุ่นน้อง และหรือนกัศึกษำแพทย์ (Supervision) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่สนใจนักศึกษำแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้อง 
 

-   สนใจนักศึกษำแพทย์  สอนแพทย์รุ่นน้องได้ 
    ดีพอควร 

 

-   ก ำกับดูแลนักศึกษำและแพทย์รุ่นนอ้งได้ดีมำก  
    เป็นแบบอย่ำงที่ด ี

 
8.  กำรประเมินโดยรวม (Overall performance) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

 
ควำมเห็นเพิ่มเติม   
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
ข้อดีและจดุเด่น 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่ควรพัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)………......................................…………………….อำจำรย์ผู้ประเมิน  
          วันท่ี……........................................................................... 



แบบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยแพทยป์ระจ ำบ้ำน/แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ประจ ำปีกำรศึกษำ……............…… 
 

ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ………………………………  ปีท่ี...........................   หอผู้ป่วย……………..………………………………………  
วันท่ีปฏิบัติงำน ................................................... ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................................... 
 
ค ำแนะน ำ   โปรดขีดเครื่องหมำย  X  ในช่องตวัเลขมำตรำส่วนประเมินคำ่ต่อไปนี้ 
1. พฤตนิิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชพี (Professionalism/ethics) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่ซื่อสัตย์  ไม่รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที่  
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วย    
    ไม่เหมำะสม 

-   รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที ่
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล        
    ผู้ป่วยด ี

-   รับผิดชอบดีมำกทุกด้ำน 
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล 
    ผู้ป่วยดีมำก 

 

 
2. ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติหรือ                
    ผู้ร่วมงำนไม่ดี 
-  ไม่สุภำพ  ก้ำวร้ำว  ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื
ผู้ร่วมงำนด ี

-   สุภำพ  อ่อนน้อม ไม่ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื    
    ผู้ร่วมงำนดีมำก 
-   สุภำพ  อ่อนน้อม สร้ำงควำมประทับใจ 
    ที่ดีแก่ผู้ที่ได้สัมผสั  เป็นแบบอย่ำงทีด่ี 

 

 
3. ทักษะในกำรตรวจวนิิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วย (Clinical skill and patient care) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่มีควำมสำมำรถในกำรซักประวัติ  ตรวจ     
   ร่ำงกำย  และกำรให้กำรวินิจฉัยอย่ำงเหมำะสม 
-  สั่งตรวจเพ่ิมเติมโดยไม่มีเหตุผล และไม่สนใจน ำ 
   ผลที่ได้มำช่วยกำรวินิจฉัยและวำงแผนกำรรักษำ 
-  ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน หรือบันทกึไม่ดี 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ  ตรวจ   
   ร่ำงกำย และให้กำรวินิจฉัย ในโรค        
   ที่ไม่ซับซ้อน 
-  มีเหตุผลในกำรสั่งตรวจเพ่ิมเติม  
-  บันทึกเวชระเบียนได้เหมำะสม 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ     
   ตรวจร่ำงกำย และให้กำรวนิิจฉัยได้  
   ดีมำกรวมถึงโรคที่ซับซ้อน 
-  เลือกสั่งตรวจวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล  
   ประหยัด ได้ประโยชน์สูง น ำผลที่ไดม้ำ 
   ใช้ประโยชน์ได้ดีมำก 
-  บันทึกเวชระเบียนได้ดีมำก เป็นแบบ  
   อย่ำงที่ดี 

 

 
4. ทักษะทำงหัตถกำรและกำรตรวจเพือ่กำรวนิิจฉัยและรักษำ (Technical and procedural skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่สำมำรถบอกข้อบ่งช้ีในกำรเลือกท ำหัตถกำร  
    และไม่บอกข้อดี ข้อเสียให้ญำติทรำบ 
-   ควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรไมด่ี 
 

-   บอกข้อบ่งช้ีได้เฉพำะหัตถกำรที่ท ำบ่อยๆ  
-   บอกข้อดี ข้อเสียให้ญำติทรำบ 
-   ควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรดี  

-   บอกข้อบ่งช้ีในกำรท ำหัตถกำรสว่นใหญ่ 
    ได้ถูกต้อง  และเหมำะสม  
-   บอกข้อดีข้อเสียให้ญำติทรำบได้ครบถ้วน  
-   มีควำมสำมำรถในกำรท ำหตัถกำรด ี
    มำก สำมำรถสอนนักศึกษำได้ด ี

 

 
(โปรดพลิกเพ่ือประเมินต่อด้านหลัง) 



