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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 
1.   ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Allergy and Immunology 

 

2.   ช่ือวุฒิบัตร 

 ชื่อเต็ม 

 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร 

โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology 

 ชื่อยอ 

 (ภาษาไทย) วว. สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 (ภาษาอังกฤษ) Dip.Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology 

 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4.   พันธกิจของสถาบันและแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

โรคภูมิแพเปนโรคเรื้อรังท่ีพบบอยในเด็กไทย โรคภูมิแพท่ีสําคัญ ไดแก ภาวะแพรุนแรง 

(Anaphylaxis) แพยา (Drug allergy) โรคหืด (Asthma) โรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ (Allergic rhinitis) โรคผื่น

ภูมิแพผิวหนัง (Atopic dermatitis) โรคผื่นลมพิษ (Urticaria) และโรคแพอาหาร (Food allergy) ความรุนแรงของ

โรคมีไดหลายระดับตั้งแตรุนแรงนอยสามารถหายไดเอง ไปจนถึงระดับเสียชีวิตอยางกะทันหันได นอกจากนี้โรค

ภูมิแพสวนใหญยังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและผูปกครอง  
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โรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด เปนโรคอีกกลุมท่ีแมวาจะพบนอยกวาโรคภูมิแพ แตอาการของ

ผูปวยท่ีเปนโรคนี้มักจะมีความรุนแรง โดยท่ีผูปวยจํานวนหนึ่งถาไมไดรับการรักษาอาจเกิดการติดเชื้อ เกิดภาวะ 

แทรกซอนจนเสียชีวิตไดตั้งแตอายุนอย ๆ และเนื่องจากท้ังโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนโรคท่ี

เก่ียวเนื่องกับระบบตาง ๆ ในรางกายหลายระบบ ดังนั้นการดูแลผูปวยบางรายอาจมีความเก่ียวของกับแพทย

ผูเชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ๆ เชน โรคหืด อาจตองมีการดูแลรวมกันระหวางแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและแพทยเฉพาะ

ทางดานระบบทางเดินหายใจ หรือ ผูปวยโรคภูมิผื่นภูมิแพผิวหนัง อาจตองมีการดูแลรวมกันระหวางแพทยเฉพาะ

ทางดานภูมิแพและแพทยเฉพาะทางดานตจวิทยา ดังนั้นการทํางานของแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพในปจจุบัน ควร

มุงเนนความเชี่ยวชาญท่ีการวินิจฉัยสาเหตุของโรค และใหการรักษาดวยวิธีการท่ีจําเพาะ และทันสมัยมากข้ึน เชน 

การตรวจภูมิแพทางผิวหนัง (Allergy skin testing) การตรวจ Specific IgE ในซีรัม การตรวจ Component 

resolved diagnosis (CRD) การทําทดสอบแพอาหาร (Oral food challenge test) การทําทดสอบแพยา (Drug 

provocation test) และการประเมินการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการ

พิเศษ การรักษาดวยภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) การใหยาโดยวิธี Desensitization การใชยา 

Intravenous immunoglobulin และการปลูกถายไขกระดูกในผูปวยท่ีเปนโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดในบาง

โรค เปนตน รวมถึงการใหคําแนะนําเรื่องการปองกันโรคภูมิแพในผูปวยกลุมเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.  แสดงบทบาทหนาท่ีการทํางานของแพทยเฉพาะทาง 

      สาขาตาง ๆ 
 

แผนภาพท่ี 1  A. แสดงบทบาทหนาท่ีการทํางานของแพทยในระดับตาง ๆ  

  

แพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่าง ๆ   

(ENT, Skin, Chest, GI, Allergy) 

แพทยท์ัว่ไป 

กมุารแพทย ์
 GI 

Chest 

Skin 

ENT 

Allergy 

A B 
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การเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม และ

การศึกษา สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของมนุษยทุกเพศทุกวัย ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลใหอุบัติการณของโรคภูมิแพ

ตาง ๆ มากข้ึน อีกท้ังยังมีความรุนแรงของโรคมากข้ึนอีกดวย นอกจากนี้ในปจจุบันมีการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยาง

ท่ัวถึงและแพรหลายทําใหผูปกครองบางสวนมีความตระหนักและใสใจเก่ียวกับตัวโรค รวมถึงวิธีการดูแลรักษาบุตร

หลานท่ีเปนโรคเหลานี้มากข้ึน จากการสํารวจยอนหลังพบวาในชวง 15 ปท่ีผานมา พบอุบัติการณของโรคภูมิแพใน

เด็กไทยเพ่ิมสูงมากข้ึนมากกวาท่ีมีรายงานในอดีตอยางนอย 4-5 เทา ดังนั้น แมวาทางแพทยสภาและราชวิทยาลัย

กุมารแพทยแหงประเทศไทย ไดเปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพ

และภูมิคุมกันข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีกุมารแพทยท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวนมากกวาหนึ่งรอยคน อยางไร

ก็ตามจํานวนของแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพในปจจุบันก็ยังถือวาไมเพียงพอ ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง

ประเทศไทย จึงยังมีความจําเปนตองผลิตแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันตอไป อีกท้ังไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมกุมารแพทย

ประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ใหมีความเหมาะสมตลอดจนสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน โดยในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในป พ.ศ. 2559 เพ่ือให

สอดคลองไปกับเกณฑหลักสูตรมาตรฐานสากลท่ีแพทยสภากําหนดโดยกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมให

เปนกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีมีความรูความสามารถและเจตคติ ท่ีครอบคลุมในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

1. ผลิตกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีมีความรูความสามารถท่ีทันยุคกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวยเพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ 

โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม  

3. มีความสามารถในการทํางานแบบแพทยวิชาชีพรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมท้ังสามารถให

คําปรึกษาเรื่องโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองโดยไมมีคนกํากับดูแล ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ

หรือเปนทีม 

5. มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต  

6. สามารถจัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางาน การรักษาสุขภาพของตนเอง และคุณภาพชีวิตของตนเอง

เพ่ือประโยชนของผูปวย และเปนกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีสามารถดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุข 

7. มีลักษณะพหุศักยภาพ (pleuri-potential) สามารถปฏิบัติงานในฐานะกุมารแพทยท่ีดีตามบริบทของ

โรงพยาบาล 

 



4 

5.   ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตร เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เปนระยะเวลา 2 ป ผูไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีความรู

ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และ

เจตคติท่ีจําเปนสําหรับการเปนกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ดังนี้  

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral 

and ethics)  

5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย 

5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 

5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจความรูสึกของผูอ่ืน 

5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึง

บริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครอง

ตามแตกรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็ก และสิทธิของผูปวย 

5.1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองผูปวยและสังคม 

5.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

5.1.7 มีจริยธรรมการวิจัย ไมคัดลอกผลงาน ขอความ หรือความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึงไมทําการ

แกไขผลการวิจัย ตัวเลข หรือขอบางอยางท่ีไมตรงกับความเปนจริง 

5.2 การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปจจัยท่ีอาจสงผลตอ

การสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปวย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) 

พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูปวย บิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดู รวมถึง

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสื่อสาร 

5.2.2 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา 

ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู 

5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมท่ีดูแล

รักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม  

5.2.4 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ  

5.2.5 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็คทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืน ๆไดอยางเหมาะสม  
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5.2.7 ชี้แจงใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา และ

การยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent and assent)  

5.2.8 ใหคําแนะนําและมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกันและศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Scientific 

knowledge of pediatrics and other related sciences)  

5.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

5.3.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรชีวการแพทย 

วิทยาศาสตรคลินิก สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทาง

การแพทย ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย นิติเวชศาสตร และ

การแพทยทางเลือกสวนท่ีเก่ียวกับกุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

5.3.3 คิดวิเคราะห คนควาความรู เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาผูปวย 

ตลอดจนวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม  

5.4 การบริบาลผูปวย (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใชทักษะ

ความรูความสามารถดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

5.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวย (Patient assessment and management) 

5.4.1.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 

5.4.1.2 ตรวจรางกายผูปวยดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

5.4.1.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล และคุมคา 

5.4.1.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจ

พิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมุติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

5.4.1.5 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การให

การวินิจฉัย การใชยา ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

5.4.1.6 เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูปวยเด็กใน

ระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับการดําเนินโรค ความตองการของผูปวยและครอบครัว ตลอดจน

ทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.7 รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการรักษาท่ี

เหมาะสม 

5.4.1.8 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

5.4.1.9 ใหการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.10 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาเบื้องตนไดอยางทันทวงที 
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5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน 

(Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา

ผูปวยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด โดยสามารถอธิบายขอบงชี้ ขอหาม 

ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ สามารถ

กระทําไดดวยตนเอง แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเพ่ือการวินิจฉัยนั้น ๆ ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 2) 

5.5 การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคภูมิแพ (Health promotion and allergy 

prevention) มีความ สามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในผูปวยโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงใหคํา แนะนําเรื่องการปองกันการเกิดโรคภูมิแพในกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป 

5.5.1 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็กเปน

สําคัญ 

5.5.2 ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพเด็ก และ

สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

5.5.3 ใหคําแนะนําแกผูปกครองเก่ียวกับการปองกันการเกิดโรคภูมิแพในกลุมเสี่ยงโดยอางอิงตาม

หลักฐานท่ีนาเชื่อถือในปจจุบัน 

5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 

development) เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองตอความ

ตองการของผูปวย สังคม และการเปลี่ยนแปลง โดย 

5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผนและ

แสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขารวมกิจกรรม

เพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

5.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตร 

เชิงประจักษ 

5.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย 

5.6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรูได 

(Knowledge management) 

5.6.6 ผลิตงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
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5.7 ภาวะผูนํา (Leadership) มีความสามารถในการเปนผูนําท้ังในระดับทีมงานท่ีดูแลรักษาผูปวยและ

การบริการสุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวยดังนี้ 

5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนาทีม ผูประสานงาน และสมาชิกกลุม 

5.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

5.7.4 แสดงถึงความเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน 

 

6.   แผนการฝกอบรม 

6.1  วิธีการใหการฝกอบรม 

6.1.1  ขอบเขตของการฝกอบรม 

หนวยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปน

สถานฝกอบรมและจัดการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ หรือผลลัพธ

การเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักไมนอยกวาเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 7 

ประการ (ตารางท่ี 1) การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Practice-based learning) เพ่ือให

แพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวยโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรอง

ปฐมภูมิ ชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 18 ป โดยครอบคลุมโรคสวนใหญท่ีกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน

จะตองประสบในชีวิตการทํางาน นอกจากนี้สถาบันฯ ไดจัดประสบการณการเรียนรูทางดาน Basic immunology 

ใหแกแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 โดยไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาวิทยาภูมิคุมกัน คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

6.1.2  ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม 

การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับชั้นป โดยหนึ่งระดับชั้นปเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไม

นอยกวา 50 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังนี้

อนุญาตใหลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา

ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรม

ท้ังสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

 สถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีจัดเตรียมใหแพทยประจําบานตอยอด ไดรับประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับระดับชั้นป  ดังนี้ 

 

ระดับชั้นปท่ี 1  

- เปนการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีครอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิท่ี

ไมซับซอนโดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรับปรึกษาท้ังผูปวยใน 
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ผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และเรียนรูงานทางดานหองปฏิบัติการโดยใหมีความรูความ

เขาใจในหลักการ วิธีการทําและการแปลผล ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ  

- แพทยประจําบานตอยอดควรมีประสบการณในการชวยอาจารยสอนแพทยประจําบานสาขากุมารเวช

ศาสตร ในดานท่ีเก่ียวของกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิท่ีไมซับซอนได  

- แพทยประจําบานตอยอดตองนําเสนอโครงรางวิจัย การขออนุมัติการวิจัยในคน และเริ่มตนทํางาน

วิจัยภายใตการควบคุมของอาจารย 

 

 ระดับชั้นปท่ี 2 

- เปนการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีครอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิท่ี

ซับซอนโดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรับปรึกษาท้ังผูปวยใน 

ผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และเรียนรูงานทางดานหองปฏิบัติการโดยใหมีความรูความ

เขาใจในหลักการ วิธีการทําและการแปลผล ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ  

- แพทยประจําบานตอยอดควรมีประสบการณในการชวยอาจารยสอนแพทยประจําบานสาขากุมารเวช

ศาสตร นักศึกษาแพทย และมีบทบาทเปนผูนําทีมในการดูแลรักษาผูปวยในดานท่ีเก่ียวของกับโรคภูมิแพ

และโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิท่ีซับซอนได  

- แพทยประจําบานตอยอดตองวิเคราะห สรุปขอมูลและนําเสนองานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการเขียน manuscript ภายใตการควบคุมของอาจารย  

 

6.1.3  การจัดรูปแบบหรือวิธีการฝกอบรม 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอด มีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคตามสมรรถนะหลักไมนอยกวาเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 7 ประการ 

(ตารางท่ี 1) สถาบันฯ จัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความ

พรอมและสนบัสนุนใหแพทยประจําบานตอยอด ไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเอง และได

สะทอนการเรียนรูนั้น ๆ (Self-reflection) สงเสริมความเปนตัวของตัวเองและมีอํานาจในตัวเองทางวิชาชีพ 

(Professional autonomy) สามารถแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจการรักษา โดยมี Evidence-based ภายใตการ

ดูแลของอาจารย เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวยและสังคมไดอยางดีท่ีสุด โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและความมีอํานาจในตัวเองของผูปวย (Patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวาง

ความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานตอยอดโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล 

(supervision) การประเมินคา (Appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

 รูปแบบการจัดการฝกอบรมมี 5 รูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณ

การเรียนรูท่ีหลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ดังนี้ 
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6.1.3.1  การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (Practice-based 

training) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอ

ยอดมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย การ

ทําหัตถการ การใหเหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การสื่อสาร การบนัทึกรายงานผูปวย การบริหารจัดการ โดย

คํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด (trainee-centered) มีการบูรณาการความรูท้ัง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ท้ังนี้จัดใหปฏิบัติงานท้ังโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิ

และการฝกอบรมวิชาเลือก 

ก.  การฝกอบรมดานโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิ 

1) การดูแลผูปวยนอก จํานวนไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห (ยกเวนชวงอบรมวิชาเลือก) 

2) การดูแลผูปวยใน ระยะเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาการฝกอบรม ท้ังนี้ตองไดดูแลผูครบ

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวในภาคผนวกท่ี 2 

3)  การดูงาน Clinical immunology laboratory ครบตามเกณฑ 

ข.  การฝกอบรมวิชาเลือก ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมวิชาเลือก ท้ังในและนอกสถาบัน หรือ

ตาง ประเทศไดไมเกิน 16 สัปดาหตลอดการฝกอบรม เพ่ือใหไดรับประสบการณเพ่ิมเติม โดยใหมีวัตถุประสงค

สอดคลองกับพ้ืนฐานความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic sciences) ดานวิทยาศาสตรคลินิก (Clinical sciences) 

ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 1 โดยสถาบันนั้น ๆ จะตองเปนสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

ฝกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน โดยใหใชเวลาเรียนในแตละวิชา 2-4 สัปดาห 

ข้ึนกับการเปดรับของสถาบันท่ีสอนรายการวิชาเลือก 

 

1)  วิชาเลือกบังคับ ไดแก  

- Adult allergy and clinical immunology 

- Otorhinolaryngology  

 

2)  วิชาเลือกอิสระ ไดแก 

- Pediatric allergy and clinical immunology 

- Pulmonology 

- Dermatology 

- Gastroenterology 

- Nutrition 

- Genetics 

- Transplantation 
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- Rheumatology 

- Radiology 

- Pathology  

- Pharmacology  

- Epidemiology   

6.1.3.2  การเรียนรูทางทฤษฎี 

จัดใหมีการเรียนรูทางทฤษฎคีวบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและเพียง

พอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท้ังทางดานโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิ ดังตอไปนี้ 

1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยในอนุสาขาวิชา เชน Morning report, grand round, case 

discussion, journal club, topic review เปนตน 

2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางอนุสาขาวิชาหรือระหวางภาควิชา เชน Pediatric-

radiological conference, asthma care team เปนตน  

6.1.3.3  การเรียนรูแบบอ่ืน ๆ  

ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การเรียนทางไกล การสอนนักศึกษาแพทย และ

