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 วัยรุน คือชวงวัยที่มีอายุต้ังแต 10-21 ป เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคมอยางมาก เปนวัยที่สมองยังพัฒนาไดไมเต็มที่ และมพัีฒนาการดานจิตสังคมเฉพาะวัย สงผลใหปญหาที่
พบในวัยน้ีมีความเปนเอกลักษณ เชน ปญหาการเจริญเติบโต การเขาสูวัยเจริญพันธ ปญหาการเรียน การ
ปรับตัว เพ่ือน ปญหาความสมัพันธในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยง ปญหาเรื่องเพศ การต้ังครรภไมพรอม ยาเสพ
ติด อุบัติเหต และปญหาดานอารมณ ดังน้ันการใหการดูแลชวยเหลือวัยรุน จึงจําเปนตองมีความรู และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน นอกจากน้ีเทคนิคการพูดคุยกับวัยรุนมีความสําคญัอยางมากที่จะทําใหแพทยสามารถ
เขาถึงวัยรุน และทําใหวัยรุนบอกขอมูลที่เปนความจริง รวมถึงสามารถทาํใหวัยรุนใหความรวมมือในการเขาสู
กระบวนการดูแลชวยเหลือ เพ่ือนําไปสูการดูแลวัยรุนแบบเปนองครวม ซึง่จะนําไปสูการปองกันการเกิดปญหา 
การใหความชวยเหลือ การแกไขปญหาและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกที่
เหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานบวกของวัยรุนตอไป  

ปจจุบันแพทยที่ใหการดูแลวัยรุนยังไมมีความเฉพาะเจาะจง วัยรุนเขารับการดูแลจากแพทยตาม
เกณฑอายุ เชน หากอายุนอยกวา 15 ป จะไดรับการดูแลโดยกุมารแพทย หากอายุมากกวา 15 ป อายุรแพทย
จะเปนผูดูแล ในขณะที่บางสถาบันการฝกอบรมใหการดูแลเด็กต้ังแตแรกเกิด ถึง อายุ 18 ป หรือ บางสถาบัน
จะใหวัยรุนที่อายุเกิน 15 ปไดรับการดูแลตามปญหาที่เกิดขึ้น เชน หากมปีญหาโรคทางกายทั่วไปใหอายุร
แพทยดูแล หากมีปญหาระบบสืบพันธุใหดูแลโดยสูตินรีแพทย หรือหากมีปญหาพฤติกรรม และโรคทางจิตใจ
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ใหพบจิตแพทย ปญหาเหลาน้ีทําใหการดูแลวัยรุนไมเกิดเปนองครวม ซึง่สาเหตุหลักสวนหน่ึงเกิดจากการขาด
แพทยที่มคีวามเช่ียวชาญในการดูแลวัยรุนแบบรอบดาน 

จากเหตุผลดังกลาว ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของอนุสาขา
เวชศาสตรวัยรุน และไดพัฒนาหลักสูตรน้ีขึ้น โดยหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูเช่ียวชาญดานเวชศาสตรวัยรุน 
จะมีความทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มีผลใหวัยรุนไดรับการดูแลอยางเปนองครวม 
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลมุทั้งการปองกันปญหา การดูแลชวยเหลือ และการสงตอ อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมคีุณภาพตอไป 
 ในการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2562 ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในป พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาฉบับปรับปรุงใหม ที่เนนการบริบาลสุขภาพที่ยึดคน
เปนศูนยกลาง (people-centered health care) และเกณฑมาตราฐานสากล ดังน้ันเพ่ือใหการฝกอบรมอนุ
สาขาเวชศาสตรวัยรุนมีความทันสมัย เหมาะสมตอสภาวะการณในปจจุบัน จึงมีแผนการฝกอบรมที่มุงเนนทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงความตองการ
ของระบบบริการสุขภาพ เชน การดูแลวัยรุนต้ังครรภ การปองกันและสงเสริมสุขภาพทางอนามัยเจริญพันธ 
การสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และการปองกันปญหาทางอารมณในวัยรุน โดยเนนใหวัยรุนมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากน้ีแผนการฝกอบรมในหลกัสูตรใหมมีการเนนเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม 
เชน การใหบรกิารทางวิชาการ และคําปรึกษาในโรงเรียนผานงานอนามัยโรงเรียน การมีสวนรวมในการรณรงค
ปองกันปญหาวัยรุนรวมกับเครือขายสุขภาพวัยรุน เพ่ือใหแพทยเวชศาสตรวัยรุนสามารถใหการดูแลรักษา
วัยรุนแบบมืออาชีพ ดูแลวัยรุนอยางเปนองครวม สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนรวมทั้งสหวิชาชีพ บุคลากร
สาธารณสุข และเครือขายวัยรุน เนนการมีความรูความสามารถในเรื่องการปองกันโรค และสงเสริมสขุภาพ
วัยรุน ความมคีุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพแพทย มีเจตนารมณ และเตรียมพรอมทีจ่ะเรียนรูตลอดชีวิต มี
เวลาดูแลสุขภาพตนเองใหเหมาะสมและสมดุลกับการฝกปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูนํา
ทางดานเวชศาสตรวัยรุนเพ่ือนําไปสูการสงเสริมสุขภาพวัยรุนในชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
 ดังน้ันในปการศึกษา 2563 สาขาวิชากุมารเวชศาสตรผูปวยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทย 
ศาสตรศิริราชพยาบาลจึงปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนให
สอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุ งป พ.ศ. 2562 
และใหตอบโจทยความตองการของระบบสุขภาพในประเทศไทยในปจจุบัน โดยกําหนดพันธกิจของการฝกอบ 
รมใหครอบคลุมมุงเนนการผลิตกุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุนที่มีความรู ความสามารถที่จะใหการดูแลรักษา
วัยรุนอยางเปนองครวม มีทักษะในการประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
สามารถใหการกํากับดูแลสุขภาพวัยรุนไดอยางถูกตองครบถวน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถสรางแรงจูง 
ใจใหวัยรุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถใหการดูแลชวยเหลือวัยรุนที่มีปญหาดานอารมณ และพฤติกรรม
เสี่ยง เชน ปญหาการใชสารเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล การมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน การต้ังครรภไมพรอม 
การถูกทารุณกรรมทางเพศ  การทํารายตนเอง (non-suicidal self-harm)  การใชความรุนแรง  การเสพสื่อ 
หรือติดโซเชียล รวมทั้งการถูกกลั่นแกลงในโลกไซเบอร  สามารถใหการดูแลชวยเหลือวัยรุนที่เจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังรวมกับเจาของไขเพ่ือใหวัยรุนรวมมือในการรักษาโรคทางกาย มีทักษะในการดูแลตนเอง รวมทั้งเตรียม
ความพรอมใหวัยรุนเปลี่ยนถายการดูแลรักษาจากเด็กไปสูระบบการดูแลแบบผูใหญ สามารถใหการดูแลรักษา
โรคที่พบบอยในวัยรุนทั้งโรคทางกาย และทางจิตใจที่มีภาวะแทรกซอนทางกาย เชน ประจําเดือนผิดปกติ สิว 
อวน โรคกลัวอวน (anorexia nervosa และ bulimia nervosa) รวมทั้งใหการดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมเพศ
หลากหลาย 
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นอกจากน้ีกุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุนจําเปนตองมีทักษะในการสื่อสารเชิงบวก สามารถทํางานแบบ 
สหวิชาชีพทั้งกับบุคลากรทางการแพทย ผูปกครอง และครู ทั้งในบทบาทของผูนําทีมสหวิชาชีพ หรือเปนผูรวม
บริบาลวัยรุนทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน สามารถวางแผนใหความชวยเหลือวัยรุน และครอบครัว
โดยคํานึงถึงสิทธิวัยรุนเปนหลัก มีทักษะในการใหคําแนะนําปรึกษาแกพอแม ผูปกครอง และครูเก่ียวกับการ
เลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการและเสริมสรางศักยภาพของวัยรุน การจัดการปญหาดานอารมณ และพฤติกรรม
ตาง ๆ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางวัยรุน พอแม ผูปกครอง และครู รวมทั้งสามารถเปนที่ปรึกษาให
ความรู และรับสงตอวัยรุนที่มีปญหาดานอารมณและพฤติกรรมจากแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย ตลอด 
จนบุคลากรทางการแพทย และครูจากโรงเรียนเครือขาย อีกทั้งตองมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลาง มีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  สามารถผลิต
งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู พัฒนาไปสูความเปนนักวิชาการ หรือมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง นโยบาย
แกไขปญหา และการปองกันการเกิดปญหาของวัยรุนระดับสังคม และระดับประเทศรวมทั้งมีทักษะในการสื่อ 
สารเชิงวิชาการดวยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขโดยสอดคลองกับความตองการของสังคม สิ่งแวดลอม และเหมาะสม
กับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
5. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เปนเวลา 2 ป ผูไดรับ
ประกาศนียบัตรฯ จะตองมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ หรือผลของการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะ
หลักที่ครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติที่จําเปนสําหรับการเปนแพทยเวชศาสตรวัยรุน และสอดคลองกับ
พันธกิจของหลักสูตร 7 ดานดังน้ี 

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
5.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ พฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานทั้งในวิชาชีพของ

ตนเอง และวิชาชีพอ่ืนๆ 
         5.1.2 มีความนาเช่ือถือ และความรับผิดชอบ 
         5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 

5.1.4 เคารพ และใหเกียรติตอวัยรุน และครอบครัว ปฏิบัติตอวัยรุนดวยความเอาใจใส 
โดยไมคํานึงถึงบริบทของเช้ือชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแก
วัยรุน หรือผูปกครองตามแตกรณี รักษาขอมูลที่เปนสวนตัว และเคารพสิทธิของ
วัยรุน 

5.1.5 ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และวิชาชีพ เปนที่ไววางใจของวัยรุน ผูปกครองวัยรุนและ
สังคม 

5.2 การติดตอสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal 
skills) 

5.2.1 สามารถสื่อสารกับวัยรุน บิดามารดา หรือผูปกครอง โดยตระหนักถึงปจจัยของคู
สื่อสารที่อาจสงผลตอการสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของวัยรุน (ระดับการศึกษา ภาษา 
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วัฒนธรรม ความเช่ือเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณของวัยรุน 
บิดามารดา หรือผูปกครอง รวมถึงบรรยากาศที่เอ้ือตอการสื่อสาร 

5.2.2      ใหคําแนะนํา สรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับ
วัยรุน และบิดามารดา หรือผูปกครองอยางเหมาะสม 

5.2.3 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึก และความวิตกกังวลของวัยรุน บิดา
มารดา หรือผูปกครอง 

5.2.4 สามารถสื่อสารกับผูรวมงาน และสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธ และบูรณาการ
ระหวางทีมที่ดูแลรักษาวัยรุนไดอยางเหมาะสม 

         5.2.5 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูที่เกี่ยวของ 
5.2.6 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal 

communication) ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5.2.7 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืนๆ ไดอยาง

เหมาะสม 
5.2.8 ช้ีแจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองวัยรุนใน

การดูแลรักษา และการยินยอมจากตัววัยรุนตามความเหมาะสม (consent and 
assent) 

5.3 ความรูทางเวชศาสตรวัยรุน และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ (Scientific knowledge of    
     adolescent medicine and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1) 

         5.3.1      มีความรู ความเขาใจดานวิชาเวชศาสตรวัยรุน 
5.3.2      มีความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรชีวการแพทย 

วิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม เวชศาสตรปองกัน จริยธรรม
ทางการแพทย ระบบสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย นิติเวชวิทยา และ
การแพทยทางเลือกในสวนที่เกี่ยวกับเวชศาสตรวัยรุน 

5.3.3      คิด วิเคราะห คนควาความรู เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษา
วัยรุน ตลอดจนวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูก 
ตองเหมาะสม 

5.4  การบริบาลวัยรุน (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลวัยรุนโดยใช 
ทักษะความรูความสามารถดังตอไปน้ีอยางมีประสิทธิภาพ 
5.4.1  การตรวจวินิจฉัย และดูแลรกัษาวัยรุน (Adolescent assessment and 

management)  
5.4.1.1  มีทักษะในการซักประวัติ และตรวจรางกายวัยรุนดวยวิธีการที่ถูกตองและ

เหมาะสม  
     5.4.1.2 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 
   5.4.1.3 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติ  

การและการตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาต้ังสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาวัยรุน   

5.4.1.4 นําความรูทางทฤษฎี และใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ 
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(evidence based medicine) มาประกอบการพิจารณา และใชวิจารณ 
ญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การรักษาวัยรุนไดอยาง
เหมาะสม และทันทวงท ี 

5.4.1.5 ใหการบริบาลสุขภาพวัยรุนแบบองครวม และแบบสหวิชาชีพ โดยยึดวัยรุน 
 และครอบครัวเปนศูนยกลาง รวมถึงในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความ 

สําคัญ และใหการรักษาเบ้ืองตนไดอยางทันทวงที  
5.4.1.7 เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การ 
  ดูแลวัยรุนในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับระยะของการดําเนินโรค 

(natural history) ความตองการของวัยรุน และครอบครวัตลอดจน
ทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.8 บันทึกเวชระเบียนที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรวัยรุนอยางเปนระบบ ถูกตอง 
และตอเน่ืองโดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 

5.4.2   การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่
จําเปน (technical and procedural skills) และใชเครือ่งมือตาง ๆ ในการตรวจ
วินิจฉัย และรกัษาวัยรุน โดยสามารถอธิบายขอบงช้ี ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการ
ตรวจ  สภาพ และเง่ือนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ สามารถกระทําได
ดวยตนเอง แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมวัยรุนเพ่ือการวินิจฉัยน้ัน ๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 2) 