 
5. ทักษะในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous professional development) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติม ไม่สนใจเข้ำร่วมประชุม 
    วิชำกำร 
-   ไม่มีควำมสำมำรถในกำรค้นควำ้เพิ่มเติม  
-   ไม่สำมำรถวิจำรณ์ข้อดี ข้อด้อย ของบทควำมที่ตี 
    พิมพ์ในวำรสำร 

-   สนใจใฝ่รู้ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรตำมควร 
-   สำมำรถค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้พอควร 
-   วิจำรณ์บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรได้บ้ำง 
 

-   สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติมและขวนขวำยเข้ำประชุมวิชำ 
    กำรด้วยตนเอง  
-   สำมำรถค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้ด ี
-   สำมำรถบอกข้อดี หรือข้อบกพร่องของบทควำมที่ 
    ตีพิมพ์ในวำรสำรไดต้ำมหลักกำร 

 
6.  ทักษะในกำรเปน็ผู้น ำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อืน่และกำรรับปรึกษำ (Leadership collaboration & consultation) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้ มีปัญหำเกือบทุกที่ 
-   ไม่รู้ขีดควำมสำมำรถของตนเอง ไม่ปรึกษำ         
    ผู้อำวุโส หรือปรึกษำทุกเรื่อง 

-   ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนรว่มกับผู้อ่ืน 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเองพอควร ต้องอำศัย 
    กำรชี้แนะบ้ำง 

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไดด้ีมำก 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเอง ตัดสินใจเองหรือขอ     
    ค ำปรึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

 
7.  ทักษะกำรก ำกับดูแลแพทย์รุ่นน้อง และหรือนกัศึกษำแพทย์ (Supervision) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่สนใจนักศึกษำแพทย์ ไม่สอนแพทย์รุ่นน้อง 
 

-   สนใจนักศึกษำแพทย์  สอนแพทย์รุ่นน้อง   
    ได้ดีพอควร 

 

-   ก ำกับดูแลนักศึกษำและแพทย์รุ่นนอ้งได้ดีมำก  
    เป็นแบบอย่ำงที่ด ี

 
8.  กำรประเมินโดยรวม (Overall performance) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

 
ควำมเห็นเพิ่มเติม   
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
ข้อดีและจดุเด่น 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่ควรพัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)………......................................…………………….ชื่อผู้ประเมิน  
                           วันท่ี……........................................................................ 



แบบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยพยำบำล ประจ ำปีกำรศึกษำ……............…… 
 
 

ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ………………………………  ปีท่ี...........................   หอผู้ป่วย……………………………...…………………………  
วันท่ีปฏิบัติงำน ................................................... ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................................... 
 
ค ำแนะน ำ   โปรดขีดเครื่องหมำย  X  ในช่องตวัเลขมำตรำส่วนประเมินคำ่ต่อไปนี้ 
 
1. พฤตนิิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชพี (Professionalism/ethics) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่ซื่อสัตย์  ไม่รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที่  
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วย    
    ไม่เหมำะสม 

-   รับผิดชอบทั้งด้ำนเวลำและหน้ำที ่
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล        
    ผู้ป่วยด ี

-   รับผิดชอบดีมำกทุกด้ำน 
-   เจตคติและจริยธรรมวิชำชีพในกำรดูแล 
    ผู้ป่วยดีมำก 

 

 
2. ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติหรือ                
    ผู้ร่วมงำนไม่ดี 
-  ไม่สุภำพ  ก้ำวร้ำว  ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื
ผู้ร่วมงำนด ี

-   สุภำพ  อ่อนน้อม ไม่ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื    
    ผู้ร่วมงำนดีมำก 
-   สุภำพ  อ่อนน้อม สร้ำงควำมประทับใจ 
    ที่ดีแก่ผู้ที่ได้สัมผสั  เป็นแบบอย่ำงทีด่ี 

 

 
3. ทักษะในกำรตรวจวนิิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วย (Clinical skill and patient care) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่มีควำมสำมำรถในกำรซักประวัติ  ตรวจ     
   ร่ำงกำย  และกำรให้กำรวินิจฉัยอย่ำงเหมำะสม 
-  ไม่สนใจบันทึกเวชระเบียน หรือบันทกึไม่ดี 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ  ตรวจ   
   ร่ำงกำย และให้กำรวินิจฉัย ในโรค        
   ที่ไม่ซับซ้อน 
-  บันทึกเวชระเบียนได้เหมำะสม 