แพทยประจําบาน เปนตน สถาบันฯ จัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณในการฝกทักษะหัตถการท่ี

จําเปน โดยมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2) การฝกทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 

ทักษะการสอนทางคลินิก (Clinical teaching skills) รวมท้ังมีประสบการณของการเปนทีมบริบาลผูปวย (Patient 

care team) ไดแก asthma care team การประเมินความคุมคาของการใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยาง

เหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของทีมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย (Patient safety) 

เปนตน 

6.1.3.4  การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ 

1)  การคนหาขอมูลตาง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 

2)  การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัย และใชวิจารณญาณ

ในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-base medicine) 

3)  การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และการเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

(decision making) 

6.1.3.5  การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย ทาง

คลินิกหรือทางสังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย โดย

กําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่องเพ่ือเสนอให
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คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร

โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ของแพทยสภาพิจารณา ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของการทําวิจัย   (ภาคผนวกท่ี 3)  

6.2  เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีท่ี

เก่ียวเนื่องหรือมีประสบการณดานตอไปนี้ 

 1.  ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic sciences) วิทยาศาสตรชีวการแพทยพ้ืนฐาน (Basic biomedical 

sciences) วิทยาศาสตรคลินิก (Clinical sciences) ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 1 

 2.  การตัดสินใจทางคลินิก การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 

3.  ทักษะการทําหัตถการและการแปลผล 

4.  ทักษะการสื่อสาร 

5.  จริยธรรมทางการแพทย 

6.  กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร 

7.  ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข 

8.  หลักการบริหารจัดการ 

9.  พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

10. ความปลอดภัยของผูปวย 

11. การดูแลตนเองของแพทย 

12. การแพทยทางเลือก 

13. เวชศาสตรเชิงประจักษ 

14. การสอนทางคลินิก (Clinical teaching)  

 

6.3  จํานวนปของการฝกอบรม 

 การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับชั้นป 

 เปดการฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา 

 

6.4  การบริหารจัดการของการฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรมตอง 

 6.4.1  บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดความเสมอภาค 

 6.4.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ี ความรับ

ผิด ชอบ และอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละข้ันตอนของการ

ฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา 5 

ป 
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 6.4.3  มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม 

6.4.4  ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม 

 

6.5  สภาวะการปฏิบัติงาน 

 สถาบันฯ จัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ ไดแก morning 

report, problem case, problem-oriented, grand round โดยตองเขากิจกรรมอยางนอยรอยละ 40 ของ

กิจกรรมท้ังหมด  มีการเขารวมประชุมวิชาการของสมาคมโรคภูมิแพ โรคหืดและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย  

ในดานหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดระบุกฎเกณฑและ

ประกาศเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอด กําหนดการฝกอบรมในกรณีท่ี

แพทยประจําบานตอยอดมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลัง

สํารอง การศึกษาดูงานนนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน โดยไดจัดใหมีคาตอบแทนแกแพทยประจําบาน

ตอยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย มีการระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสมรวมท้ังการลา

พักผอน ตามท่ีระบุไวในคูมือแพทยประจําบานตอยอด 

 

ตารางท่ี 1   วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ 
 

ความรูความสามารถทาง

วิชาชีพ 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

5.1  พฤตินิสัย เจตคติ 

คุณธรรมและจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

เปนแบบอยาง (Role model)  

อภิปรายตัวอยางผูปวย 

การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (Patient based 

learning)  ท่ีหอผูปวยในและนอก 

สอนขางเตียง (Beside teaching) 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย 

Rubric scoring  

การประเมิน 360 องศา ดวย 

Rubric scoring 

 

5.2  การติดตอสื่อสารและการ 

สรางสัมพันธภาพ 

เปนแบบอยาง (Role model) 

อภิปรายตัวอยางผูปวย 

การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐานท่ีหอผูปวยในและ

นอก 

สอนขางเตียง 

การนําเสนอ/ สัมมนา 

การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning: 

SDL) 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย 

Rubric scoring  

การประเมิน 360 องศา ดวย 

Rubric scoring  
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5.3  ความรูทางกุมาร 

เวชศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

การบรรยาย 

การประชุมอภิปรายหัวขอ เรื่อง / สัมมนา/ 

การเรียนจากตัวอยางผูปวย (Case-based 

learning) 

การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน หอผูปวยในและ

นอก 

สอนขางเตียง 

การเรียนรูตนเอง 

การประเมิน 360 องศา ดวย 

Rubric scoring 

Portfolio 

การสอบ fellow-in-training 

การสอบขอเขียน ชนิด MCQ  

Oral exam 

5.4  การบริบาลผูปวย การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐานท่ีหอผูปวยในและ

นอก 

สถานการณจําลอง 

สอนขางเตียง 

การประชุมอภิปรายหัวขอ เรื่อง/สัมมนา 

การเรียนจากตัวอยางผูปวย 

การเรียนรูดวยตนเอง 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย 

Rubric scoring  

Chart audit 

การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric 

scoring 

สอบ Oral exam 

5.5  ระบบสุขภาพและการ

สรางเสริมสุขภาพ 

การบรรยาย 

การดูงาน การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐานท่ีหอ

ผูปวยในและนอก 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย 

Rubric scoring  

การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric 

scoring Portfolio 

5.6  การพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

การทําวิจัย 

วารสารสโมสร 

การประชุมอภิปรายหัวขอเรื่อง 

การเรียนจากตัวอยางผูปวย 

การเรียนรูดวยตนเอง 

การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric 

scoring 

Portfolio 

การสอบขอเขียน ชนิด MCQ  

Oral exam 

ผลงานวิจัย 

5.7  ภาวะผูนํา การบริการจัดการดูแลผูปวย 

การประชุมอภิปรายสัมมนา 

การทําโครงการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย 

Rubric scoring  

การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric 

scoring 

Portfolio 
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 6.6  การวัดและประเมินผล 

