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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
สาขาตจวิทยา  พ. ศ. 2562 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Dermatology 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาเวชกรรมสาขาตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Dermatology 
 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย)  วว. สาขาตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma, Thai Board of Dermatology 
 
คําแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 
(ภาษาไทย)  วว. ตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Dermatology หรือ Dip., Thai Board of Dermatology 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
4. พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
 สาขาวิชาฯ มีพันธกิจ ซึ่งอิงตามพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คือ“ผลิตแพทย์เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ กอปรด้วย
คุณธรรม สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อช้ีนําสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและ
นานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภูมิใจในสถาบัน” โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพื่อนําไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ท่ีเป็นผู้นําในระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับให้มีมาตรฐาน มีการบูรณาการกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อการสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมความผูกพัน 
 

สาขาวิชาตจวิทยา เป็นสาขาท่ีสําคัญของวิชาอายุรศาสตร์และสาขาอื่นๆ เป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์ 
เนื่องจากผิวหนังและเยื่อบุเป็นอวัยวะท่ีมีพื้นท่ีผิวครอบคลุมท่ัวร่างกาย ทําให้สามารถตรวจพบโรคทางผิวหนังท้ังท่ีเป็นโรคทาง
ผิวหนังโดยตรง และความผิดปกติทางผิวหนังท่ีเป็นอาการแสดงของโรคภายในของระบบอื่นๆ ได้บ่อยในเวชปฏิบัติ สาขาวิชาตจ
วิทยาเป็นสาขาท่ีครอบคลุมวิทยาการแพทย์ท้ังในด้านกว้าง ด้านลึก โรคทางผิวหนังจึงมีความหลากหลายท้ังในด้านความชุก ความ
รุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และยังเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่ งล้วนท้าทาย
ความรู้ความสามารถของตจแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค  
 
 นอกจากความรู้และทักษะด้านตจวิทยาแล้ว ตจแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ ความสามารถใน
การเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถด้าน
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ 
ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ คํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพทางผิวหนังของชุมชนและสังคม การบริหาร
จัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน และองค์กร ท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความ
ปลอดภัย โดยยึดถอืผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตตจแพทย์นั้นต้ังอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมท้ัง
มิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
5. ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 

แผนฝึกอบรม/หลักสูตรได้กําหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ (intended learning outcomes/milestones) ท่ี
ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นท้ัง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

5.1.1. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
5.1.2 มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง  
5.1.3 สามารถให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical treatments) หรือหัตถการ (procedures) และ

ให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 
5.1.4 สามารถให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง  
5.1.5 สามารถบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ 

5.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical knowledge and Skills) 
5.2.1 มคีวามรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic sciences) ทางผิวหนัง  
5.2.2 มคีวามรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาตจวิทยา 
5.2.3 สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 
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5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning) 
5.3.1 มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
5.3.2 สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
5.3.3 สามารถใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
5.3.4 มีความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใช้โปรแกรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

(software literacy) 
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5.4.1 มทัีกษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
5.4.3 มีทักษะการส่ือสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5.4.4 มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.5 มทัีกษะการเป็นท่ีปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
5.5.2 มคีวามสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          (Continuous Professional Development) 
5.5.3 มคีวามรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
5.6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
5.6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
5.6.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
5.6.4 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย 
5.6.5 สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการ

บริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. แผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาดูแล กํากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ดําเนินไปตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม 
การจัดการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 4 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรมดังนี้ 

ปีท่ี 1 ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชั้นปีท่ี 1  
ปีท่ี 2 - 4 ฝึกอบรมในสาขาตจวิทยาจํานวน 3 ปี สําหรับการฝึกอบรมใน  