-  มีควำมสำมำรถในกำรซักประวตัิ     
   ตรวจร่ำงกำย และให้กำรวนิิจฉัยได้  
   ดีมำกรวมถึงโรคที่ซับซ้อน 
-  บันทึกเวชระเบียนได้ดีมำก เป็นแบบ  
   อย่ำงที่ดี 

 

 
4.  ทักษะในกำรเปน็ผู้น ำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อืน่และกำรรับปรึกษำ (Leadership collaboration & consultation) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้ มีปัญหำเกือบทุกที่ 
-   ไม่รู้ขีดควำมสำมำรถของตนเอง ไม่ปรึกษำ         
    ผู้อำวุโส หรือปรึกษำทุกเรื่อง 

-   ไม่มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนรว่มกับผู้อ่ืน 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเองพอควร 

-   ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนไดด้ีมำก 
-   รูข้ีดควำมสำมำรถตนเอง ตัดสินใจเองหรือขอ     
    ค ำปรึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

 
(โปรดพลิกเพ่ือประเมินต่อด้านหลัง) 

 



 
5.  กำรประเมินโดยรวม (Overall performance) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

 
ควำมเห็นเพิ่มเติม   
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
ข้อดีและจดุเด่น 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่ควรพัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)………......................................…………………….พยำบำลหัวหน้ำตึกผู้ปว่ย 
                                                วันท่ี……........................................................................ 

 



 
แบบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยนักศึกษำแพทย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ……............…… 

 
ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ……………………………  ปีท่ี...........................   หอผู้ป่วย…………………….………………………………  
วันท่ีปฏิบัติงำน ................................................... ชื่อผู้ประเมิน....................................................................................................... 
 
ค ำแนะน ำ   โปรดขีดเครื่องหมำย  X  ในช่องตวัเลขมำตรำส่วนประเมินคำ่ต่อไปนี้ 
 
1. พฤตนิิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชพี (Professionalism/ethics) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-   ไม่เป็นแบบอย่ำงของแพทย์ที่ดีทั้งดำ้น 
     ควำมสำมำรถทำงคลินิก คุณธรรมและจริยธรรม 

-   เป็นแบบอย่ำงของแพทย์ที่ดีทั้งด้ำน 
    ควำมสำมำรถทำงคลินิก คณุธรรมและ 
    จริยธรรม 

-   เป็นแบบอย่ำงของแพทย์ที่ดีมำกทั้งด้ำน 
     ควำมสำมำรถทำงคลินิก คุณธรรมและ 
     จริยธรรม 
 

 

 
2. ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติหรือ                
    ผู้ร่วมงำนไม่ดี 
-  ไม่สุภำพ  ก้ำวร้ำว  ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื
ผู้ร่วมงำนด ี

-   สุภำพ  อ่อนน้อม ไม่ใช้อำรมณ์ 

-   สัมพันธภำพต่อผู้ป่วยและญำติ หรอื    
    ผู้ร่วมงำนดีมำก 
-   สุภำพ  อ่อนน้อม สร้ำงควำมประทับใจ 
    ที่ดีแก่ผู้ที่ได้สัมผสั เป็นแบบอย่ำงทีด่ี 
 

 

 
3.  ทักษะในกำรเปน็ผู้น ำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อืน่และกำรรับปรึกษำ (Leadership collaboration & consultation) 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไข 
   ปัญหำควำมขดัแย้ง 
-  ไม่ให้ก ำลังใจในกำรท ำงำน บรรยำกำศเคร่งเครียด 
 

-  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ 
   แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งได้บ้ำง 
-  ให้ก ำลังใจในกำรท ำงำน บรรยำกำศ 
   ไม่เคร่งเครียด 

- มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ  
  แก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งอย่ำงดีมำก 
- ให้ก ำลังใจในกำรท ำงำน บรรยำกำศ 
  ไม่เคร่งเครียด 

 
 
 
 

 
4.  ทักษะด้ำนควำมเป็นครู (Teaching Skills) 
     4.1 ก ำกับดูแลและเป็นทีป่รึกษำ 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่ก ำกับดูแลและชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
 

-  ก ำกับดูแลเป็นที่ปรึกษำและชี้แนะแนว  
   ทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม 

-  ก ำกับดูแลเป็นที่ปรึกษำและชี้แนะแนว  
   ทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม     
   ดีมำก 

 



 
       4.2 ทักษะกำรสอน 

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่กระตือรือร้นในกำรสอน  
-  ไม่มีควำมสำมำรถในกำรสอนขำ้งเตยีง 