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบานท่ี

สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ  ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และ

เจตคติ ในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผล คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ คํานึงถึงบริบทท่ีแตกตาง

กันของตาละสถาบัน  จึงมีนโยบายมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกสถาบันฝกอบรมจัดประสบกาณณการ

เรียนรูใหสอดคลองกับความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถะหลัก 7 

ประการ เพ่ือตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของการฝกอบรม พรอมท้ังกําหนดวิธีการประเมินความรู

ความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองกับวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูตามความเหมาะสมและใหแตละ

สถาบันพิจารณาดําเนินการเองตามความเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน  ท้ังนี้ตองแสดงใหคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯ เห็นไดวาเปนการประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักความโปรงใสและมีมาตรฐานเชื่อถือได (ตารางท่ี 1 และ 2) 

 

ตารางท่ี 2   วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ MCQ Chart 

audit 

360 

degree 

Research แฟม

Portfoli

o 

 

Oral 

exam 

1.  พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรมและ 

     จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

2.  การติดตอสื่อสารและการสราง 

    สัมพันธภาพ 

3.  ความรูพ้ืนฐาน 

4.  การบริบาลผูปวย 

5.  ระบบสุขภาพและการสรางเสริม 

     สุขภาพ 

6.  การพัฒนาความรูความสามารถ 

    ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

7.  ภาวะผูนํา 

0 

 

0 
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 6.7  การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 

 สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการประเมินความกาวหนา (formative evaluation) และใหขอมูล

ปอนกลับอยางเปนระบบและตรวจสอบได เพ่ือการพัฒนาตนเองแกแพทยประจําบานตอยอดในระหวางการ
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ฝกอบรม มีการวดัและประเมินผล (summative evaluation) เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมแตละระดับชั้นป  และเพ่ือ

การเลื่อนระดับชั้นป นอกจากนี้ ตองจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล มีการกําหนดเกณฑการเลื่อน

ระดับชั้นปและเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดไวชัดเจนและแจงใหแพทยประจําบานตอ

ยอดทราบกอนเริ่มการฝกอบรม  

การวัดและประเมินผลในระหวางการฝกอบรมประกอบดวย  

1. การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปญหาผูปวยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีเก่ียวของ

ระหวางโรงพยาบาล (Interhospital pediatric allergy and immunology) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 

2. การประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย ผูรวมงาน ใหสอดคลองกับผลการ

เรียนรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูหรือเพ่ือการเลื่อนชั้นป เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแตละชวง

อยางตอเนื่องตลอดป 

3. การประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมทางวิชาชีพท่ี แพทยประจําบานตอยอดตอง ปฏิบัติได

ดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (Entrustable professional activities; EPA)  

4. การสอบ Fellow-in-training exam (FIT) ปละ1ครั้ง  โดยเกณฑผานคือ 50th percentile 

ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด จะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค

ตาม EPA และตาม milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับชั้นป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมิน

เพ่ือการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้แพทยประจําบานตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตน

บรรลุผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค ตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด  (ภาคผนวกท่ี 5) จึงจะไดรับอนุญาตให

เลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรม สถาบันสามารถกําหนดและปรับ milestones เพ่ือการวัดและประเมินผลในแตละ

ระดับชั้นปใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันตนเองได ซ่ึงไดผานการรับรองจากอฝส. แลว 

5.  การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit) 

เวชระเบียนเปนขอมูลท่ีสําคัญ ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับผูปวย ในเรื่อง ประวัติการตรวจรางกาย การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดําเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพรอมเหตุผล และการ

บันทึกเวชระเบียนท่ีสมบูรณ ชวยใหแพทยสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลใน

การศึกษาวิจัย  การสื่อสารระหวางแพทย และเปนหลักฐานพยานอางอิงทางกฎหมายคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

ไดจัดทํากรอบการประเมินบันทึกเวชระเบียน และการใหขอมูลยอนกลับแพทยประจําบานเพ่ือการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

6.  ประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกท่ี4) 

การประเมินผลโดยการใชแบบบันทึกผลงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (Authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูสูงสุดท่ีไมไดวัดโดยการสอบแตเปนการปฏิบัติงานจริง ๆ แบบประจําบานตอยอดจะ

ทําการบันทึกแบบบันทึกหัตถการโดยเปนการสะสมผลงานท่ีไดปฏิบัติจริง เปนหลักฐานท่ีแสดงความกาวหนาของ

การฝกอบรมตามสมรรถนะการฝกอบรมและการสะทอนตนเอง (Self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่อง
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สมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาของแตละสถาบัน และนําเสนอแบบบันทึกหัตถการตอ

คณะกรรมการฝกอบรมของแตละสถาบัน ปละ 1 ครั้ง เพ่ือรับการประเมินและรับฟงขอเสนอแนะ รวมการวางแผน

เพ่ือพัฒนา  

สถาบันฝกอบรม มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดแบบประเมินตามมาตรฐานจําเพาะของสถาบันให

สอดคลองกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ และดําเนินการอยางเปนระบบ  มีการบันทึกความกาวหนาของ

แพทยประจําบานแตละคนไวเปนลายลักษณอักษรและการแจงผล พรอมใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบาน

อยางทันกาล จําเพาะ สรางสรรค และเปนธรรม  เพ่ือใหแพทยประจําบานไดรับทราบและปรับปรุงแกไขอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง และเก็บหลักฐานการประเมินไวเพ่ือแสดงตออนุกรรมการฝกอบรมฯ ของแพทยสภา เม่ือมีการ

ตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเม่ือพิจารณาผลการสอบข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ และตองปรากฎหลักฐานการ

ประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทยประจําบานแตละคนดวย 

นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล  ตองกําหนดเกณฑการ

เลื่อนระดับชั้นปและเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานใหชัดเจนและแจงใหแพทยประจําบานทราบ

กอนเริ่มการฝกอบรม 

เกณฑการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม  

 การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตเริ่มเขาฝกอบรม ถือ

เปนสวนหนึ่งของการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา สถาบันฝกอบรมตองมีกระบวนการวัดและประเมินผลและ

พิจารณาตัดสินปละครั้ง วาผลการประเมินของแพทยประจําบาน เปนท่ีพอใจ คาบเสน (Marginal) หรือ ไมเปนท่ี

พอใจ 

 ตามขอกําหนดของแพทยสภา  สถาบันฝกอบรมเปนผูพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรในการ

เลื่อนระดับชั้นปเปนแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรม

เปนท่ีพอใจ จึงจะมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได 

หลักเกณฑในการประเมินผลระหวางชั้นป ใหพิจารณาดังนี้ 

1.  เกณฑดานความรู 

 -  ตองผานการสอบ Intraining Exam (ITE) และมีคะแนนไมต่ํากวา คะแนนท่ีระดับ P50th หากคะแนน

ต่ํากวาเกณฑ จะจัดใหมีการประเมิน โดยคณะอนุกรรมการโครงการฝกอบรมฯของสาขาวิชา การเลื่อนชั้นจะอยูใน

ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโครงการฝกอบรมฯ 

2.  เกณฑจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยประเมินจากการปฏิบัติงาน 360 องศา และรายงานปญหาของแพทย 

1. แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ไมเปนท่ีพอใจ สถาบันฝกอบรมมีสิทธิท่ีจะให

ปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปนั้น หรือเสนอตอแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี 

2. แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ท่ีมีผลปฏิบัติงาน คาบเสน จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือ

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจ  จึงจะสามารถเลื่อนระดับชั้นปท่ี 2 ได  แตถาผล
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การปฏิบัติงานและผลประเมินยังไมเปนท่ีพอใจ  สถาบันฝกอบรมควรจะตองใหปฏิบัติงานซํ้าในป

ดังกลาว 

3. แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ท่ีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ คาบเสน จะตองอยูในดุลยพินิจ

ของอนุกรรมการฝกอบรมฯ วาจะอนุมัติใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯได 

4. แพทยประจําบานตอยอดท่ีปฏิบัติงานท้ัง 2 ป เปนท่ีพอใจ  จึงจะมีสิทธิไดรับอนุมัติเพ่ือเขาสอบข้ัน

สุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ใหประธานการฝกอบรม รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจํา

บานแตละคนเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนดใหไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของ

ทุกป) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ

สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันของแพทยสภา 

6.6.2  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

6.6.2.1  ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน 

จําแนกเปน 4 ประเภท  ตามโครงการฝกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม ดังนี้ 

ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักท่ีแพทยสภารับรอง 

6.6.2.2  ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

แพทยสภาไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบวุฒิบัตรฯ และใหอนุกรรมการฝกอบรมฯ สาขากุมาร

เวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เปนผูดําเนินการในการสอบเพ่ือวุฒิบัตร (ว.ว.)  สาขากุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) การประเมินผลงานวิจัย  

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯ ทุกประเภท จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย ซ่ึงผูเขาสอบ

เปนผูเสนอรายงานเปนเอกสารและดวยวาจาตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ  

2) Portfolio 

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯ ทุกประเภท จะตองผานการประเมิน ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรม 

การ ฝกอบรมฯ กําหนด 

3) การสอบปากเปลา (Oral exam)   

เพ่ือการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทางคลินิกๆ การติดตอสื่อสารและมนุษย

สัมพันธ การใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูปวย การแกปญหาและเจตคติ  

4) การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู การแกปญหาและการประยุกต ไดแก 
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ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแก วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน (Basic 

medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เ พ่ือประเมิน

ความรูพ้ืนฐานทางคลินิก 

  เกณฑการตัดสินผาน ตองไดคะแนนมากกวารอยละ 60  

  ถาสอบไมผาน ใหสอบใหมในปถัดไป หรือ ตามมติของคณะกรรมการสอบ 

เกณฑการรับรองการสอบผานเพ่ือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตรอนุสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 

2. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

3. ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 

4. ผานการประเมินงานวิจัย 

5. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ Oral exam 

6. สอบขอเขียนผาน MCQ  

ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

 6.6.3  การวัดและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติ (อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภมิูแพและภูมิคุมกัน 

  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 

 6.6.3.1  ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ท่ีผานการปฏิบัติงานในประเทศไทยในสถาบันท่ีไดรับ

การรับรองจากคณะกรรมการฝกอบรม จะตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ครบทุกขอ พรอมหลักฐานประกอบ 