 5.5  ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสขุภาพ (Health system and health promotion) 
 มีความสามารถในการกํากับดูแลสุขภาพของวัยรุนอยางตอเน่ือง (continuity of care) ให 
 คําปรึกษาแนะนําแกผูปกครองไดทั้งในคลินิกวัยรุน หอผูปวยนอก หอผูปวยใน โดยคํานึกถึง 
 ระบบสุขภาพ และครอบครวัเปนศูนยกลาง 

         5.5.1  กํากับดูแลสุขภาพวัยรุนโดยมวัียรุน และครอบครัวเปนศูนยกลาง 
5.5.2   ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพวัยรุน 
5.5.3  ใหการบริบาลสุขภาพวัยรุนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชนของ

วัยรุนเปนสําคัญ 
5.5.4  ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีอิทธิพลตอ

สุขภาพวัยรุน และสามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพวัยรุนแบบองครวม 

5.6  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 
development) เพ่ือธํารง และพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนอง
ตอความตองการของวัยรุน สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย 
5.6.1  กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานที่จําเปน 

วางแผน และแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม เขารวมกิจกรรมเพ่ือแสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

         5.6.2  คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.6.3  มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูลบนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาด
คลินิก และเวชศาสตรเชิงประจักษ 

         5.6.4  ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสมในการบริบาลวัยรุน 
5.6.5  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติไดอยาง

สม่าํเสมอ และตอเน่ือง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการ
จัดการความรูได (knowledge management) 

5.7  ภาวะผูนาํ (Leadership) มีความสามารถในการเปนผูนําทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาวัยรุน

และการบริการสุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาวัยรุน ดังน้ี 

         5.7.1  เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมที่รวมดูแลวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.7.2  ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนใหผูรวม 

งานทําหนาที่ไดอยางเต็มความสามารถ  

         5.7.3  แสดงถึงความเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค และมีวิสัยทศัน 

    

6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

      6.1.1  ขอบเขตของการฝกอบรม 

   สถาบันฝกอบรมจัดการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความสามารถ

ทางวิชาชีพ หรือมีผลของการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลักไมนอยกวาเกณฑที่ราชวิทยาลัยกุมาร

แพทยแหงประเทศไทยกําหนด 7 ประการ การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-

based learning) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งวัยรุนทั่วไป 

และวัยรุนที่มีปญหาทางกายและจิตสังคม ชวงอายุต้ังแต 10 จนถึง 18 ป และครอบคลุมโรคสวนใหญที่แพทย

เวชศาสตรวัยรุนจะตองประสบในชีวิตการทํางาน นอกจากน้ีสถาบันสามารถจัดประสบการณการเรียนรู

เพ่ิมเติมตามความตองการของแพทยประจําบานตอยอด และศักยภาพของสถาบันฝกอบรม 

      6.1.2  ระยะเวลา ลกัษณะ และระดับของการฝกอบรม 

   การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับ โดยหน่ึงระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไม

นอยกวา 50 สปัดาห รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห 

ทั้งน้ีอนุญาตใหลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสทิธิไดรับ

การพิจารณาประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ในกรณลีาเกินกวาที่กําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรม

ใหมีระยะเวลาการฝกอบรมทัง้สิ้นไมตํ่ากวา 100 สัปดาห จงึจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือ

ประกาศนียบัตรฯ 

 สถาบันฝกอบรมมีหนาที่จัดเตรียมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการเรียนรูที่

เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดครอบคลุมตลอดระยะเวลา 100 สัปดาห ดังน้ี 

 ระดับที่ 1 เปนการฝกอบรมทีค่รอบคลุมวิชาเน้ือหาเวชศาสตรวัยรุนทั่วไป โดยจัดใหแพทยประจําบาน

ตอยอดมีประสบการณในการดูแลวัยรุนดังน้ี 
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‒ ปฏิบัติงานในคลินิกวัยรุน คลนิิกมารดาวัยรุน หอผูปวยใน หอผูปวยนอก แผนกผูปวยฉกุเฉินและ

รีบดวน หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต รับปรึกษาผูปวยวัยรุนจากภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร อายุรศาสตร 

ศัลยศาสตร และภาควิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับวัยรุน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย รวมถึงได

ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดูแลสุขภาพวัยรุนเชิงรุก เชน งานอนามัยโรงเรียน เยี่ยมบาน และงาน

ที่เกี่ยวของกับนโยบายสุขภาพวัยรุน หรือการปองกัน และแกไขปญหาวัยรุน เปนระยะเวลา 38 

สัปดาห หรือ 9 เดือน  

‒ ศึกษาและปฏิบัติงานเพ่ือดูแลผูปวยวัยรุนทีม่ีปญหาดานสติูนรีเวชหรืออนามัยเจริญพันธ เปน

ระยะเวลา 4 สปัดาห หรือ 1 เดือน  

‒ ศึกษาและปฏิบัติงานเพ่ือดูแลดูแลผูปวยวัยรุนที่มีปญหาทางดานจิตเวช ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร เปน

ระยะเวลา 8 สปัดาห หรือ 2 เดือน  

 ระดับที่ 2 จัดใหแพทยประจาํบานตอยอดทําหนาที่ดูแลผูปวยวัยรุนอยางตอเน่ือง เปนหัวหนาทีมใน

การดูแลรักษาวัยรุน กํากับดูแลแพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย รวมทั้งมีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรวัยรุน ทั้งในสวนที่เปนการดูแลวัยรุนในหอผูปวยใน และผูปวย

นอกเปนระยะเวลา 34 สัปดาห หรือ 8 เดือน  

‒ ศึกษาและปฏิบัติงานในสถาบันตาง ๆ ในวิชาเลือกเสร ีเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรบัประสบการณ

เพ่ิมเติมในสาขาตาง ๆ ในระยะเวลา 12 สปัดาห หรือ 3 เดือน เชน การศึกษาและปฏิบัติงานใน

สถาบันที่ใหการดูแลรักษาวัยรุนที่มีปญหาทางดานจิตใจหรืองานจิตเวชเด็กและวัยรุน งานอนามัย

เจริญพันธ งานดานกฏหมายที่เกี่ยวของกับวัยรุน เชน การทารุณกรรมวัยรุน การลอลวงวัยรุนใหขาย

บริการทางเพศ การทํารายรางกาย การกลั่นแกลงในโลกโซเชียล รวมถึงการใหความคุมครองวัยรุน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก งานบริการเชิงรุกที่เกี่ยวของกับวัยรุนในชุมชน เชน กลุมเพศ

หลากหลาย มารดาวัยรุนใชสารเสพติด ทั้งน้ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกการปฏิบัติงาน

วิชาเลือกไดเหมาะสมกับความตองการของตนเองเปดโอกาสใหสามารถฝกปฏิบัติงานไดทั้งใน และ

ตางประเทศ  

‒ จัดใหมีเวลาอยางนอย 4 สัปดาห หรือ 1 เดือนสําหรับการเตรียมเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

      6.1.3  การจัดรูปแบบ หรือวิธีการการฝกอบรม 
           เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ หรือมีผลการ
เรียนรูที่พึงประสงคทั้ง 7 ประการ (ตารางที่ 1) สาขาวิชาฯ จึงจัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอ
ยอดเปนศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความพรอม และสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดไดแสดงความ
รับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเอง และไดสะทอนการเรียนรูน้ันๆ (self-reflection) สงเสริมความ
เปนอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพ่ือใหแพทยประจาํบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอวัยรุน 
ครอบครัว และชุมชนไดอยางดีที่สุด โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเปนอิสระในการตัดสินใจของวัยรุน 
(patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการช้ีแนะ
แพทยประจําบานตอยอดโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมินคา (appraisal) 
และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 
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         รูปแบบการจัดการฝกอบรม มี 5 รูปแบบ ทั้งน้ีเพ่ือใหแพทยประจาํบานตอยอดไดมีประสบ 
การณการเรียนรูที่หลากหลายในอนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน ดังน้ี 
  6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  

เปนการฝกอบรมโดยใชการฝกปฏิบัติเปนพ้ืนฐาน (practice-based training) มีการบูรณา
การการฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอด มีสวนรวม
ในการบริการและรับผิดชอบดูแลวัยรุน เพ่ือใหมีความรู ความสามารถในดานการบริบาลวัยรุน การทําหัตถการ 
การใหเหตุผล และการตัดสินใจทางคลินิก การใหคําแนะนําและการปองกันโรค การบันทึกรายงานวัยรุน การ
บริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพ และการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด (trainee-centered) มี
การบูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลวัยรุน ทั้งน้ีจัดใหปฏิบัติงานเพ่ือครอบคลุม
ความรู ทักษะ และผลลัพธของหลักสูตร จึงจัดประสบการณการเรียนรูดังน้ี 

ก. การดูแลวัยรุนที่คลินิกวัยรุน และคลินิกมารดาวัยรุน  
จัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการบริบาลผูปวยวัยรุนที่มีปญหาทางกาย ปญหาทาง

อารมณ และพฤติกรรม แบบผูปวยนอกอยางตอเน่ือง โดยจัดประสบการณการเรียนรูภายใตการกํากับดูแลของ
อาจารยรวมกันอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถดูแลผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีเวลาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม  

ข. การดูแลผูปวยวัยรุนที่แผนกตรวจโรคผูปวยนอก หอผูปวยใน หอผูปวยฉกุเฉิน-แพทยเวร และหอ
ผูปวยตางภาควิชา 

 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลรกัษาวัยรุนที่ไดรับการปรึกษาปญหา
ทางดานเวชศาสตรวัยรุนที่หอผูปวยนอก หอผูปวยใน หอผูปวยฉุกเฉิน-แพทยเวร และหอผูปวยตางภาควิชา 
ในชวงเวลา 2 ปของการฝกอบรมโดยไมนับชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานนอกภาควิชา เดือนที่มีวิชาเลือกเสรี และ
เดือนที่ทําวิจัย  
     ค.  การเรยีนการสอนขางเตียงผูปวยสําหรับแพทยประจําบานตอยอดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือ
มุงเนนใหแพทยประจําบานตอยอดมคีวามรูพ้ืนฐาน และมทีักษะทางดานเวชศาสตรวัยรุนที่แตกฉาน 

โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานน้ัน กําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดในช้ันปที่ 1 สามารถดูแล
ผูปวยวัยรุนภายใตการกํากับดูแลของอาจารยโดยมคีวามสามารถทางวิชาชีพในระดับที่ 2 และระดับที่ 3  

ในช้ันปที่ 2 สามารถตัดสินใจ และใหการดูแลรักษาดวยตนเอง โดยมีความสามารถทางวิชา ชีพใน
ระดับที่ 4 และระดับที่ 5  

ค. งานดานอนามัยโรงเรียน และการใหความรูทางดานเวชศาสตรวัยรุนตอชุมชนและสังคม 
จัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณการใหคําแนะนํา การปองกัน และการสรางเสริมสุข 

ภาพทั้งทางรางกาย และจิตสังคม รวมทั้งการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึง
การใหความรูแกวัยรุน ครู ผูปกครอง และชุมชน หรือผานทางสื่อตาง ๆ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดตระหนักถึงบทบาทของแพทยเวชศาสตร
วัยรุนในการสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ การพิทักษประโยชนเพ่ือวัยรุน และสามารถเปนที่ปรึกษาของครู 
พยาบาลในโรงเรียน และบุคคลากรทางการแพทยในชุมชนได  

ง. การกํากับดูแลสุขภาพวัยรุน (Adolescent health supervision) 
 เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความเขาใจและมทีักษะในการกาํกับดูแลสุขภาพวัยรุนอยาง
ตอเน่ือง โดยครอบคลุมการประเมิน และคัดกรองความผิดปกติทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม และ
ใหการดูแลรักษาต้ังแตแรกเริ่ม สรางเสริมสขุภาพกายและใจ ใหภูมิคุมกนัโรค ใหคําปรกึษาแนะนําแกวัยรุน
และผูปกครองในดานการปองกันอุบัติเหตุ การเลี้ยงดู และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน         
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  6.1.3.2 การเรียนรูในหองเรียน 
  จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และ
เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวทั้งทางดานเวชศาสตรวัยรุน ดังตอไปน้ี 

1) การสอนทางดานเวชศาสตรวัยรุน  

− สอนบรรยาย เชน core lecture of adolescent medicine ตามตาราง 

− ศึกษาและทบทวนวารสารเกี่ยวกับดานเวชศาสตรวัยรุน   2 ครั้ง/เดือน 

− Topic review/case discussion/interesting case conference  2 ครั้ง/เดือน 

− Interhospital conference/Interdepartment conference 3 ครั้ง/ป 
2) การประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับวัยรุน เชน การอบรมระยะสั้นของอนุกรรมการสุขภาพ

วัยรุนรวมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย การอบรมระยะสั้นของชมรม
สุขภาพวัยรุน การอบรมระยะสั้นของชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย  

3) เขารวมเรียน หรืออบรมที่จดัโดยภาควิชา ฯ หรือ สวนกลาง เชน วิทยาศาสตรการแพทย
พ้ืนฐานประยุกต การบริหารจัดการการดูแลสุขภาพของตนเอง การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) การดูแลผูปวยระยะสุดทาย (palliative care work shop) การฝก
ทักษะตาง ๆ ทางดานคอมพิวเตอร การสืบคนหลักฐานทางการแพทยเชิงประจักษ และ
สถิติที่จําเปนในงานวิจัย  

  6.1.3.3 การเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
1) จัดประสบการณการเรียนรูโดยใหผานการศกึษาและปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูตินรีเวช

ศาสตร (หนวยวางแผนครอบครัว) คลินิกกามโรค คลินิกจติเวชเด็กและวัยรุน ภาควิชา
จิตเวชศาสตร และ วิชาเลือกอ่ืน ๆ อยางละ 1 เดือน โดยรวมกันแลวไมเกิน 6 เดือนใน 
2 ป 

2) จัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหสามารถเปนผูนําในทีมบริบาลวัยรุน โดยจัดใหมีการ
สอนแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  โดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมี
ประสบการณในการฝกทักษะหัตถการที่จําเปน โดยมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 
(ภาคผนวกที่ 2) การฝกทักษะการสื่อสาร (communication skills) (ภาคผนวกที่ 3) 
ทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทั้งมีประสบการณของการเปน
ทีมบริบาลวัยรุน (patient care team) การประเมินความคุมคาของการใชยา และ
เทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การเปนสวนหน่ึงของทีมพัฒนาคุณภาพ การ
บริหารความเสี่ยง และความปลอดภัยของวัยรุน (patient safety) เปนตน 

6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ 
1) การคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ 

และฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 
2) การประเมินบทความวิชาการ และการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช

วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิง
ประจักษ (evidence-based medicine) 

3) การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย
วัยรุน (decision making) 
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6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย และบนัทกึรายงานการศึกษาผูปวยวัยรุน 
  เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางคลินิก หรอืทางสังคม ตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย 
โดยกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอย 1 เรื่อง ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบ
ของการทําวิจัย (ภาคผนวกที่ 4) เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน (อฝส.เวชศาสตรวัยรุน) ของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย สาํหรับการทํางานวิจัย เพ่ือพิจารณารับรองประกาศนียบัตร อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 
 
ตารางที่ 1  วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ 
 

ความรูความสามารถ 
ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัด และประเมินผล 

5.1 พฤติกรรม เจตคติ  
     คุณธรรม และ 
     จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

- เปนแบบอยาง  

- การเรียนจากการปฎิบัติงาน (patient- 
based learning) ที่หอผูปวยใน หอ
ผูปวยนอก คลนิิกวัยรุนและคลินิก
มารดาวัยรุน 

- อภิปรายตัวอยางวัยรุน 

- การสอนขางเตียง   

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 
- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

(ภาคผนวกที่ 5) 

5.2 การติดตอสื่อสาร และ 
     การสรางสัมพันธภาพ 

- เปนแบบอยาง 
- การเรียนจากการปฎิบัติงานที่หอผูปวย

ใน หอผูปวยนอก คลินิกวัยรุนและ
คลินิกมารดาวัยรุน 

- อภิปรายตัวอยางวัยรุน 
- สอนขางเตียง  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ/การนําเสนอ/
สัมมนา   

- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed  
learning: SDL) 

- การสังเกตโดยตรง 
- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.3 ความรูทางเวชศาสตร 
     วัยรุนและศาสตรอ่ืนๆ 
     ที่เกี่ยวของ 

- การบรรยาย 
- การเรียนจากการปฎิบัติงานที่หอผูปวย

ใน หอผูปวยนอก คลินิกวัยรุนและ
คลินิกมารดาวัยรุน 

- การประชุมอภิปราย/สัมมนา  
/การเรียนจากตัวอยางผูปวยวัยรุน 
(case-based learning)  

- การอภิปรายตัวอยางวัยรุน 

- สอนขางเตียง  

- การสังเกตโดยตรง  
- การประเมิน 360 องศา  

- การสอบ oral presentation 
(การประเมินความกาวหนา) 

- สอบขอเขียนชนิดปรนัย (MCQ) 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
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ความรูความสามารถ 
ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัด และประเมินผล 

- การศึกษาดูงาน 
- การเรียนรูดวยตนเอง  

 5.4 การบริบาลวัยรุน - การเรียนจากการปฎิบัติงานที่หอผูปวย
ใน หอผูปวยนอก คลินิกวัยรุนและ
คลินิกมารดาวัยรุน 

- สอนขางเตียง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 

- การประชุมอภิปราย/สัมมนา/การเรียน
จากตัวอยางผูปวยวัยรุน 

- การศึกษาดูงาน 
- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- สอบขอเขียนชนิดปรนัย (MCQ) 
- การตรวจประเมินบันทึกรายงาน

วัยรุน 
- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 5.5 ระบบสุขภาพ และ 
      การสรางเสริมสุข  
      ภาพ 

- การบรรยาย 

- การเรียนจากการปฎิบัติงานที่หอผูปวย
ใน หอผูปวยนอก คลินิกวัยรุนและ
คลินิกมารดาวัยรุน 

- การดูงาน การเรียนรูในชุมชน โรงเรียน 

- การเรียนโดยใชวัยรุนเปนฐานในหอ
ผูปวยใน และหอผูปวยนอก 

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 
- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.6 การพัฒนาความรู  
     ความสามารถทาง 
     วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

- การทําวิจัย/วิทยานิพนธ/ การทํา
โครงการ (project-based learning) 

- วารสารสโมสร (Journal club) 
- การประชุมอภิปราย/สัมมนา/การเรียน

จากตัวอยางวัยรุน 
- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสอนแพทยประจําบานกุมารฯ 

- การสังเกตโดยตรง 
- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

- สอบขอเขียนชนิดปรนัย (MCQ) 
- ผลงานวิจัย 

5.7 ภาวะผูนํา - การบริหารจัดการดูแลวัยรุนในหอผูปวย
ใน หอผูปวยนอก และคลินิกวัยรุน 

- การประชุมอภิปรายสัมมนา 
- การทําโครงการ 

- การใหความรูในโรงเรียน และชุมชน  
- การนําทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิก และทฤษฎีที่
เกี่ยวเน่ืองหรือมีประสบการณดานตอไปน้ี 

1. ความรูพ้ืนฐานทางดานเวชศาสตรวัยรุน 
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2. ทักษะทางหัตถการ และการแปลผล โดยความสามารถในการปฏิบัติการตางๆ ไดแก ประเมินการ
เขาสูวัยเจริญพันธ (pubertal assessment) ไดอยางถูกตอง ประเมินทางจิตสังคมโดยใช 
HEEADSSS interview แปลผลดานรังสีวินิจฉัยเบ้ืองตน ไดแก plain radiography และ bone 
age สงตรวจสารเสพติด และแปลผลไดอยางถูกตอง  สงตรวจ และแปลผลโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธไดอยางถูกตอง คัดกรองโรคทางจิตเวชศาตรที่พบบอยในวัยรุนได 

3. พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคม และ
พฤติกรรม เวชศาสตรวัยรุน รวมทั้งเวชศาสตรปองกันทางเวชศาสตรวัยรุน 

4. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 
5. ทักษะการสื่อสาร เชน การสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแจงขาวราย เปนตน 
6. จริยธรรมทางการแพทย เชน การรักษาความลับวัยรุน (patient confidentiality) การใหเกียรติ 

และเคารพสิทธิวัยรุน (patient’s right) สนับสนุนการมสีวนรวมของวัยรุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การรักษา และทราบหลักการจริยธรรมการวิจัย 

7. ระบบสาธารณสุข และบริการสุขภาพ 
8. กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร เชน กฎหมายเด็กและเยาวชน ดังน้ี 

− พระราชบัญญติัวิชาชีพเวชกรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ (หลักการของการรักษาขอมูล
วัยรุน การขอความยินยอมจากวัยรุนในการดูแลรักษาและหัตถการ) 

− พระราชบัญญัติการปองกัน และแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน  

− พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

− พระราชบัญญัติผูเสียหายจากการดูแล  

− พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

− พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

− พระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 

− กฎกระทรวง กําหนดเด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ   

− แนวทางปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับเอชไอวี ป 2557 โดยแพทยสภา 
9. หลักการบริหารจัดการ 
10. ความปลอดภัยของวัยรุน 
11. การดูแลตนเองของแพทย 
12. การแพทยทางเลือก 
13. พ้ืนฐาน และระเบียบวิจัยทางการแพทย ทัง้วิจัยทางคลินิก และระบาดวิทยาคลินิก 
14. เวชศาสตรเชิงประจักษ 
15. การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

    6.3 จํานวนปของการฝกอบรม 
6.3.1 การฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมทั้ง 2 ระดับ 

          6.3.2 เปดการฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา 
          6.3.3 เริ่มใชหลักสูตรน้ีในการฝกอบรมต้ังแตปการศึกษา 2563 
     6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม   สาขาวิชาฯ บริหารการฝกอบรมดังน้ี 
 6.4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส และยึดหลักความเสมอภาค 
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 6.4.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับหนา 
ที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรบัแตละ
ขั้นตอนของการฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาน้ัน
มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
 6.4.3 มีการกําหนด และดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามา
ใชในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม 
 6.4.4 ดําเนินการใหผูมีสวนได สวนเสียที่เหมาะสม และมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม 
   6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

สาขาวิชา ฯ จัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเวร) ที่เกี่ยว 
ของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑ และประกาศชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการ และความรับผิดชอบของ
แพทยประจําบานตอยอด กําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดมีการลาพัก เชน 
การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรยีกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน จดัใหมีคาตอบแทนแกแพทยประจําบานตอยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและ
งานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการระบุช่ัวโมงการทํางานที่เหมาะสมรวมทัง้การลาพักผอน 
  6.6 การวัด และประเมินผล 

สาขาวิชาฯ ไดกําหนดแนวทาง และดําเนินการวัด และประเมินผลแพทยประจําบานตอยอดที่สอด 
คลองกับผลการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ
ในการกําหนดวิธี และรูปแบบการวัด และประเมินผลเพ่ือตอบสนองเปาหมาย และวัตถุประสงคของการฝก 
อบรม พรอมทัง้กําหนดวิธีการประเมินความรู ความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองกบัวิธีการจัดประสบ 
การณการเรียนรูตามความเหมาะสม ตามตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 2 วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ MCQ Oral 
examination 

360 
degree 

Research Portfolio 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
2. การตดิตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ  
3. ความรูพื้นฐาน 
4. การบริบาลวยัรุน 
5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชพีอยางตอเนื่อง 
7. ภาวะผูนํา 

0 
0 

+++ 
++ 
++ 
0 
0 

++ 
+ 

+++ 
+++ 
++ 
0 
+ 

+++ 
+++ 
+ 

+++ 
++ 
+++ 
+++ 

++ 
+ 
+ 
0 
0 

+++ 
++ 

+++ 
+++ 
+ 
+ 

+++ 
++ 
++ 

 

 6.6.1  การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม และการเลื่อนชั้นป 
  จัดใหมีการวัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกอบรมในแตละช้ันป เพ่ือสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด และเพ่ือการเลื่อน
ระดับ โดยพิจารณาจากหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

1) การประเมินการเรยีนการสอน 
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เปนการประเมินความรู ความสามารถจากการอภิปรายตัวอยางผูปวยวัยรุนในการ

ประชุม interhospital conference หรือการประชุมสหสาขาวิชาชีพ หรือการประชุมที่เกี่ยวกับการดูแล

วัยรุน เพ่ือใหแพทยปรจําบานตอยอดมีความรู ความสามารถและพัฒนาการเรียนรู 

2) การประเมิน 360 องศา 
เปนการประเมินการปฏิบัติงานระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย และผูรวมงาน ไดแก 

พยาบาล นักศึกษาแพทย แพทยประจําบานกุมารฯ เปนตน ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับผล
การเรียนรู เพ่ือสงเสริม และพัฒนาการเรียนรู เปนการประเมินเมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในแตละชวงอยางตอ 
เน่ืองตลอดป 

3) การประเมินความรู ความสามารถทางวิชาชีพ 
     เปนการวัด และประเมนิผลความรู ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรูที่พึงประ 

สงคของแพทยประจําบานตอยอดในการใหการบริบาลวัยรุน โดยกําหนดกรอบของ Entrustable 
Professional Activities (EPA) ทีแ่พทยประจําบานตอยอดจะสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยในระหวาง
การฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูที่พึงประสงคตาม EPA และตาม 
milestones ที่กําหนดในแตละช้ันป รวมทัง้ไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ทั้งน้ีแพทยประจําบานตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และแสดงใหเห็นวา ตนบรรลุผลการเรียนรูที่
พึงประสงค ตามระดับของ milestones ที่กําหนด (ภาคผนวกที่ 6) จงึจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับช้ันของ
การฝกอบรม  

4) การบนัทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกที่ 5) 
การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน โดยแพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานที่ได
ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติตาม
สมรรถนะที่กําหนด สะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอภายใตการกํากับดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมผลงานน้ีตออาจารยปละ 2 ครั้ง เพ่ือรับการประเมิน และฟงขอ 
มูลปอนกลับ พรอมขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะบันทึกความกาวหนาของแพทย
ประจําบานตอยอดเปนลายลักษณอักษร และสงหลักฐานการประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทยประจํา
บานตอยอด สําหรับการพิจารณาผลการสอบขั้นสุดทายเพ่ือวุฒิบัตร  
 
เกณฑการวัด และประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมมีกระบวนการวัดและประเมินผล และพิจารณาตัดสินปละครั้งวาผลการประเมินของ
แพทยประจําบานตอยอด เปนทีพ่อใจ ตองปรับปรุง หรือไมเปนทีพ่อใจ ตามขอกําหนดของราชวิทยาลัย
กุมารฯ  และเปนผูพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรในการเลื่อนระดับช้ันป เปนแพทยประจําบานตอยอด
ระดับช้ันปที่ 2 ทั้งน้ีผูที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรม เปนทีพ่อใจ จึงจะมีสทิธิเขา
สอบ และรับการประเมินขั้นสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 
หลักเกณฑในการประเมินผลระหวางชั้นป พิจารณาดังน้ี 
1. แพทยประจําบานตอยอดที่มีผลการปฏิบัติงาน ไมเปนที่พอใจ สถาบันฝกอบรมมีสิทธิที่จะใหปฏิบัติงานซ้ํา