- กระตือรือร้นในกำรสอน และกระตุ้นให้ 
   เกิดควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
- มีควำมสำมำรถในกำรสอนข้ำงเตียงดี 

-  กระตือรือร้นในกำรสอน และกระตุ้น 
   ให้เกิดควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
   อย่ำงดีเยี่ยม 
-  มีควำมสำมำรถในกำรสอนข้ำงเตียง   
   อย่ำงดีเลิศ 

 

 
       4.3 คุณธรรมของควำมเป็นคร ู

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

-  ไม่มีควำมเมตตำกรุณำ ไม่รับฟัง ไม่มีควำม      
   ยุติธรรม และไม่มีควำมเหมำะสมด้ำนควำมเป็น 
   ครูที่ดี 

 

-  มีควำมเมตตำกรุณำ รับฟัง ยุติธรรม และ 
   มีควำมเหมำะสมด้ำนควำมเป็นครูทีด่ี 

 

-   มีควำมเมตตำกรุณำมำก รับฟังและ 
    เข้ำใจนักเรียนอย่ำงดีมำก มีควำม 
    ยุติธรรมและมีควำมเหมำะสมด้ำนควำม 
    เป็นครูที่ดีมำก 

 

 
5.  โดยภำพรวมท่ำนมคีวำมพอใจที่ได้ปฏิบตัิงำนกับแพทยป์ระจ ำบ้ำนท่ำนนี ้

ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง บรรลุควำมคำดหวัง สูงกว่ำควำมคำดหวัง ประเมินไม่ได้ 

                                                                                                                                                                   

 
ควำมเห็นเพิ่มเติม   
.................................................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินหลกัสูตร โดยแพทย์ประจ ำบำ้น 
 
ท่านเป็นแพทย์ประจ าบา้น ปีท่ี………ประจ าปีการศึกษา....... 

ส่วนท่ี 1  :  ประเมิน Academic activity กำรอยู่เวร และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วยในภำวะต่ำงๆ 
 

1.  Morning Report (ทุกวันจันทร์,ศุกร์) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

1.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

1.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

1.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

1.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.  Morning Conference (ภำษำไทย/อังกฤษ/outpatient-based) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

2.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

2.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

2.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

2.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Fundamental Pediatrics & Basic Sciences Lecture Series 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

3.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

3.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

3.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

3.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4. Introduction to Pediatrics & Emergency Lecture Series 
(ตอบเฉพำะ R1) 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

4.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

4.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

4.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

4.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  
5.  Medical Ethics/ Communication skill/Palliative care 
(MECP) conference  

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

5.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

5.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

5.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

5.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

6. Continuity Clinic (ตอบเฉพำะ R2, R3 เท่ำนัน้) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

6.1   ท่านคิดว่ารูปแบบการออกตรวจมีความเหมาะสม      

6.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

6.3 อาจารย์ที่ดูแลแนะน าและคอยช่วยเหลือเวลาท่านมีปญัหา      

6.4 อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการดูแลคนไข้เพียงพอ      

6.5 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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7.  Continuity Clinic Conference (วนัพุธ) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

7.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

7.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

7.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

7.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

8.  Thursday Conference (ตอบเฉพำะ R3) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

8.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

8.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

8.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

8.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

9.  Case-based Core Topic (อำจำรย์ + R2) 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

9.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

9.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกมุารแพทย์ที่มีความสามารถ      

9.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

9.4 โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 



 4 

10.  Journal Club 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

10.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

10.2  สามารถน าไปใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง      

10.3  บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

10.4  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

11. Mortality Conference 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

11.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

11.2   มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกุมารแพทย์ที่มีความสามารถ      

11.3   บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

11.4   โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

12. Guest Lecture 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

12.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

12.2   มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกุมารแพทย์ที่มีความสามารถ      

12.3   บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

12.4   โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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13. Interesting Case 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

13.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

13.2  มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกุมารแพทย์ที่มีความสามารถ      

13.3  บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

13.4  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

14.  English Activity  
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

14.1   ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

14.2  มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      

14.3 บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการมีส่วนร่วม      

14.4  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

15. Pediatrics-Radiology-Surgery Conference 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

15.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

15.2  มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกุมารแพทย์ที่มีความสามารถ      

15.3  บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

15.4  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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16. Technical Skill Workshop  
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

16.1  ท่านคิดว่ารูปแบบมีความเหมาะสม      

16.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้ท่านเป็นกุมารแพทย์ที่มีความสามารถ      