   6.6.3.1.1  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา 

   6.6.3.1.2  ไดปฏิบัติงานเก่ียวกับกุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกันในโรงพยาบาลท่ีมี

การแยกหนวยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาเกณฑข้ันต่ําในการขอเปดเปนสถาบันฝกอบรม เปน

เวลาไมนอยกวา 5 ป 

  6.6.3.2  ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกันจากตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ครบทุกขอ 

พรอมหลักฐานประกอบ   

   6.6.3.2.1  วุฒิบัตรฯ จากสถาบันฝกอบรมท่ีตองผานการรับรองจากแพทยสภา 

   6.6.3.2.2  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา 

   6.6.3.2.3  เปนสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

   6.6.3.2.4  เปนสมาชิกสมาคมโรคภูมิแพ โรคหืด และวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย 

  วิธีการประเมินและเกณฑตัดสิน  
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   1.  ผูสมัครขอ 6.6.3.1 ใชเกณฑเชนเดียวกับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

   2.  ผูสมัครขอ 6.6.3.2 คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯจะพิจารณายกเวนการสอบขอเขียนโดยให

สอบปากเปลาอยางเดียวเปนการเฉพาะราย   และผูสมัครขอ 6.6.3.2 ตองมีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรแลว

อยางนอย 1 เรื่อง แทนงานวิจัยได  

 

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

7.1  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 ผูสมัครเขารับการฝกอบรมอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกันจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

7.1.1  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

7.1.2  ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

กุมารเวชศาสตรแลว หรือ เปนผูไดรับหนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรมวาเปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตรสาขาวิชา

กุมารเวชศาสตรในปการศึกษานั้น 

7.1.3  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการ

ฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559”)  

โดยใหผูสมัคร ยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมท่ีแพทยสภา ตามคุณสมบัติและระยะเวลาท่ีแพทสภา

กําหนด สถาบันฝกอบรมตองกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลิกผูสมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค 

โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกแพทยประจําบานตามจํานวนโควตาท่ีสถาบันนั้นไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

7.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม  

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวนชั้นป

ละ 1 คนตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน และตองมีงานบริการข้ันต่ําสุดตามท่ีกําหนดตามตารางดังตอไปนี้ 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  1 2 3 4 

จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  2 4 6 8 

จํานวนผูปวยนอกกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครั้ง/ป  1,500 2,000 2,500 3,000 

จํานวนผูปวยในกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครั้ง/ป  100 150 200 250 

หัตถการตาง ๆ ท่ีสําคัญในโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครั้ง/ป      

การตรวจภูมิแพทางผิวหนัง 50 80 110 140 

การตรวจประเมินสมรรถภาพทางปอด 200 250 300 350 
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8. อาจารยผูใหการอบรม  

สถาบันฝกอบรมตองกําหนด และดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย ผูใหการฝกอบรมให

สอดคลองกับพันธกิจของแผนการอบรม/หลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพ

ของประเทศ ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ 

คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก 

สถาบันฝกอบรมตองระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดาน

การศึกษา การวิจัย และการบริการ 

8.1 คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม  

เปนกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญโรคภูมิแพและภูมิคุมกันท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ตามเปาหมายหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด  

 8.2 จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มแบบเวลา 

ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนา

ของผูเขารับการฝกอบรมได โดยสถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯอนุสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยาเปนอาจารยผูสอนเต็มเวลาอยางนอย 2 คน และอาจารยผูรับผิดชอบการ

ฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมตองปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพมาแลวไมนอยกวา 5 ป ในกรณี มี

จํานวนอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีภาระงานของอาจารยผูใหการอบรม แบบไมเต็มเวลา เม่ือ

รวมกันท้ังหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาดไป 

สถาบันฝกอบรมตองแสดงใหเห็นวาอาจารยมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา 

ใหการกํากับดูแลแกผูเขาฝกอบรม มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องท้ังทางดาน

การแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษาและมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

8.2.1  ประธานโครงการฝกอบรม 
 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ  

(ระบุสาขา/ปท่ีไดรับ) 
สังกัด เบอรโทร E-mail 

ศาสตราจารย อรทัย  พิบูลโภคานันท พบ. 2533 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2537 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2539 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02 419 

5942 

jirapongo@ 

yahoo.com 
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 8.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบการฝกอบรม   (เรียงตามตําแหนงวิชาการ และตามตัวอักษร) 
 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ  

(ระบุสาขา/ปท่ีไดรับ) 
สังกัด เบอรโทร E-mail 

ศาสตราจารย อรทัย  พิบูลโภคานันท พบ. 2533 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2537 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2539 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02 419 

5942 

jirapongo@ 

yahoo.com 

รอง

ศาสตราจารย 

ปญจมา  ปาจารย พบ. 2541 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2546 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2553 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02 419 

5889 

punchama@ 

gmail.com 

 

      8.3   อาจารยผูใหการฝกอบรม 

       8.3.1   อาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลา 
 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ  

(ระบุสาขา/ปท่ีไดรับ) 
สังกัด เบอรโทร E-mail 

ศาตราจารย 

เกียรติคุณ 

นวลอนงค  

วิศิษฏสุนทร 

พบ. 2520 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2525 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน 2542 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419 

5941 

nualanongv@ 

yahoo.com 

ศาสตราจารย อรทัย  พิบูลโภคานันท พบ. 2533 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2537 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2539 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5942 

jirapongo@ 

yahoo.com 

รอง

ศาสตราจารย 

ปญจมา  ปาจารย พบ. 2541 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2546 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2553 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5889 

punchama@ 

gmail.com 
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อาจารย วิชชญา  ศรีสุวัจรีย พบ. 2554 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2558 