ในช้ันปน้ัน หรือเสนอตอราชวิทยาลัยฯ เพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมได แลวแตกรณี 
2. แพทยประจําบานตอยอดช้ันปที่ 1 และ 2 ที่มีผลการปฏิบัติงาน ตองปรับปรุง จะตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษ หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ จึงจะสามารถเลื่อนระดับช้ันเปนปที่ 2 หาก
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ผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจ สถาบันฝกอบรมจะพิจารณาวาจะตองใหปฏิบัติงาน
ซ้ําในปดังกลาว หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม หรือเสนอตอราชวิทยาลัยฯ เพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมได แลวแต
กรณี  

4. แพทยประจําบานตอยอดที่มีผลการปฏิบัติงานทั้ง 2 ป เปนทีพ่อใจ จึงจะมีสิทธิไดรับอนุมัติเพ่ือเขาสอบช้ัน
สุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ได 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ใหหวัหนาภาควิชาฯ รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบาน
ตอยอดแตละคนเพ่ือแสดงใหเห็นวา มีความรู ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชแบบฟอรมที่กําหนดใหสงไปยังคณะอนุกรรมการการฝกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือน
เมษายนของทุกป) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนของราชวิทยาลัยฯ 

ระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล (ภาคผนวกที่ 8) 
กรณีที่แพทยประจําบานตอยอดที่ไดรับการพิจารณาวา ไมอนุมัติใหเลื่อนช้ันป ไมอนุมัติใหสอบ หรือ 

พิจารณาใหยุติการฝกอบรม จะมีการแจงใหแพทยประจาํบานตอยอดทราบอยางเปนลายลักษณอักษร ซึ่งถา
แพทยประจําบานตอยอดเห็นวา การตัดสินดังกลาวไมเหมาะสม แพทยประจําบานตอยอด สามารถย่ืนอุทธรณ
ไดโดยการทําหนังสือถึงสถาบันฝกอบรม เพ่ือเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไป 
 

6.6.2  การวัด และประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 
  6.6.2.1  ผูมีสิทธิเขาสอบ และรับการประเมินเพื่อประกาศนยีบตัรฯ อนุสาขาเวชศาสตร
วัยรุน ตองมีคุณสมบัติครบทกุขอดังน้ี 
  1) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา  

2) ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง   
                     3) ผานเกณฑการประเมินผลการฝกอบรมอยูในระดับเปนที่พอใจ และสถาบันที่ใหการ
ฝกอบรมเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได 
                     4) ผานการประเมินผลงานวิจัย 1 เรื่อง จากอนุกรรมการการฝกอบรม ฯ และสงเปนบทความ
วิจัยที่พรอมสงตีพิมพในวารสารวิชาการ (manuscript) กอนสมัครสอบ  
  6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ 
     ราชวิทยาลยัฯ ไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบประกาศนียบัตรฯ และใหคณะอนุกรรม 
การฝกอบรมฯ อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน เปนผูดําเนินการในการสอบเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขาเวชศาสตร
วัยรุน โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1) การประเมินผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับวัยรุน 
     ผูมีสทิธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งผูเขา
สอบประกาศนียบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะอนุกรรมการการ
ฝกอบรมฯ และผูเขาสอบตองไดรับการรับรองจากหัวหนาภาควิชา (หรือหัวหนาสถาบัน)  
  2) การประเมินแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกที่ 5) 
     ผูมีสทิธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมิน Portfolio ตามเกณฑ
ที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด 
  3) การสอบเพือ่ประเมินดานความรู การแกปญหา และการประยุกต ไดแก 
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  3.1) ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) เพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานทางเวชศาสตร
วัยรุน  
  3.2) ขอสอบแบบ Oral examination/Long case เพ่ือประเมินความรูความสามารถในการ
แกปญหา 

ทั้งน้ีผูมีสิทธิสอบ MCQ และ oral examination คือ ผูทีผ่านการฝกอบรมมาแลวไมนอย
กวา 24 เดือน ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธ และการประเมินความรู ความสามารถทางวิชาชีพตาม
กรอบ EPA การประเมินผลในระหวางช้ันป เปนที่นาพอใจ และสถาบันฝกอบรมอนุมติัใหเขาสอบได  

 
เกณฑการรับรองการสอบผานเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 
1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับช้ัน 
2. ผานการประเมินความรู การแกปญหา และการประยุกต โดยการสอบแบบปรนัย MCQ และการสอบแบบ  

Oral examination/Long case 
3. ผานการประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัยรุน 
4. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
5. ผานการประเมินความรู ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 
 หากผูที่สอบไมผานในครั้งแรก สถาบันฝกอบรมมีหนาที่ใหคําแนะนํา และใหสอบใหมพรอมกับการ
สอบในปการศกึษาถัดไปภายในระยะเวลา 5 ป ทั้งน้ีผลการตัดสินขั้นสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรม 
การฝกอบรมฯ 

 
การศึกษาตอเนื่องของแพทยเวชศาสตรวัยรุน 
 อนุกรรมการการฝกอบรมฯ เห็นชอบกับหลักการของราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ เรื่องโครงการรับรอง
การศึกษาอยางตอเน่ืองโดยจะเริ่มใชกับแพทยประจําบานตอยอดที่เขาฝกอบรมในปการศึกษา 2563 โดยจะ
เริ่มสะสมหนวยกิตในปการศึกษา 2563 เปนตนไป กําหนดรอบประเมินทุก 5 ป จํานวนหนวยกิต 100 หนวย
กิตในเวลา 5 ป สําหรับเกณฑการพิจารณาและการนับหนวยกิตใหยึดตามเกณฑของการศึกษาตอเน่ืองของ
แพทยสภา ทั้งน้ียังไดกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา ใหมีการเขารวมประชุมวิชาการที่จัดภายใตการดําเนินการของราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยไมนอยกวา 20 หนวยกิตในเวลา 5 ป 
 
7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
 7.1 คุณสมบัติของผูรบัการฝกอบรม 
 ผูสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนจะตองไดรับหนังสือ
อนุมัติ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา นอกจากน้ียังตองมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสม 
บัติอ่ืน ๆ ตามที่แพทยสภากาํหนด โดยยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมทีร่าชวิทยาลัยกุมารฯ ตามคุณสมบัติ 
และระยะ เวลารับสมคัรที่ราชวิทยาลัยกุมารฯ กําหนด สภาบันฝกอบรมตองกําหนดเกณฑ และแตงต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกแพทย
ประจําบานตอยอดตามจํานวนโควตาที่สถาบันฝกอบรมน้ันไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยกุมารฯ 
 7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
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 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับแพทยประจําบานตอยอดได
ในสัดสวนช้ันปละ 1 คน ตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน  
 

 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 
 สาขาวิชาฯ ไดดําเนินนโยบายการสรรหา และคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธ
กิจของแผนการฝกอบรม/หลกัสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ 
ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ คุณสมบัติทาง
วิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก มกีารระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย 
และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจยั และการบรกิาร 
 8.1 คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม 
     เปนแพทยเวชศาสตรวัยรุนที่ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน และเปนผูทีม่ีความสามารถในการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตามเปาหมายหลกัสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน ตาม
หลักเกณฑที่ราชวิทยาลัยกุมารฯ กําหนด 

8.2 คุณสมบัติผูที่จะเปนผูรบัผิดชอบการอบรมของสถาบันฝกอบรม 
     สาขาวิชาฯ มแีพทยเวชศาสตรวัยรุนที่ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรจํานวน 2 คน  
8.3 จํานวนขัน้ตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา  

จํานวนเวลาขั้นตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมของสาขาวิชาฯ แบบเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 
50 ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมทัง้หมดมีจํานวน 2 คน เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขา
รับการฝกอบรมได สวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาซึ่งใหการฝกอบรมมีภาระงานไมนอยกวา
ภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ตองทดแทน 
 สถาบันฝกอบรมตองแสดงใหเห็นวา อาจารยมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคํา 
ปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกแพทยประจําบานตอยอด มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยาง 
ตอเน่ืองทั้งทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ  
       ทั้งน้ีหลักสตูรฯ กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปซึ่งเปนที่ปรึกษาประจําตัวแพทยประจําบานตอ
ยอดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบแพทยประจําบานตอยอดรายน้ันต้ังแตเริ่มเขารับการฝกอบรมจนจบการฝกอบรม 
โดยกําหนดหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ดังน้ี  

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมช้ันปละ (คน)  1 2 
1. จํานวนอาจารยเต็มเวลา (คน) 2 4 
2. จํานวนผูปวยนอก (วัยรุน) (คน/ป) 500 1000 
3. จํานวนผูปวยในที่ปรึกษาวัยรุน (คน/ป) 50 100 
4. การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน การสรางแรงจูงใจใน

การปรับพฤติกรรม การเสรมิทักษะตางๆ ในวัยรุน 
60 120 

5. หัตถการหรือ การตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน - หัตถการการฝงยา
คุมกําเนิด 

10 20 
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1.  ดูแลและเปนที่ปรึกษาของแพทยประจําบานตอยอดในเรื่องตาง ๆ ในระหวางการฝกอบรม 
2.  ตรวจแฟมบันทึกประสบการณและผลงาน (Portfolio) ของแพทยประจําบานตอยอดปละ 2 ครั้ง 

ต้ังแตเริ่มเขาเปนแพทยประจําบานตอยอดช้ันปที่ 1 ไปจนกระทั่งจบการฝกอบรม พรอมทั้งใหขอมูล
ปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือการพัฒนาตนเองของแพทยประจําบานตอยอดทั้งในเรื่อง
การเรียน การปฏิบัติงาน การดูแลผูปวย และดานอ่ืนๆ 

3. ดูแลการทําวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การขออนุญาตการทําวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย ติดตามความกาวหนาของการทําวิจัย การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรอืนิพนธตนฉบับ 
ตลอดจนการนําเสนองานวิจัย 

 นอกจากอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวแลว ในแตละเดือนยังมีอาจารยที่ทําหนาที่รับปรึกษาดานวิชาการ 
เรียกวา อาจารยที่ปรึกษารายเดือน (attending staff) โดยมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ใหคําแนะนําปรึกษาในการดูแลผูปวย  
2. เปนผูรับผิดชอบหลักในการทํากิจกรรมวิชาการแตละเดือน 

3. ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการเรียน และการปฏิบัติงานแกแพทยประจําบานตอยอดระหวางที่ขึ้นฝก
ปฏิบัติงานในคลินิก  

4. รายงานอุบัติการณของแพทยประจําบานตอยอด โดยแพทยประจําบานตอยอดสามารถติดตออาจารย
ทั้งการเขาพบโดยตรง ทางโทรศัพท ทางไลน หรือทางอีเมล   

 กําหนดใหอาจารย 1 ทานเปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปไดไมเกิน 2 คน/ช้ันป และไมเกิน 2 คนในเวลา

เดียวกัน และอาจารย 1 ทานคุมงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดไดไมเกิน 2 เรื่อง/ช้ันป เพ่ือใหสามารถ

เช่ือมั่นไดวาอาจารยผูใหการฝกอบรมมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกาํกับ

ดูแล และการเรียนรูแกแพทยประจําบานตอยอด 

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
 สถาบันฝกอบรมตองกําหนด และดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็น
ตอไปน้ี  
 9.1 มสีถานที ่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชา 
การที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณสําหรับฝกอบรม
ภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย  
 9.2 ผานการคัดเลือก และรับรองการเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรม (ภาคผนวกที่ 7) จาํนวนผูปวย
วัยรุน เพียงพอ และชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอก 
ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง
สําหรับสนับ สนุนการเรียนรู ตามเกณฑทั่วไป (แบบบันทึกขอมูลฉบับ ก) และเกณฑเฉพาะ (แบบบันทกึขอมูล 
ฉบับ ข) สําหรบัการเปนสถาบันฝกอบรมทัว่ไปของแพทยสภา 
 9.3 มสีื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรบัการเรียนรูที่แพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงได มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ และถูกหลัก
จริยธรรม 
 9.4 มีทีมการดูแลวัยรุน เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอด มีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีม
รวมกับผูรวมงาน และบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
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 9.5 มีระบบที่สงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรู และสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร และมีการบูรณาการระหวางการฝกอบรมกับการ
วิจัยอยางเพียงพอ และสมดุล 
 9.6 การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนระบบการโอนผลการฝกอบรม 
 
10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

สถาบันฝกอบรม มีวิธีการประเมินกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร มี
กลไกการประเมินหลักสูตรและการนําไปใชจริง โดยมีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนการฝกอบรม/ หลักสูตรเปน
ระยะ นําขอมูลจากการประเมินเกี่ยวกับการฝกอบรม/ หลักสูตรจากผูมสีวนไดสวนเสีย เชน ขอมูลจากแพทย
ประจําบานตอยอดที่กําลังศึกษาอยู  กุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุนที่สําเร็จการอบรมจากหลักสูตร  ผูบังคับ 
บัญชา หรือผูรวมงานของกุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุนที่สาํเร็จการอบรมจากหลักสูตรไปแลว เปนตน  
การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมดานตางๆ ตอไปน้ี 

− พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

− ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 

− หลักสูตรฝกอบรม 

− ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบ
สุขภาพ 

− สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา 

− คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

− ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 

− พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด 

− การวัด และการประเมินผลการฝกอบรม 

− ขอควรปรับปรุง  
 
11. การทบทวนและการพัฒนา 
 คณะอนุกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทยแหงประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม จัดใหมีการทบทวน/
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการโครงสราง เน้ือหา 
ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัด การประเมินผล และจัดสภาพแวดลอมในการ
ฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และ
พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 
 
12. ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ  
 สถาบันฝกอบรมบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก 
การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนทีร่ับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมทีพึ่งประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จของการฝกอบรม
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ในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมใน
ระดับน้ันไดทั้งในประเท ศและตางประเทศ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ 
 สถาบันฝกอบรมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผน 
การฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรมมีบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน และมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน 
การฝกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ มีการบริหารจัดการที่ดี และใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 
 สถาบันฝกอบรมจัดใหมีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย และหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของครบถวน สอดลองกับขอบังคับ และประกาศของแพทยสภา หรือราชวิทยาลัยฯ ในการเปดการ
ฝกอบรม 
 
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกาํหนดใหสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดที่จะ
ไดรับการอนุมัติใหจัดการฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมตามขอบัง 
คับแพทยสภา 
 สถาบันฝกอบรมมีการทบทวน และปรับปรงุกระบวนการ โครงสรางเน้ือหา ผลลัพธ และสมรรถนะ
ของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัด และการประเมินผล และดูแลสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทัน 
สมัยอยูเสมอ โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ือง ทุก 5 ป 
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ภาคผนวกที่ 1 

เน้ือหาของการฝกอบรม  

 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน จะตองมีเนื้อหา
ครอบคลุมในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

1. ความรูพืน้ฐานทางดานเวชศาสตรวัยรุน 
− Physical, physiologic and psychosocial changes associated with pubertal maturation 

and its disorders 

− Brain development and adolescent behaviors 

− Communication with teenagers and family 

− Office visit, interview technique, advice and recommendations to teens and their 
parents 

− Counseling skills for teens and their parents 

− Health promotion, disease prevention, screening and immunizations 

− Legal and ethical issues including confidentiality and advocacy 

− Family dynamics, conflicts, problems and effective parenting practices 

− The effects of adolescence on preexisting conditions 

− Nutrition in adolescence 

− Vital statistic and injuries 

− Pharmacology, psychopharmacology and toxicity 

2. โรคที่สาํคญั และเก่ียวของในอนสุาขาเวชศาสตรวัยรุน 
2.1    Common medical problems and concerns 

− Nutrition including normal needs, health problems and deficiencies and 
nutritional needs of special populations 

− Sports medicine and common orthopedic problems 

− Sleep and sleep disorders 

− Eating disorders (e.g., obesity, anorexia nervosa, and bulimia) 

− Substance abuse and dependence including alcohol and tobacco 

2.2 Sexuality and reproductive health 

− Sexuality, including sexual identity, development and sexual health problems 

− Sexually transmitted infections (diagnosis, treatment and prevention) 

− Reproductive health issues of males and females (e.g., menstrual disorders, 
gynecomastia, contraception, pregnancy and fertility) 

− Sexual assault and victimization 
2.3 Psychosocial problems and concerns 

− Social/ environmental morbidities including risk-taking behaviors and injuries 

− Emerging technologies affecting adolescent development 
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− Family dynamics, conflicts, problems and effective parenting practices 

− Social and emotional development of the adolescent 

− Management of chronic illness complicated by psychological factors 

− Adolescent parenthood 

− Common mental health problems in adolescence (e.g. anxiety, depression and 
suicide) 

− Principles of psychotherapy/ counseling 

− Disorders of cognition, learning, attention and other areas affecting education 

− Bullying, violence and aggression 

− Game and Internet addiction 

− Chronic handicapping conditions  
2.4  Special health issues 

− Health education, current healthcare legislation, preventive services and 
educational methodology 

− Public health issues including demographics, social epidemiology, population-
based interventions and adolescent health promotion 

2.5 Miscellaneous 

− Complementary and alternative medicine in adolescents 

3. งานวิจัย มีคณุลักษณะดังนี ้

− มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิธกีารทําวจิัย 

− สามารถนําเสนองานวิจยั 

− สามารถวิเคราะหผลงานวิจัย 

− มีงานวิจัย 1 เรือ่ง เปนงานวิจัยดานคลินิก งานวิจัยเชงิระบบสุขภาพ หรอืงานวิจัยพื้นฐานที่สาขาวิชา/

ภาควิชารับรอง 

4. ทักษะทางหัตถการและการแปลผล โดยความสามารถในการปฏิบัติการตางๆ ไดแก 

4.1. ประเมินการเขาสูวัยเจรญิพันธ (pubertal assessment) ไดอยางถกูตอง  
4.2. ประเมินทางจิตสังคมโดยใช HEEADSSSS assessment (Home, Education, Eating,  Activity, 

Drug, Sexuality, Suicide, Safety and Strengths) 
4.3. แปลผลดานรังสีวินิจฉัยเบื้องตน ไดแก plain radiography และ bone age ได 
4.4. สงตรวจสารเสพติด และแปลผลไดอยางถกูตอง    
4.5. สงตรวจ และแปลผลโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดอยางถูกตอง      

5. ความรูทางดานบูรณาการ มีคุณลักษณะ ดังนี ้
5.1     Professionalism  

− ยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

− สรางความสีมพนัธที่ดรีะหวางแพทยกับผูปวย 

− ดูแลผูปวยใหไดรับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนได 
5.2 เวชจรยิศาสตร  

− รักษาความลับผูปวย (patient confidentiality) 
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− ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูปวย (patient’s right) 

− สนับสนุนการมสีวนรวมของวยัรุนในการตดัสินใจเกี่ยวกับการรกัษา 

− ทราบหลักการจริยธรรมการวจิยั 
5.3     การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

− พัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย 

− คิด วิเคราะห และวิจารณงานวารสาร 

− ถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นักศึกษา ผูปวย และญาตไิด 
5.4     กระบวนการทางคลินิก 

− บันทึกเวชระเบยีนครบถวนถูกตอง 

− เขาใจเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine) 
5.5     ความรูดานกฎหมาย มีความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 

− พระราชบัญญัตวิิชาชีพเวชกรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

− หลักการของการรกัษาขอมูลผูปวย 

− การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรกัษา และหัตถการ 

− พระราชบัญญัตผูิเสียหายจากการดูแล 

− พระราชบัญญัตกิารปองกัน และแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน  

− แนวทางปฏิบัตขิองแพทยเกี่ยวกับเอชไอวี ป 2557 โดยแพทยสภา 
5.6 การดูแลวัยรุนในโรงเรียน และชุมชน 
5.7       เวชสารสนเทศ 

− สามารถในการประเมิน และใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสวงหาความรูทางการแพทย 
เชน Internet, software ตางๆได 
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ภาคผนวกที่ 2  

รายช่ือทักษะ หัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การใหคําแนะนํา และการรักษา 

แพทยประจําบานตอยอดตองมีประสบการณ และสามารถปฎิบัติดวยตนเองไดตามระดับช้ันป ดังตอไปน้ี 

ทักษะ หัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การใหคาํแนะนํา และการรักษา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 
ทักษะเพื่อการวินิจฉัย  

- การประเมินการเขาสูวัยเจริญพันธุ  

- การประเมินทางจิตสังคมโดยใช HEEADSSS assessment 

- การประเมินการใชสารเสพติดโดยใช CRAFFT 
- การสัมภาษณโดยการสรางแรงจูงใจ 

 
 
 
 

 

ทักษะการใหคาํแนะนาํ และการรักษา  

- การใหคําปรึกษาแกวัยรุน มารดาวัยรุน พอแม และผูปกครอง 
- การใหคําแนะนําบทบาทความเปนมารดาแกมารดาวัยรุน 

- การปรับพฤติกรรมโดยใชเทคนิค motivational interviewing 

- การสอน sex education 

 
 
 
 

 

หัตถการทางคลินิก  

- การทํา wet preparation  

- การตรวจภายใน  
- การฉีดยาคุมกาํเนิด  

- การฝงยาคุมกําเนิด หรือการใสหวงอนามยั 

 
 
 

 
 
 
 

หลักการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

- การสงตรวจสารเสพติด และแปลผลไดถูกตอง   

- การสงตรวจ แปลผล และใหการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดถูกตอง 

- การแปลผล Pap test 
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ภาคผนวกที่ 3 
การติดตอสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ 

 เมื่อจบการฝกอบรมแลวแพทยประจําบานตอยอดมีทักษะการสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ ตาม
หัวขอทักษะ และระดับช้ันป ที่กําหนดในตาราง และบันทกึผลการเรียนรู (ทําไดดวยตนเอง หรือผานการจัด
ประสบการณการเรียนรู) พรอมหลักฐานผลการประเมินโดยอาจารย ตามเกณฑที่คณะกรรมการฝกอบรม 
(อฝสฯ) กําหนด จํานวนช้ันปละ 3 หัวขอ ดังน้ี  
 

Topic 1st year 2nd year Conference 
1. Communicating with adolescents 
A. Challenging adolescents (dealing with angry 

patients/parents, adolescent with risky behaviors, 
managing unrealistic requests (saying no), violence, 
aggression) 

   

B. Information given to adolescents 
     (management plan, treatment, procedures ) 

   

C. Inform consent/ assent for research studies    
D. Palliative Care Issues 

- Breaking bad news 

- Communicating palliative care for adolescents 

- Understanding dying adolescents  
- Withhold/ withdraw life sustaining treatment with 

surrogates 

 
 

  
 
 
 
 

E. Adolescent with chronic illness (poor medical 
compliance, risky behaviors, depressed mood) 

   

G. Motivational interviewing     
2. Communication with colleagues/ team 
A. Working within multidisciplinary teams     
B. Giving supervision of junior colleagues    
3. Communication with community 
A. Communication via media    
B. Program campaign     
C. Adolescent advocacy     
D. School health      

*Adapted from portfolio checklist of The Royal college of Pediatricians of Thailand 
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ภาคผนวกที่ 4 

การทํางานวิจัยเพื่อการรับรองประกาศนียบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 

แพทยประจําบานตอยอดที่ผานการการรับรองจากอนุกรรมการการฝกอบรม อนุสาขาเวชศาสตร
วัยรุน หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังจากอนุกรรมการการฝกอบรมฯ ตองมีผลงานวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

ประเภทงานวิจัย 
  ไดแก งานวิจัยทางคลินิก เชน randomized controlled trial, cohort study, case control 
study, systematic review with meta-analysis 

การควบคุมงานวิจัย และการประเมินผล 
 การพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหน่ึงของผูที่จะไดรับประกาศ- 
นียบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม  โดยสถาบันฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจําบานตอยอดต้ังแต
การเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําสงตอ
อนุกรรมการการฝกอบรมฯ ทั้งน้ีสถาบันฝกอบรมจะตองสงรายงานช่ืองานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และความ
คืบหนาของงานวิจัยตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังอนุกรรมการการฝกอบรมฯ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลอยาง
ทั่วถึง และตองมีการนําเสนอโครงรางงานวิจัย และการสอบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอผูที่ไดรับการแตงต้ัง
จากอนุกรรมการการฝกอบรมฯ  

คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เปนงานวิจัยที่ริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยที่เคยมีการศึกษาในประเทศ หรอืตางประเทศมากอน แตการ
ดําเนินการไมสมบูรณเพียงพอ หรือผลการศึกษามีโอกาสแตกตางกันในกลุมประชากร 

2. ดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ good clinical research practice (GCP) มรีะเบียบวิจัยที่ถูกตอง 
และเหมาะสมกับคําถามวิจัย โดยที่แพทยประจําบานตอยอด และผูรวมงานวิจัยตองผานการอบรมดาน
จริยธรรมการวิจัยและ/ หรือ good clinical research practice (GCP) 

3. เปนงานวิจัยที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน 

จริยธรรมการวิจัย 

1. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลง 
โดยเครงครัด 

2. มีการลงนามในเอกสารช้ีแจงวัยรุน หรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัยตองใหสําเนาแกวัยรุน หรือผูแทน
เก็บไว  1 ชุด 

3. ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอก หรือผูปวยในถึงสถานะ การเขารวมงานวิจัยของวัยรุน 
4. การตรวจ หรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมไดเปนสวน

หน่ึงของการดูแลรักษาวัยรุนตามปติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวน ไดมีการระบุ และ
อนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัย หรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรง และ
ทางออมที่เกิดขึ้นกับวัยรุน และผูดูแลวัยรุน 
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5. กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจสอบ หรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาวัยรุนตามปกติ 
หากมีผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูแลรักษาวัยรุน ใหดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย เพ่ือวางแผนแจงผูทีเ่กี่ยวของรับทราบตอไป 

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน กรณไีมสามารถปรกึษาได ใหยอนกลับไปใชหลกัพ้ืนฐาน 3 ขอของจริยธรรมทาง
การแพทยในการตัดสินใจ ดังน้ี 

6.1 การถือประโยชนสุขของวัยรุนเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับวัยรุน 
6.2 การเคารพสิทธิของวัยรุน 
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตร 

ฐาน 

กรอบการดําเนินงานวิจัย (24 เดือนของการฝกอบรม) 
  สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด โดยระบุ
รายละเอียดของงาน และกําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ป ตัวอยางกรอบเวลา 

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 
1 ติดตออาจารยที่ปรึกษา และเตรียมคําถามวิจัย พรอมรางโครงรางงานวิจัย 
6 สอบโครงรางงานวิจัย กับผูทีไ่ดรับการแตงต้ังจากอนุกรรมการการฝกอบรมฯ 
7 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง

ทุนทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน (ถาตองการ) 
9 เริ่มเก็บขอมูล 
12 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย  
18 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
20 จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข 
22 สอบวิทยานิพนธกับผูที่ไดรับการแตงต้ังจากอนุกรรมการการฝกอบรมฯ 
24 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังอนุกรรมการการฝกอบรมฯ เพ่ือรองรับใหการประเมินผล

ประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
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ภาคผนวกที่ 5 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

  การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหน่ึงของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ที่วัดการเรียนรูขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คอื การประเมินการ

ปฏิบัติงานจริงไมใชการประเมินดวยการสอบใด ๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานที่

ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ ตาม

สมรรถนะที่กําหนดประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานน้ีตอคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันปละ 

2 ครั้ง เพ่ือรับการประเมิน และฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา 

 การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช Portfolio มีดังน้ี 

  อนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช Portfolio เปนเครื่องมือในการประเมินผลการ

เรียนรูที่พึงประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจรยิธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสาร และการสราง

สัมพันธภาพ ระบบสุขภาพ/การสรางเสริมสขุภาพ การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

และภาวะผูนํา ทั้งน้ีจะตองใหอาจารยของสถาบันประเมิน ใหขอมลูปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือ

การพัฒนา และเซ็นช่ือกํากับในใบประเมิน และเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio 
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ภาคผนวกที่ 6 

กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมี

การกํากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) 

เมื่อสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชศาสตร 

 สถาบนัฝกอบรมจัดประสบการณกิจกรรมทางวิชาชพที่แพทยประขาํบานตอยอดตองปฏิบัติดวย

ตนเองไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตอผูปวย โดยตองแสดงใหเหน็วามีความรู ความสามารถปฏิบัติงานใน

ระหวางการฝกอบรม ซึ่งมีทั้งหมด 4 ดานดังตอไปนี ้

EPA 1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพวัยรุน และใหการดูแลปองกันภาวะที่พบไดจําเพาะใน

วัยรุน 

(Provide recommended adolescent health screening and preventive health care that 

includes the conditions specific to the adolescent population) 

EPA 2  ใหการดูแลวัยรุนที่มาดวยปญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเฉียบพลันที่พบบอย 

(Provide care for adolescent patients with acute, common physical and mental 

health issues)  

EPA 3   สามารถใหการดูแลวัยรุนทึ่มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือซับซอนอยางตอเน่ือง 

(Provide continuity of care for adolescent patients with chronic medical problems 

and complex health conditions) 

EPA 4  สามารถใหการดูแลวัยรุนในระยะเปลี่ยนผานไปสูการรักษาแบบผูใหญได 

(Transition care of the adolescent patients to adult health care setting) 

 

สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพ (Competency) ที่พึงประสงคของหลักสูตรทีเ่ก่ียวของแตละ EPA 

Competency EPA 
EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ ++ 
3. ความรูพ้ืนฐาน ++ ++ ++ ++ 
4. การบริบาลวัยรุน ++ ++ ++ ++ 
5. ระบบสุขภาพและการเสริมสรางสุขภาพ ++ + ++ ++ 
6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 
+ + + + 

7. ภาวะผูนํา ++ + + ++ 
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ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของแพทย ประจำบานตอยอดในแตละระดับชัน้ป 

 

 

EPA 

Milestone level 

Level 1 
(F1) 

Level 2  

(F2) 

EPA 1 ใหการดูแลวัยรุนที่มาดวยปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเฉียบพลันที่
พบบอย 

L2-3 L4-5 

EPA 2 สามารถใหการดูแลวัยรุนทึ่มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือซับซอนอยางตอ 
เน่ือง 

L2-3 L4-5 

EPA 3 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพวัยรุน และใหการดูแล
ปองกันภาวะที่พบไดจําเพาะในวัยรุน 

L2-3 L4-5 

EPA 4 สามารถใหการดูแลวัยรุนในระยะเปลี่ยนผานไปสูการรักษาแบบผูใหญได L2-3 L4-5 

 

Level of EPAs 
L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

L5 = สามารถปฏิบัติงานได และสอนผูที่มปีระสบการณนอยกวา 
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EPA 1   ใหคําแนะนาํเก่ียวกับการตรวจคดักรองสุขภาพวัยรุน และใหการดูแลปองกันภาวะทีพ่บได

จําเพาะในวัยรุน (Provide recommended adolescent health screening and preventive 

health care that includes the conditions specific to the adolescent population) 

หัวขอที ่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพวัยรุนและใหการดูแลปองกัน

ภาวะที่พบไดจําเพาะในวัยรุน (Provide recommended adolescent health 
screening and preventive health care that includes the conditions 
specific to the adolescent population) 

2. ขอกําหนด  และ
ขอจํากัดของกิจกรรม 
(บริบท  สถานที่  
ลักษณะวัยรุน) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดวย 
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และพัฒนาการทางจิตสังคม ทําให
เกิดปญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สงผลตอสุขภาพกาย 
รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ดังน้ันแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพและการให
คําแนะนําดูแลปองกันโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนจึงเปนสิ่งสําคัญ 
2.1 ทราบภาวะ และพฤติกรรมเสี่ยงที่พบในวัยรุน และสามารถนําแนวทางเวช
ปฏิบัติ และมาตรฐานการดูแลรักษาที่จัดทําขึ้นเพ่ือคัดกรอง ตรวจประเมิน 
ปองกัน และรกัษาภาวะเหลาน้ีมาใช (เชน แนวทางการดูแลสุขภาพของราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เวชปฏิบัติคัดกรองและรักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ การคัดกรองการใชแอลกอฮอลและสารเสพติดอ่ืน การคัดกรอง
ทางสุขภาพจิต แนวทางการใหวัคซีน) 
2.2 ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุน (pubertal and 
psychosocial assessement) ใหคําแนะนําลวงหนา (anticipatory 
guidance) คดักรองสุขภาพ และพฤติกรรมรวมถึงการใหคําแนะนําดูแลรักษา
และปองกันปญหาความเจ็บปวยทางกาย ความสัมพันธในครอบครัว ปญหา
พฤติกรรม อารมณ การเรียน  
2.3 ทกัษะในการสัมภาษณวัยรุน เพ่ือใหไดขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุน เชน พฤติ
กรรมางเพศ พฤติกรรมการใชสารเสพติด โดยคํานึงถึงการเก็บรักษาขอมูลสวน 
ตัววัรุน และเปดเผยหากไดรับคํายินยอมจากวัยรุนหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบที่
รายแรงตอชีวิตวัยรุนหรือบุคคคลอ่ืน 
2.4 สื่อสารกับวัยรุน ครอบครัว ผูปกครอง และครู โดยใหคําแนะนําการดูแลที่
เหมาะสมตามบริบทของแตละครอบครัว 
2.5 ใหการดูแลรักษาวัยรุนแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือรักษาโรค และ
ภาวะที่พบในวัยรุน ใหการปองกันปญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดรวมได 
บรบิท 
สถานที ่: คลินิกวัยรุน หอผูปวยนอก  หอผูปวยใน โรงเรียน ชุมชน   
วัยรุน: วัยรุนอายุ 10-21 ป 
ขอจํากัด : อายุวัยรุนขึ้นอยูกับบริบทของสถาบัน 
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3. สมรรถนะหลกัทาง

วิชาชีพที่เก่ียวของ 
 พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลวัยรุน 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ  
ความรู ทักษะ  
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี 
4.1 ทกัษะและความรูในเรื่องการดูแลปองกัน การตรวจคัดกรอง และใหคํา 
ปรึกษาวัยรุน (การกิน การนอน การออกกําลังกาย สื่อสังคมออนไลน วัคซีน 
เปนตน) 
4.2 มคีวามรูเรือ่งสาเหตการเสียชีวิตที่พบไดบอยในวัยรุนได และวางแนวทาง 
การปองกันเพ่ือลดอุบัติการณการเสียชีวิตดวยสาเหตุที่สามารถปองกันไดใน
วัยรุน 
4.3 ตรวจรางกายวัยรุน เชน กระดูกสันหลัง อัณฑะ หนาอก และการตรวจ
ภายในในกรณทีี่มีขอบงช้ี 
4.4 ทกัษะในการประเมินความเสี่ยง และแนวทางคัดกรองโรคที่จําเพาะ เชน 
โรคกลัวอวน โรคซึมเศรา โรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ โรคติดสารเสพติด รวมถึง
คํานึงถึงเรื่องกฏหมาย และจริยธรรมเมื่อตองสงตรวจสารเสพติดในรางกาย 
4.5 ทกัษะในการคัดกรองที่จําเพาะกับปญหาทางการมองเห็น และไดยินในวัยรุน 
สามารถใชแนวทางคัดกรองการใชสารเสพติด และติดสารเสพติดในวัยรุน  
4.6 สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ การ
คุมกําเนิด การใชสารเสพติด ความปลอดภัยขณะใชยานพาหนะ ความรุนแรง 
อนามัยชองปาก และการดูแลปองสุขภาพฟน 
4.7  ทักษะในการติดตอสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 
การใหความรูและใหขอมลูเพ่ือการตัดสินใจ 
4.8  สามารถนําแนวทางเวชปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ และมาตรฐานการ
ใหคําแนะนําสขุภาพ การตรวจคัดกรอง รวมถึงการศึกษาดวยตนเองเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
4.9  มีพฤตนิสยัและเจตคติทีดี่ตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา 
บรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ  
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 4 ครั้ง ในเวลา 2 ป 
ในหอผูปวยตาง ๆ กัน โดยอาศัย check-list rating scale 
5.2  Case-based discussion  อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

5.3  Mini‐Clinical Evaluation Exercise (mini‐CEX) อยางนอย 2 ครัง้โดย
อาจารย 
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5.4 Multi‐Source Feedback (MSF) โดยประเมิน 360 องศา   
5.5 Self-evaluation – Portfolios 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชัน้ป  

ระดับความสามารถที่พึงมี  
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนช้ันไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือช้ันปที่ 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เมือ่สิ้นสุดการฝกอบรมในระดับช้ันปที่ 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทาํกิจกรรมในเรือ่งน้ีเลยเปนเวลา 2 ป  ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 2 ใหการดูแลวัยรุนที่มาดวยปญหาสขุภาพกายและสุขภาพจิตเฉียบพลนัทีพ่บบอย (Provide care 

for adolescent patients with acute, common physical and mental health issues) 

หัวขอที ่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม ใหการดูแลวัยรุนที่มาดวยปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเฉียบพลันทีพ่บบอย 

(Provide care for adolescents with acute, common physical and 
mental health issues) 

2. ขอกําหนด  และ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท  
สถานที่  ลักษณะ
วัยรุน) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดวย 
บทบาทสําคัญของแพทยดานเวชศาสตรวัยรุนคือ การประเมินและใหการดูแลรักษา
โรคตางๆ อยางครอบคลุมรวมไปถึงจัดการหรือรวมจัดการปญหาสุขภาพ ปญหา
พฤติกรรมและปญหาทางสุขภาพจิตที่พบบอยในวัยน้ี 
2.1  การใหการดูแลวัยรุนที่มปีญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเฉียบพลัน บางภาวะ
สามารถหายไดเองหรือดีขึ้นไดเพียงแคไดรับการแนะนําเพียงเล็กนอย แตเปนภาวะที่
กอใหเกิดความเครียดตอผูปวยและครอบครัว ขณะที่บางภาวะหากไมไดรับการวินิจ 
ฉัยและรักษา อาจกอใหเกิดทุพลภาพหรือรุนแรงถึงแกชีวิตสําหรับผูปวยกลุมอายุน้ี  
2.2  มีความรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพกาย อนามัยการเจริญพันธ และปญหาพฤติ 
กรรม (รวมถึงปญหาสุขภาพจิตและการใชสารเสพติด) ชนิดเฉียบพลัน โดยครอบ 
คลุมถึงปจจัยเสี่ยงและสาเหตุของปญหาที่จําพาะกับวัยน้ี และมคีวามรูเรื่องแนว
ทางการดูแลและมาตรฐานการตรวจประเมิน รักษาภาวะเหลาน้ี 
2.3  สามารตรวจรางกายจําเพาะ (เชน การตรวจภายใน ตรวจระบบกระดูกและ
กลาม  เน้ือ) เพ่ือวินิจฉัยโรค ภาวะ หรือการเจ็บปวยเฉียบพลันที่จําเพาะกับวัยรุน 
2.4  สามารถเฝาระวัง และนัดติดตามวัยรุน ครอบครัว และผูดูแลอยางเหมาะสม 
รวมถึงการสงตอผูปวยหรือแนะนําแพทยแผนกอ่ืนอยางเหมาะสม (เชน จิตแพทย 
สูตินรีแพทย ศลัยแพทยทั่วไป ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ) เพ่ือชวยประเมินและ/
หรือรักษาโรคหรือปญหาพฤติกรรมเฉียบพลันที่ซับซอนตองอาศัยแพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง 
2.5 สามารถนําแนวทางเวชปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ และมาตรฐานการ
ตรวจดูแลผูปวยในภาวะเฉียบพลันตาง ๆ มาใชตรวจประเมิน และรักษาวัยรุนที่มา
ดวยปญหาโรค และปญหาพฤติกรรมเหลาน้ี 
บริบท 
สถานที ่: คลินิกวัยรุน หอผูปวยนอก  หอผูปวยใน และหอผูปวยฉุกเฉิน   
วัยรุน: วัยรุนทีท่ี่มาดวยปญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเฉียบพลัน 
ตัวอยาง : Eating disorders, adolescent scoliosis, abnormal uterine 
bleeding, sexually transmitted infections, substance abuse เปนตน 
ขอจํากัด : ไมม ี