16.3  บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      

16.4  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

17. กำรท ำงำนวิจัย 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

17.1 ท่านสามารถเขียนโครงร่างเพื่อน าเสนองานวิจัยและเขียนขอจริยธรรมได้      

17.2 ท่านสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง      

17.3 ท่านมีความม่ันใจในการน าเสนองานวิจัยมากขึ้น       

17.4 ท่านสามารถเขียน manuscript ได้ส าเร็จ       

17.5 ท่านได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม      

17.6 ท่านคิดว่าท่านได้ความรู้ในการท างานวิจัยได้อย่างเหมาะสม       

17.7 ท่านมีเวลาในการท างานวิจัยได้อย่างเหมาะสม      

17.8 ท่านได้รับความช่วยเหลือและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
เหมาะสม  

     

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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18. กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

18.1  ท่านมีโอกาสตัดสินใจเองในการดูแลรักษาผูป้่วย      

18.2  ท่านมีความม่ันใจในการสั่งการรักษาได้เอง      

18.3 ท่านมีโอกาสได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง      

18.4  ท่านคิดว่าภาควิชาได้จัด resource ให้ท่านสามารถแสวงหาความรู้ได ้      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
19. ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ  
      ก) ท่ำนคิดว่ำท่ำนมคีวำมมั่นใจในกำรวนิิจฉัยและให้กำรรักษำภำวะทีพ่บบ่อย ดังตอ่ไปนี้ได้ดว้ยตนเอง 
 1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

19.1  Acute Hepatic failure      

19.2  Asthma      

19.3  Acute Kidney injuny        

19.4  Allergic Rhinitis      

19.5  Anaphylaxis      

19.6  Anemia      

19.7  Coma      

19.8  Common oncologic disease      

19.9  Congenital heart disease      

19.10  Delayed  development      

19.11  Diarrhea      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 



 8 

    ข) ท่ำนคดิว่ำท่ำนมีควำมม่ันใจในกำรวนิิจฉัยและให้กำรรักษำภำวะฉกุเฉนิต่ำงๆ ดังตอ่ไปนี้ไดด้้วยตนเอง 
 1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

19.12  DKA      

19.13  Electrolyte disturbance        

19.14  GI bleeding      

19.15  Heart failure      

19.16  Increased intracranial pressure       

19.17  Massive bleeding      

19.18  Meningitis      

19.19  Pneumonia        

19.20  Respiratory failure      

19.21  Seizure      

19.22  Sepsis      

19.23  Shock       

19.24  Status epilepticus      
 

ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
20. ควำมสำมำรถในกำรท ำหตัถกำร กำรตรวจและแปลผล เพื่อวนิิจฉัยและรักษำ ดังตอ่ไปนี้ได้ดว้ยตนเอง 
      ก) ท่ำนคิดว่ำท่ำนมคีวำมมั่นใจในกำรท ำหัตถกำร  ดังตอ่ไปนี้ไดด้้วยตนเอง 
 1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

20.1 Airway management : Laryngoscopy, endotracheal intubation      

20.2 Cardiopulmonary resuscitation, basic & advanced Life support 
(newborn & pediatric) 

     

20.3 Exchange transfusion      

20.4 lntraosseous  Line  placement      

20.5 Lumbar puncture : spinal fluid collection & examination      

20.6 Umbilical vessel catheterization      

20.7 Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid      

20.8 Ventilation : Bag-valve-mask, CPAP, mechanical      
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ความคิดเห็นเพิม่เตมิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ข) ท่ำนคิดว่ำมีควำมม่ันใจในกำรตรวจและแปลผล เพือ่ใหก้ำรวินิจฉัยและรักษำ ดังต่อไปนี้ได้ดว้ยตนเอง 
 
 1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

20.9 X-ray interpretation (initial or emergency reading): 
 - Abdomen, Cervical spine, Lateral neck, Chest, Fractures in 
extremities, 
-Skeletal surveys for suspected Abuse 

     

20.10 Electrocardiogram : perform and interpret      

20.11 Bone marrow : aspiration smear & stain      

20.12  Blood gases : Arterial and capillary      

20.13 CBC 
- Wright stain smear for RBC morphology, WBC and platelets, 
- Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz's body 
- Buffy coat smear & Wright stain 
- Interpret RBC indices read out on automated CBC 

     

20.14 Coagulogram (screening), venous clotting time, clot retraction, 
clot Lysis 

     

20.15 CSF cell count and staining      

20.16 Tzanck smear      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ส่วนท่ี 2  :  ควำมเหน็ตอ่ระบบประเมินผลของภำควิชำฯ และกำรให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) 

 
กำรประเมินผล 

21. กำรประเมินโดยอำจำรย ์
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

21.1  มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ      

21.2  น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง      

21.3  โดยภาพรวมท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

22. กำรประเมินโดยพยำบำล 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

22.1  มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ      

22.2  น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง      

22.3  โดยภาพรวมท่านมีความพอใจ      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

23. กำรประเมินโดยนกัศึกษำแพทย ์
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

23.1  มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ      

23.2  น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง      

23.3  โดยภาพรวมท่านมีความพอใจ      
 

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ส่วนท่ี 3  : ภำพรวมของโครงกำรฝึกอบรม 

ภำพรวมของโครงกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
1 

น้อยมาก 
2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
ด ี

5 
ดีมาก 

24. ท่านมีเวลาในการเรียนรู้ ศึกษา เพียงพอ เหมาะสม      

25. มีความหลากหลายของโรคให้ศึกษาเรียนรู้ และมีจ านวนผู้ปว่ยเพียงพอ
เหมาะสม 

     

26. มีแหล่งค้นคว้า ต ารา สื่อการสอน เพียงพอเหมาะสม      

27. มีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม      

28.   ท่านได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีศักยภาพในการเป็นกุมารแพทย์อย่าง
เหมาะสม 

     

29.  เม่ือเทียบกับความคาดหวังก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ท่านคิดวา่ท่านมี 
ความพอใจในขณะเข้ามาปฏิบัติงานจริง 

     

30. ท่านคิดว่าเม่ือจบการฝึกอบรมแลว้ท่านมีความม่ันใจในการดแูลรักษาเดก็
ในฐานะกุมารแพทย์ทั่วไป 

     

31. ถ้ามีแพทย์รุ่นน้องถามความเห็นท่านจะแนะน าแพทย์รุ่นน้องให้สมัครเปน็ 
        แพทย์ประจ าบ้านของภาควิชา 

     

32. ความพึงพอใจของท่านต่อระบบอาจารย์ประจ าชั้น      

33. ความพึงพอใจของท่านต่อการเรียนการสอนของอาจารย์โดยรวม (QA)      

34. ความพึงพอใจของท่านต่อระบบการวัดและประเมินผลโดยรวม (QA)      

35. ความพึงพอใจของท่านต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) (QA)      

 

31.  ท่านคิดว่าข้อเด่นของโครงการฝึกอบรมของภาควชิากุมารฯ คือ (กรุณาตอบอยา่งน้อย 2 ข้อ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
32. ท่านคิดว่าข้อด้อยของโครงการฝึกอบรมของภาควชิากุมารฯ คือ (กรุณาตอบอยา่งน้อย 2 ข้อ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
33. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
     (กรุณาให้ข้อเสนอแนะอย่างนอ้ย 1 ข้อ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 



แบบประเมินหลกัสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน โดย อำจำรย ์
 

โปรดคลิก๊ในช่องตัวเลขที่ตรงกับควำมคดิของท่ำนมำกที่สดุเกี่ยวกับอำจำรย์ทีท่่ำนปฏิบตังิำนดว้ย ดังนี้ 
 
5  =  เห็นด้วยอย่างยิง่    4  =  เห็นด้วย    3  =  ไม่แน่ใจ    2  =  ไม่เห็นด้วย  1  =  ไม่เห็นด้วยอยา่งยิง่   X  =  ประเมินไม่ได ้
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

1. ท่านคิดว่าหลักสูตรมคีวามเหมาะสม ท าให้แพทย์ทีจ่บการ
ฝึกอบรมมีคุณภาพ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน ์

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

2. ท่านคิดว่ากจิกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสม       

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

3. ท่านคิดว่าเนื้อหาหลักสูตร ทักษะหัตถการ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ เจตคติ ทีจ่ัดสอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 



หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

4. ท่านคิดว่าการจดั Rotation มีความเหมาะสม       

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

5. ท่านคิดว่าการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบา้น 360 
องศา มคีวามเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

6. ท่านคิดว่าการจดัท า Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านมคีวาม
เหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

7. ท่านคิดว่ากระบวนการ การจดัสอบ / การออกข้อสอบ 
Formative CRQ มีความเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 



หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

8. ท่านคิดว่าระยะเวลาที่ท่านใชใ้นการเรียนการสอนแพทย์ประจ า
บ้าน มีความเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

9. ท่านคิดว่ามีทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับแพทย์ประจ าบา้นอยา่ง
เหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

10. ท่านคดิวา่การบริหารจัดการหลักสูตรมีความเหมาะสม       

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

11. ท่านคดิวา่การส่ือสารระหว่างคณะอนุกรรมการแพทย์ประจ า
บ้าน อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 



หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

12. ท่านคดิวา่กระบวนการจัดท าหลักสูตรมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

13. ท่านได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

14. ท่านคดิวา่ท่านมคีวามมั่นใจในทักษะการสอนแพทย์ประจ า
บ้าน 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

15. ท่านมคีวามมั่นใจ พอใจในความรู้ ความสามารถในเรื่องที่
ตนเองสอนแพทย์ประจ าบา้น 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 



หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

16. ท่านคดิวา่แพทย์ประจ าบ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรมมีผลการสอบ
เพื่อรับวุฒิบัตรเป็นที่น่าพงึพอใจ 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

17. ท่านคดิวา่แพทย์ประจ าบ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรม มเีจตคติ
ความเป็นแพทย์ที่น่าพึงพอใจ 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

18. ท่านคดิวา่ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา Mentor และครูประจ าชั้น มี
ความเหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

19. ท่านคดิวา่ระบบอาจารย์ที่ปรกึษาในการท างานวิจัยมีความ
เหมาะสม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 



หัวข้อ / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 x 

20. ท่านคดิวา่กระบวนการรับแพทย์ประจ าบา้นเขา้รับการฝึกอบรม 
มีความโปร่งใส เหมาะสมและเปน็ธรรม 

      

 
ควำมคดิเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 



ID No. [       ][       ][       ][       ] 
 

1 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทาง 
ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ประจ าปีการศึกษา............................................ 

ค านิยาม  
“แพทย์ผู้ได้รับการประเมิน” หมายถึง แพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากคณะฯ 
“ผู้ตอบแบบสอบถาม” หรอื “ผู้ใช้บัณฑิต” หมายถึง ผู้ทีป่ฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ได้รับการประเมนิ ท้ังในฐานะผู้บงัคบับัญชา 
หรือผู้ร่วมงาน หรือผู้ใตบ้ังคับบญัชา 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อแพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น  ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ ใช้เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมิน 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน จ านวน 2 หน้า ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพทย์ผู้ได้รับการประเมินโดยใส่เครื่องหมาย 
 ลงในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  code 

1.1 แพทย์ผู้ได้รับการประเมิน     Name 

1.2 หลักสูตร ............................... RA 

1.3 ปีการศึกษาที่ส าเร็จการฝึกอบรม.. ....... ............ Year 

1.4 ปัจจุบันปฏิบัติงานที่           Wplace 

1.5 ต าแหน่ง            Position 

1.6 ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 1. ผู้บงัคับบัญชาชั้นต้น/นายจ้างโดยตรง ระบุต าแหน่ง      
 2. แพทย์ผู้รว่มงาน 
 3. เภสัชกร/ทันตแพทย์ 
 4. พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 
 5. ผู้ใต้บังคับบัญชา/อื่นๆ ระบุ         Interviewee 

1.7 ลักษณะหนว่ยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. หนว่ยงานของรฐั                               2. รัฐวิสาหกิจ 
 3. หนว่ยงานเอกชน                               4. บริษัท/ห้างร้าน/ห้างหุน้ส่วน 
 5. อื่นๆ โปรดระบุ           Org 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง  

2.1 ความต้องการและความคาดหวังของท่านต่อแพทย์ผู้ได้รับการประเมินเม่ือส าเร็จการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. จบตามเวลาท่ีก าหนด                        2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. อื่นๆ ระบุ            
           

Needt 
Needq 
Needoth 

 



ID No. [       ][       ][       ][       ] 
 

2 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจ code 

3.1 ขณะนี้แพทย์ผู้ได้รบัการประเมินปฏิบัติงานเป็นอย่างไร (คะแนนจากน้อยไปหามากตั้งแต่ 1-5)  

ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Cscore 

คุณธรรมจริยธรรม  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Escore 

คุณลักษณะความเป็นคร ู  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Tscore 

การสื่อสารกับผู้ปว่ยและญาติ  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Pscore 

การสื่อสารกับผู้รว่มงาน  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Fscore 

การปฏิบัติงานเป็นทีม  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Gscore 

ความรับผิดชอบต่อสว่นรวม  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Rscore 

ความคิดในการพัฒนาหนว่ยงาน  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Dscore 

การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Kscore 

ความคิดสร้างสรรค ์  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ CRscore 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ ENscore 

ความสามารถด้านการวิจัย  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ REscore 

การบริหารและความเปน็ผู้น า  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Lscore 