3. สมรรถนะหลกัทาง
วิชาชีพที่เก่ียวของ 

 พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
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 การบริบาลวัยรุน 
 ระบบสขุภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ  
ความรู ทักษะ  
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ และเจตคตทิีจํ่าเปนตองมี 
4.1 มทีักษะการตรวจวินิจฉัย และรักษาปญหาสุขภาพเฉียบพลันในวัยรุน ไดแก  
- สุขภาพกาย เชน โรคกลัวอวน โรคอวน ปวดหลัง กระดูกสนัหลังคด วัยรุนที่ถูก
ขมขืนหรือถูกทารุณกรรม 
- สุขภาพอนามัยเจริญพันธ เชน ปญหาประจาํเดือน ปญหาการติดเช้ือที่อุงเชิง
กราน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ขอแทรกซอนจากการต้ังครรภ การคุมกําเนิด 
-   ปญหาพฤติกรรม เชน การทํารายรางกายตนเอง ปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัว ความผิดปกติดานอารมณ ความวิตกกังวล รสนิยมทางเพศ การใชสาร
เสพติด พฤติกรรมเกเรกาวราว เกเร ด้ือตอตาน 
4.2 สามารถใหทางเลือกในการรักษา เชน การต้ังครรภ การคุมกําเนิดฉุกเฉิน 
4.3  มีทักษะสมัภาษณเพ่ือสรางแรงจูงใจ และประเมินลําดับขั้นของการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมการใชสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
4.4 ทกัษะการตรวจรางกายจําเพาะ (เชน ประเมิน Tanner ตรวจเตานม ตรวจ
ภายใน ตรวจระบบทางเดินปสสาวะ และสบืพันธุเพศชาย ตรวจระบบกระดูกและ
กลามเน้ือ) เพ่ือวินิจฉัยโรค ภาวะการเจ็บปวยเฉียบพลันที่จําเพาะกับวัยรุน  
4.5  ทักษะในการดูแลรักษาใหเหมาะสมตอระบบสุขภาพ เชน ระบบดูแลชวยเหลือ
วัยรุน (ดานกฎหมาย การพยาบาล สุขภาพจิต สังคมสงเคราะห คุมครองเด็ก จิต
เวช) วัยรุนที่อยูในสถานการณฉุกเฉิน 
4.6 สามารถประสานงาน และสงตอผูปวยวัยรุนใหแกผูเช่ียวชาญเฉพาะทางเมื่อ
จําเปน (กุมารแพทยโรคติดเช้ือ สูตินรีแพทย จิตแพทย ศลัยแพทยทั่วไป ศัลยแพทย
โรคกระดูกและขอ) เชน โรคติดเช้ือเอชไอวี/เอดส ฝในอุงเชิงกราน ต้ังครรภ ความ
ต้ังใจฆาตัวตายหรือฆาผูอ่ืนตลอดเวลา โรคจิตเภท โรคเกี่ยวกับอัณฑะ กระดูกสัน
หลังคด  
4.7 สามารถนําแนวทางเวชปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ และมาตรฐานการ
ตรวจดูแลวัยรุนที่มาดวยปญหาสุขภาพกายและปญหาพฤติกรรมเฉียบพลัน รวมถึง
การศึกษาดวยตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
4.8  มีพฤตนิสยั และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา 
บรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ  
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 4 ครั้ง ในเวลา 2 ป ใน
หอผูปวยตาง ๆ กัน โดยอาศยั check-list rating scale 
5.2  Case-based discussion  อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 
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หัวขอที ่ รายละเอียด 

5.3  Mini‐Clinical Evaluation Exercise (mini‐CEX) อยางนอย 2 ครัง้โดย
อาจารย 

5.4 Multi‐Source Feedback (MSF) โดยประเมิน 360 องศา   
5.5 Self-evaluation – Portfolios  

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของ
แพทยประจําบาน
ตอยอดแตละชั้นป   

ระดับความสามารถที่พึงมี   
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนช้ันไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือขึ้นช้ันปที่ 2  
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เมือ่สิ้นสุดการฝกอบรมในระดับช้ันปที่ 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทาํกิจกรรมในเรือ่งน้ีเลยเปนเวลา 2 ป  ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 3 สามารถใหการดูแลวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพเรื้อรงั หรือซับซอนอยางตอเนื่อง (Provide 

continuity of care for adolescent patients with chronic medical problems and complex 

health conditions) 

หัวขอที ่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม สามารถใหการดูแลวัยรุนทึ่มปีญหาสุขภาพเรื้อรังหรือซับซอนอยางตอเน่ือง 

(Provide continuity of care for adolescent patients with chronic 
medical problems and complex health conditions) 

2. ขอกําหนด  และ
ขอจํากัดของกิจกรรม 
(บริบท  สถานที่  
ลักษณะวัยรุน) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดวย 
วัยรุนสวนใหญจะสุขภาพแข็งแรงดี แตก็มีวัยรุนที่มีโรคเรื้อรัง เชน โรคกลวัอวน 
ปญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิต ปญหาทางดานพัฒนาการที่เรื้อรัง ปญหาโรค
เรื้อรังทางกายที่สงผลตอจิตใจ ซึ่งการดูแลวัยรุนกลุมน้ีควรควบคูไปกับการดูแล
ครอบครัว 
2.1 ใหการดูแลแบบผูปวยเปนศูนยกลางโดยเคารพการรักษาขอมูลสวนตัววัยรุน 
และมีการสื่อสารกับวัยรุน เคารพการตัดสินใจของวัยรุน ใหวัยรุนมีสวนรวมตัด 
สินใจในการรักษา และใหครอบครัวมีสวนรวมในการรักษาอยางเหมาะสม 
2.2 มคีวามรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพกาย ปญหาพฤติกรรม (รวมถึงปญหา
สุขภาพจิตและการใชสารเสพติด) แบบเรื้อรัง ครอบคลุมถงึปจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุของปญหาที่จําพาะกับวัยน้ี และมีความรูเรื่องแนวทางการดูแลและ
มาตรฐานการตรวจประเมิน รักษาภาวะเหลาน้ี 
2.3 สามารถเฝาระวัง และนัดติดตามวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง รวมไปถึง
ครอบ ครัวอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงปจจัยที่มีผลกับคุณภาพชีวิต (เชน 
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน สุขภาพจิต สมรรถภาพรางกาย และระบบดูแล
ชวยเหลือ) 
2.4 พัฒนาทักษะในการทํางานเปนทีมรวมกบัสหวิชาชีพอ่ืน ทราบถึงบทบาท
และความเช่ียวชาญของแตละวิชาชีพ และสามารถสื่อสาร ประสานงานในทีม
การรักษาและระหวางทีมตางๆได 
บริบท 
สถานที ่: คลินิกวัยรุน คลินิกเฉพาะโรค หอผูปวยนอก  และหอผูปวยใน  
วัยรุน: วัยรุนทีม่ีปญหาโรคเรือ้รัง  
ตัวอยาง :  เปนตน 
ขอจํากัด : ไมม ี 

3. สมรรถนะหลกัทาง
วิชาชีพที่เก่ียวของ 

 พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลวัยรุน 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 



40 
 

หัวขอที ่ รายละเอียด 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ  
ความรู ทักษะ  
ทัศนคติ พฤติกรรม 

 ประสบการณ ความรู  ทักษะ  เจตคติ  ทีจํ่าเปนตองมี  
4.1 มคีวามรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพกาย ปญหาพฤติกรรม (รวมถึงปญหา
สุขภาพจิตและการใชสารเสพติด) แบบเรื้อรัง ครอบคลุมถงึปจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุของปญหา 
4.2  มีทักษะในการใหการดูแลวัยรุน สิ่งสําคัญคือ การรักษาขอมูลสวนตัววัยรุน 
และการเปดเผยขอมูลสวนตัวเพ่ือความปลอดภัยของวัยรุนโดยดูความเหมาะสม
กับระดับสติปญญาของวัยรุนและครอบครวั รวมถึงการใหคําแนะนําเรื่องการรับ 
ประทานยา การใหความรวมมือตอการรักษา การดูแลตนเอง ความสัมพันธใน
ครอบครัว การเขารวมในสังคม การเขาเรียน และประสทิธิภาพในการกิจวัตร
ประจําวัน 
4.3  มีความสามารถในการการดูแลรักษาโรคเรื้อรังรวมกับแพทยเฉพาะทาง
สาขาอ่ืน ต้ังแตการวินิจฉัยโรค ขอตกลงเรือ่งจุดมุงหมายในการรักษา แผนการ
รักษา กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและมาติดตามการรักษา รวมถึงเฝาระวังและ
คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง ปญหาทางจิตสังคมในวัยรุนโรคเรื้อรัง 
4.4  พัฒนาทกัษะในการทํางานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพอ่ืน ทราบถึงบทบาท
และความเช่ียวชาญของแตละวิชาชีพ และสามารถสื่อสาร ประสานงานในทีม
การรักษาและระหวางทีมตางๆได เพ่ือดูแลตอผูปวยที่มีโรคซับซอนและเรื้อรังซึ่ง
ปวยต้ังแตวัยเด็กจนเขาสูวัยรุน รวมถึงสามารถวินิจฉัยและรวมรักษาภาวะเหลาน้ี
ที่ปรากฎอาการในวัยรุนได 
4.5  มีภาวะการเปนผูนํา ประสานงานบรวมกับแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืน ใน
ภาวะเหลาน้ี และ/หรือรวมกบัสหวิชาชีพอ่ืน เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการดูแล
ผูปวยวัยรุนที่มีโรคเรื้อรังอยางสูงสุดจากผูเช่ียวชาญ เชน โรคกลัวอวน โรคอวน 
ปญหาอนามัยเจริญพันธ ติดสารเสพติด โรคติดเช้ือเอชไอวี 
4.6  สามารถนําแนวทางเวชปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ และมาตรฐานการ
ตรวจดูแลผูปวยในภาวะตาง ๆ มาใชตรวจประเมิน และรักษาวัยรุนที่มาดวย
ปญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือซับซอนอยางตอเน่ือง รวมถึงการศึกษาดวยตนเองเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
4.7  มีพฤตนิสยั และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ  
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 4 ครั้ง ในเวลา 2 ป 
ในหอผูปวยตาง ๆ กัน โดยอาศัย  check-list rating scale 
5.2  Case-based discussions (CbD)  อยางนอย 2 ครัง้โดยอาจารย 

5.3  Mini‐Clinical Evaluation Exercise (mini‐CEX) อยางนอย 2 ครัง้โดย
อาจารย 

5.4 Multi‐Source Feedback (MSF) โดยประเมิน 360 องศา   
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หัวขอที ่ รายละเอียด 
5.5 Self-evaluation – Portfolios 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชัน้ป  

ระดับความสามารถทีพ่งึมี  
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนช้ันไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือขึ้นช้ันปที่ 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เมือ่สิ้นสุดการฝกอบรมในระดับช้ันปที่ 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทาํกิจกรรมในเรือ่งน้ีเลยเปนเวลา 2 ป  ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 4   สามารถใหการดูแลวัยรุนในระยะเปลี่ยนผานไปสูการรักษาแบบผูใหญได (Transition care of 

the adolescent patients to adult health care setting) 

หัวขอที ่ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม สามารถใหการดูแลวัยรุนในระยะเปลี่ยนผานไปสูการรักษาแบบผูใหญได 

(Transition care of the adolescent patients to adult health care 
setting) 

2. ขอกําหนด  และ
ขอจํากัดของกิจกรรม 
(บริบท  สถานที่  
ลักษณะวัยรุน) 

รายละเอียดของกิจกรรมประกอบดวย 
วัยรุนที่มโีรคเรือ้รังควรไดรับการฝกฝนทักษะอยางเหมาะสมกับพัฒนาการในดาน
การบริหารจัดการดูแลตนเอง เพ่ือใหการเปลี่ยนผานจากระบบการดูแลสุขภาพ
เด็กไปยังระบบดูแลสุขภาพผูใหญใหประสบความสําเร็จ 
2.1  การประเมินความพรอมของการเปลี่ยนผาน เชน ความรูเรื่องสุขภาพของ
ตนเอง ระดับพัฒนาการของผูปวย การดูแลตนเอง และความสามารถในการนัด
หมายและมาติดตามการรักษาอยางตอเน่ืองเมื่อเปลี่ยนแพทยผูดูแล 
2.2  เพ่ือใหเกดิทักษะในการบริหารจัดการดูแลตนเองของวัยรุน และมสีวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจรักษาแกผวัยรุนและครอบครัว ตามความเหมาะสม 
2.3   ใหคําปรกึษาเรื่องระบบดูแลสุขภาพแกวัยรุนและครอบครัวตามความ
เหมาะสมรวมถึงการสื่อสารกับแพทยและทีมที่ดูแลผูใหญในชวงที่มีการเปลี่ยนผาน 
บริบท 
สถานที ่: คลินิกวัยรุน หอผูปวยนอก  และหอผูปวยใน  
วัยรุน: วัยรุนโรคเรื้อรัง 
ขอจํากัด : อายุการเปลี่ยนผานขึ้นอยูกับบริบทของสถาบัน 

3. สมรรถนะหลกัทาง
วิชาชีพที่เก่ียวของ 

 พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 ความรูพ้ืนฐาน 
 การบริบาลวัยรุน 
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ  
ความรู ทักษะ  
ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี 
4.1 มคีวามรูในเรื่องการเปลี่ยนผานจากระบบการดูแลสุขภาพเด็กไปยังระบบดูแล
สุขภาพผูใหญ และควรยืดหยุนตามบริบทตางๆ เชน อายุของผูปวย ภาวะเรื้อรัง
เปน และความตองการดูแลเปนพิเศษ โดยครอบคลุมทั้งการดูแลแบบผูปวยในและ
ผูปวยนอก 
4.2  มีทักษะในการเตรียมความพรอมและการประเมินความพรอมของการเปลี่ยน
ผาน เชน ประเมินความรอบรูทางสุขภาพของวัยรุน ครอบครัว ประเมินระดับ
สติปญญา และความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโดยประเมินจากผล
การศึกษาที่ผานมา หรือใชเครื่องมือในการประเมินระดับสติปญญาคราว ๆ 
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หัวขอที ่ รายละเอียด 
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนผานการรักษา โดยเตรียมความพรอม และเปาหมายใน
การดูแลสุขภาพ ต้ังแตวัยรุนตอนตน เริ่มจากสรางเปาหมายในการดูแลสขุภาพ 
สรุปการรักษา วางแผนการดูแลเมื่อฉุกเฉิน และลําดับความสําคัญรวมกนั และมี
การบันทึกแนวทางการดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ 
4.3  การใหคําแนะนําในการดูแลตนเองของวัยรุน สอนทักษะการบริหารจัดการ
ดูแลตนเอง การมาติดตามการรักษาตามนัดอยางตอเน่ือง ปญหา หรืออุปสรรคที่
ไมสามารถมาพบแพทย สิทธิการรักษา โดยกระบวนการควรจัดทําเปนขั้นตอน 
และเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ  
4.4  ประเมินความตองการในการชวยเหลือเรื่องการตัดสินใจกับวัยรุนทีม่ีปญหา
เรื่องสติปญญา และในกรณีทีม่ีปญหาเรื่องสติปญญา และปญหาทางอารมณที่
รุนแรง สามารถสงตอเพ่ือใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เชน หาผูคุมครองทาง
กฎหมายซึ่งจะเปนผูใหการตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษา  
4.5 ทกัษะในการติดตอสื่อสารกับกุมารแพทยเฉพาะทาง และเปนผูชวยในการ
ปรึกษาแพทย และทีมที่ดูแลผูใหญในชวงที่มีการเปลี่ยนผาน 
4.6  สามารถนําแนวทางเวชปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ และมาตรฐานการ
เปลี่ยนผานระบบการรักษาสุขภาพเด็กสูระบบสุขภาพผูใหญ รวมถึงการศึกษาดวย
ตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
4.7  มีพฤตนิสยั และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ  
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 4 ครั้ง ในเวลา 2 ป 
ในหอผูปวยตาง ๆ กัน โดยอาศัย check-list rating scale 
5.2  Case-based discussion  อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