ความพึงพอใจโดยรวม  1 น้อย     2     3     4     5 มาก     NA ประเมินไม่ได้ Sscore 

3.2 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถระหว่างแพทย์เฉพาะทางที่จบจากรามาธิบดีกับสถาบันอืน่ๆ แพทย์ที่จบจากรามาธิบดี 
มีลักษณะ 
 1. ด้อยกว่ามาก  2. ด้อยกว่า  3. เทียบเท่า (ไปข้อ 3.4)  4. ดีกว่า  5. ดีกว่ามาก  NA ประเมินไม่ได้ (ไปข้อ 3.4)   

Compare 

3.3 จากข้อ 3.2 แพทย์ผู้ได้รับการประเมินแตกต่างจากแพทย์จบจากสถาบันอื่นในด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย  2. คุณธรรมจริยธรรม  3. คุณลักษณะความเป็นคร ู
 4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ               5. การสื่อสารกับผูร้่วมงาน  6. การปฏิบัติงานเป็นทีม 
 7. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  8. ความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน    9. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม 
 10. ความคิดสร้างสรรค ์  11. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   12. ความสามารถด้านการ
วิจัย  13. การบริหารและความเป็นผู้น า   14. อ่ืนๆ ระบุ      

Comp…. 
c, e, t, 
p, f, g, 
r, d, k, 
cr, en, re, 
l 
 

3.4 ในอนาคตท่านจะแนะน าแพทย์ทา่นอื่นศึกษาต่อเฉพาะทางที่สถาบัน 
 1. รามาธิบด ี   2. ศิริราช    3. จุฬา    4. อื่นๆ ระบุ                          NA ระบุไม่ได้ (ไปข้อ 3.6) 

Recom…. 
ra, si, ja, oth 

3.5 เหตุผลที่ท่านแนะน าสถาบันในขอ้ 3.4 (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
 1. จบตามเวลาท่ีก าหนด                      2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. อื่นๆ ระบุ            
           

Recomt 
Recomq 
Recomoth 

3.6 วัน/เดือน/ปี ท่ีให้ข้อมูล (เชน่ 28/01/2561)    I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I Date 

ข้อมูลเสนอแนะ (ด้านการพัฒนาหลักสูตร สิ่งสนับสนุนจากรามาธบิดแีละอื่นๆ) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 

***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรณุาสละเวลาตอบค าถามเพือ่น าข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงขึน้*** 



แบบประเมิน Rotation ที่แพทย์ประจ ำบ้ำนปฏิบัติงำน 
 

ชื่อ Rotation ……………………………… 
วันท่ีปฏิบัติงาน........................................ 

 

 
ค าแนะน า   โปรดขีดเครื่องหมาย  X  ในช่อง 
 
 น้อย

มำก  
(<10%) 

น้อย  
 

(10-25%) 

ปำน
กลำง 

(25-30%)  

มำก  
 

(50-75%) 

มำก
ท่ีสุด 

(>75%) 

ประเมิน
ไม่ได ้

X 
1. Goals & objectives/expectations/responsibilities ของ Rotation น้ีมีควำมชัดเจน       
2. ในระหว่ำงปฏิบัตงิำนท่ำนได้รับ clinical experience เพิ่มขึ้น       

3. ท่ำนได้มีโอกำสอภิปรำยปัญหำต่ำงๆของผู้ป่วยกับอำจำรย์ท่ีดูแลรับผิดชอบ       

4. ท่ำนไดบ้รรลุ Goals & objectives ของ rotation น้ี       
5. ท่ำนคิดว่ำ Rotation น้ีมีประโยชน์ในกำรส่งเสริมให้ท่ำนเป็นกุมำรแพทย์ท่ีมี
ควำมสำมำรถ 

      

6. ท่ำนคิดว่ำ Rotation น้ี ท ำให้ท่ำนมี Competencies ใดเพิ่มขึ้นบ้ำง       
    6.1 Professionalism       
    6.2 Communication       
    6.3 Medical knowledge       
    6.4 Patient care       
    6.5 Continuous profession development       
    6.6 Leaderships       
    6.7 Family center       
    6.8 Child advocacy       
    6.9 Research       
   6.10 Teaching skill       
7. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน       

 อาจารย์ได้มีการพูดคุยกัน GOALs & OBJECTIVES ของ rotation            มี                   ไม่มี 

 อาจารย์ได้ให้การ feedback ระหว่างหรือหลังจบ rotation    มี                   ไม่มี 

 
ควำมเห็นเพิ่มเติม   
ข้อดีและจดุเด่น 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
ควำมเห็นอื่นๆ 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 