5.3  Mini‐Clinical Evaluation Exercise (mini‐CEX) อยางนอย 2 ครัง้โดย
อาจารย 

5.4 Multi‐Source Feedback (MSF) โดยประเมิน 360 องศา   
5.5 Self-evaluation – Portfolios 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชัน้ป  

ระดับความสามารถที่พึงมี  
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนช้ันไปอยูระดับการฝกอบรม
หรือขึ้นช้ันปที่ 2 
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เมือ่สิ้นสุดการฝกอบรมในระดับช้ันปที่ 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 
หากไมมีการทาํกิจกรรมในเรือ่งน้ีเลยเปนเวลา 2 ป  ตองรับการประเมินใหม 
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ภาคผนวกที่ 7 

เกณฑสถาบันที่ฝกอบรมที่จะรับผูเขาฝกอบรม อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 

  1. เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 
       (1) คุณสมบัติทั่วไป 
 (ก) ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
 (ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ  เพ่ือเสรมิสรางคณุสมบัติในการใฝรู
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
 (ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที ่เครือ่งมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยทั้งประเภทผูปวย
ใน และผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษา และ
ใหบริการกับผูปวยโดยตรง 
 (ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงาน และการพัฒนา
งานการฝกอบรมแพทยประจาํบาน 
 (จ) มีปณิธาน และพันธกิจระบุไวชัดเจนวา มุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดที่มีความรู  
ความสามารถ และคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการที่จะศึกษา
ตอเน่ืองได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกบัพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน  ไดแก 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา  เปนตน  ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาล และประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน 

(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวของ และมีความมุงมั่น  ความ
เต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 
 (ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ป) คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาลที่ขอ
เปดดําเนินการฝกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาล
ที่มีประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมตํ่ากวา 10 ป  ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา/
ชวยเหลือหรือเปนสถาบันสมทบ/สถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 
 (ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาล 
จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมเพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสทิธ์ิเขาสอบ
เพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะตองมีความพรอมในการจัดการฝกอบรม และทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอาจารย  สื่อ 
การศึกษา และอุปกรณการฝกอบรมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด  ทั้งน้ีจะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปทีม่ี
ความชัดเจนและเปนไปได  โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวา มีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการ
ฝกอบรมแตละช้ันปอยางนอย 1 ปการศึกษา 

(ญ) ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก)  ถึง (ฌ) 
แลวจะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดต้ังมูลนิธิ หรือกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการ
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ดําเนินการระยะยาว และใหมผีูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเปนกรรมการของมูลนิธิ หรือ
กองทุนโดยตําแหนง 

 
 (2) หนวยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี ้

 (ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันการฝกอบรมจะตองมีการใหบริการการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและ
ประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึ่งหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทย หรือแพทย หรือบุคลากรอ่ืน
ที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

  - หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจศพ  
   ตรวจช้ินเน้ือ และสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัด หรือการทําหัตถการ 
สามารถเตรียมสไลดช้ินเน้ือเยื่อ และสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา  มี
ความสามารถ และเต็มใจใหคาํปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซึ่ง
เปรียบเสมือนดัชนีช้ีบงความสนใจทางวิชาการ และความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการ
ประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลน้ันจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจาํนวนผูปวยที่ถึงแกกรรม  
(ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลวิทยาตอง
กระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุก
ราย 
 ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐานที่
บงช้ีถึงความสนใจทางวิชาการ และความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษา
ของแพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 

  - หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก หรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการ
ตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลนิิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้งจะตองมี
การใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 

 (ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ  สามารถตรวจทางรังสีที่
จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

 (ค) หองสมุดทางการแพทย  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการ 
แพทยวารสารทางการแพทยที่ใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับให
แพทยประจําบานใชไดสะดวก 

 (ง) หนวยเวชระเบียน และสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมแีฟมประจําตัว ซึ่ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการ
ประมวลสถิติทีม่ีประสิทธิภาพ 

 (3) หนวยงานทางดานคลินกิที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาทีฝ่กอบรม  
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สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร สติู
ศาสตร-นรีเวชวิทยา วิสัญญีวิทยา โสต ศอ นาสิกฯ ศัลยศาสตรทรวงอก พยาธิวิทยา กุมารเวชบําบัดวิกฤต 
กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน 

 (4) กิจกรรมวิชาการ  
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอทั้งในหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ฝกอบรม เชน กิจกรรม Journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงาน หรือระดับโรงพยาบาล เชน 
morbidity-mortality conference, clinicopathological conference 
 นอกจากน้ี สถาบันฝกอบรมจะตองจัด หรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิทยาศาสตรการ 
แพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธที่เกี่ยวของกับระบบผิวหนัง และควรสนับสนุนใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร  
 
2.  เกณฑเฉพาะของสถาบนัฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรมที่แพทยสภา/ราชวิทยาลัยฯ จะรับรองใหมีการเปดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอ
ยอด อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 (1) มีสาขา หรือหนวยงานที่สําคัญปฏิบัติงานประจําคือ 
  1.1 กุมารเวชศาสตร 
  1.2  อายุรศาสตร 
  1.3      ศลัยศาสตร 
  1.4 สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
  1.5  พยาธิวิทยาคลินิก หรือเทคนิคการแพทย หรือปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 
  1.6 หนวยวางแผนครอบครัว และหนวยโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ 
  1.7 หนวยสังคมสงเคราะห 

(2)  มีอาจารยผูใหการฝกอบรมอยางนอย 2 คน 
(3)       มีจํานวนผูปวยนอกวัยรุนมารับการรักษา และปรกึษาจํานวนอยางนอย 500 ครั้งตอป 
(4) มีจํานวนผูปวยในที่ปรึกษาวัยรุนจํานวนอยางนอย 50 คนตอป 
(5) มีงานบริการดานหัตถการตามหลักสูตรการฝกอบรมฯ เชน การฝงยาคุมอยางนอย 10 ราย

ตอป 
           (6) มีการวิจัยทางดานเวชศาสตรวัยรุนทางคลินิก 

สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงาน หรือคุณสมบัติบางขอ ก็อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการ
ฝกอบรมอ่ืนเปนสถาบันสมทบ หรือสถาบันรวมฝกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน 

3. สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

 หลักสูตรจะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม 
ดังน้ี 
 สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา
บานตอยอด และไดรับอนุมัติจากแพทยสภา/ราชวิทยาลัยฯ ใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการ
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ฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา 2 ใน 3 
ของหลักสูตร 
 สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมติัจากแพทยสภา/ราชวิทยาลัยฯ ใหเปน
สถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไมสามารถ
จัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมตํ่ากวา 3 เดือน และไมเกิน 
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

   ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร..............จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา............
และขออนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรมแตขอใหคณะแพทยศาสตร/โรงพยาบาล............เปนสถาบันฝกอบรม
สมทบจัดกิจกรรม..........ใหผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 6 เดือน เปนตน 

 สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมต้ังแต 2 แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝก 
อบรมแพทยประจําบานตอยอด และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 

   ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร..........รวมกับโรงพยาบาล.............จัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมฯสาขา................และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรมโดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ประสบการณจากคณะแพทยศาสตร............เปนเวลา 2 ป และจากโรงพยาบาล..............เปนเวลา 1 ป เปนตน 

 สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/
วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯสาขาน้ันใหเปนสถาบัน
ฝกอบรมที่จัดประสบการณเพ่ิมเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมที่สนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก 
(elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

 หลักสูตรอาจจดัใหผูเขารับการฝกอบรมไดรบัประสบการณเพ่ิมเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก
ไดโดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
กําหนด 

4. การขออนมัุติเปนสถาบนัฝกอบรม 

 คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงคจะเปดเปนสถาบันฝกอบ 
รมในอนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน  ถาเปนการจัดการฝกอบรมที่มี หรือไมมสีถาบันฝกอบรมสมทบ ใหสถาบันฝก 
อบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล หากเปนการจัดการฝกอบรมในลักษณะที่มสีถาบันรวมฝกอบรมใหทกุ
สถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติน้ัน 
เสนอแพทยสภา/ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือสงใหราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  ประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบ รมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปดสถาบันฝกอบรม และกําหนดศักยภาพของสถาบัน
ฝกอบรมหลักและสถา บันสมทบ (ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตร และจํานวนความ
ตองการของแพทยเฉพาะทางสาขาน้ัน แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาเสนอ
ใหแพทยสภาอนุมัติตอไป 

5. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 
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 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก สถาบันฝกอบรม
สมทบ สถาบันรวมฝกอบรมทีไ่ดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรม 
การฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ 

 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวา สถาบันฝกอบรมหลัก หรือสถาบันรวมฝกอบรมใด
ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทยประจํา
บานตอยอด สําหรับหลักสูตรน้ันของสถาบันฝกอบรมหลัก หรือสถาบันรวมฝกอบรมน้ันไวกอน จนกวาคณะ 
กรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมน้ันวา ยังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑ
ที่กําหนด 

 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวา สถาบันฝกอบรมหลัก หรือสถาบันรวมฝกอบรมใด
ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของ
สถาบันฝกอบรมหลัก หรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมน้ัน และใหทําเรือ่งแจงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ    หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก
ใหดําเนินการตามขอ 3 และ 4 
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ภาคผนวกที่ 8 

ระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล 

 

แนวทางการอุทธรณขออุทธรณผลการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอด

อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุนมีดังน้ี 

 

แพทยประจําบานตอยอดเขียนคํารองขออุทธรณที่เลขาภาควิชากุมารเวชศาสตร  

สงใหประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา (ภายใน 1 สัปดาหหลังประกาศผล) 

 

 

 คณะกรรมการฯ นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเพ่ือพิจารณา  

และนําเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ/รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เชิญแพทยประจาํบานตอยอดผูยื่นคํารองขออุทธรณ 

รับทราบผลการตรวจสอบ ภายใน 1 สัปดาหหลังไดรับคํารองขออุทธรณ 

 

 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ และแพทยประจําบานตอยอดผูยื่นคํารองขออุทธรณ 

ลงนามรับทราบผลการพิจารณา 

 

 

 

หมายเหตุ 

ในกรณีทีแ่พทยประจําบานตอยอดผูย่ืนคํารองขออุทธรณ ไมยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ แพทยประจําบานตอยอดผูย่ืนคํารองขออุทธรณ มีสิทธ์ิย่ืนขออุทธรณตอคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบอนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ตอไป 
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ภาคผนวกที่ 9 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลกัสูตรอบรมแพทยประจําบานตอยอด  

อนุสาขาเวชศาสตรวัยรุน พ.ศ. 2562-2567 

 

ศาสตราจารยแพทยหญิงสุวรรณา    เรืองกาญจนเศรษฐ ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงจันทฑิตา   พฤกษานานนท ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารยพลโทนายแพทยวิโรจน อารียกุล       ประธาน 

ศาสตราจารยแพทยหญิงสมจิตร    จารุรัตนศิริกุล อนุกรรมการ 

รองศาสตราจารยนายแพทยศริิไชย หงษสงวนศรี         อนุกรรมการ 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงบุญย่ิง มานะบริบูรณ อนุกรรมการ 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงรสวันต     อารีมิตร  อนุกรรมการ 

แพทยหญิงจิราภรณ อรุณากูร อนุกรรมการ 

แพทยหญิงฉันทสุดา พงศพันธุผูภักดี อนุกรรมการ 

แพทยหญิงนภาไพลิน เศรษฐพานิช อนุกรรมการ 

นายแพทยเฉลมิพงศ ธัญพิพัฒน  อนุกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสุภิญญา อินอิว อนุกรรมการ และเลขานุการ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. กําหนดพันธกิจ วัตถุประสงคและผลลัพธที่พึงประสงคของหลักสูตรฯ วางแผนดําเนินงานและบริหาร

จัดการหลักสูตรอยางเปนระบบใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่แพทยสภากําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก 

การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนทีร่ับ) การบริหารจัดการ

กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 

2. วิเคราะหผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย (ไดแก อาจารย ผูรับการฝกอบรม 

ผูใชบัณฑิต) มสีวนในการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร และนําผลที่ไดมาใชในการทบทวน

ทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เน้ือหา ผลลัพธ สมรรถนะของผูสําเร็จ

การฝกอบรม การวัดและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดลอมในการฝกอบรมของหลักสูตรใหทันสมัย

อยูเสมอ โดยมกีารดําเนินการเปนประจํากอนรับแพทยประจําบานตอยอดรุนใหม 

 

  