วว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2560 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

witchaya.sr@ 

gmail.com 

อาจารย กานติมา  กาญจนภูมิ พบ. 2555 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2559           

*รอสอบ วว. (กุมารเวช

ศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน) 2563 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

iamiewwei@ 

gmail.com 

 

 8.3.2 อาจารยผูใหการฝกอบรมไมเต็มเวลา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ  

(ระบุสาขา/ปท่ีไดรับ) 
สังกัด 

เบอร

โทร 
E-mail 

ศาสตราจารย 

เกียรติคุณ 

ปกิต  

วิชยานนท 

พบ. 2518 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2532 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2547 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

pakitv@gmail. 

com 

อาจารย สุรียรัตน  พงศพฤกษา พบ. 2535 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2542 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2548 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

 dr_sureerat@ 

hotmail.com 

อาจารย ปารว ี พรตตะเสน พบ. 2546 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2552 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2554 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

parawee_p@ 

hotmail.com 

อาจารย สินจิรา  โสมานันท พบ. 2550 

วว. (กุมารเวชศาสตร) 2556 

อว. (กุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน) 2559 

ภาควิชา

กุมารเวช

ศาสตร 

02-419-

5670 

somanunts@ 

gmail.com 
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9.   ทรัพยากรทางการศึกษา 

 สถาบันฝกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  มีคุณสมบัติตามเกณฑ

ท่ัวไปและเกณฑเฉพาะ และสถานภาพของสถาบันฝกอบรม ดังนี้ 

9.1  เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม ใหเปนไปตามภาคผนวก 6 

9.2  เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรมสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน มีสถานท่ี เครื่องมือ

อุปกรณ จํานวนผูปวยและการบริการ ผูดําเนินการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันกําหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทย

แหงประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี ้

9.2.1  เปนสถาบันท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรอยูแลว และมี

แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เชน วิสัญญีแพทย รังสีแพทย พยาธิแพทย เปนตน เพ่ือจะให

คําปรึกษาแนะนําได 

9.2.2  มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมท่ีเหมาะสม สถาบันฝกอบรมจะตองมีกุมารแพทย

ซ่ึงไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เปนผูใหการฝกอบรมเต็ม

เวลาอยางนอย 3 คน และอาจารยท่ีเปนหัวหนาสถาบันฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพ

และภูมิคุมกันมาแลวไมนอยกวา 5 ป ท้ังไดแสดงศักยภาพของความเปนครู ดานการวิจัย และการบริหารจัดการใน

งานดานกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน (ตามเกณฑอาจารยในขอ 8) 

9.2.3  มีงานบริการท่ีมีคุณภาพและจํานวนของการใหบริการเพียงพอสําหรับการฝกอบรม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

ก.  มีคลินิกผูปวยนอก ท่ีหนวยผูปวยนอกเด็กท่ีดูแลตรวจรักษาปญหาทางโรคภูมิแพอยางนอย

สัปดาหละ 1 วัน 

ข.  มีผูปวยนอกท่ีมีปญหาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน มารับการตรวจไมนอยกวา 2,500 ครั้งตอป 

ค.  มีผูปวยในท่ีรับปรึกษาทางดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไมนอยกวา 200 ครั้งตอป 

ง.  มีการตรวจภูมิแพทางผิวหนังอยางนอย 110 ครั้งตอป 

จ.  มีการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดอยางนอย 300 ครั้งตอป 

ช.  มีศักยภาพในการรรักษาผูปวยดวยวิธีภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) และ Challenge 

9.2.4  มีกิจกรรมวิชาการของสาขาซ่ึงจัดโดยอาจารยผูใหการฝกอบรม อยางนอย 2 ครั้งตอเดือน เชน 

Journal club, topic review หรือ case discussion เปนตน 

9.2.5  มีหองสมุดหรือระบบฐานขอมูล E-book, e-journal ท่ีทันสมัย รองรับการเรียนรูของผูใหการ

ฝกอบรมและผูเรียน  
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9.2.6  มีสวัสดิการ คาตอบแทนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

นอกจากนี้มีการจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือ

วิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอัน

สมควร 

หากสถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันฝกอบรม

อ่ืนเปนสถาบันสมทบ หรือสถาบันรวมฝกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุ

สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

9.3  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

9.3.1  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

สถาบันฝกอบรมหลัก หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจาก

สถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

9.3.2  สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย

กุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร

โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ใหเปนสถาบันฝกอบรมท่ีจัดประสบการณเพ่ิมเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมท่ีสนใจไดใน

ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ท้ังนี้หลักสูตรฯท่ีสถาบันฝกอบรมหลักจัดทํา 

อาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพ่ิมเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกได โดยจะตองมี

ระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

9.4  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการเปดเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจํา

บานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติเสนอ

แพทยสภา และผานการะประเมินโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ ตรวจรับรองการเปดสถาบันฝกอบรมครั้งลาสุดเม่ือป 2556 โดยกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรม

จํานวนแพทยประจําบานตอยอด ชั้นปละ 3 คน ตามท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาเสนอให

แพทยสภาอนุมัติ 

9.5 การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย จะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลักสถาบันฝกอบรม

สมทบสถาบันรวมฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะ ๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยกุมาร

แพทยแหงประเทศไทย เพ่ือเสนอใหแพทยสภา รับทราบเปนระยะ ๆ 
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หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลัก หรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมี

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรติดตอกันเกินหลังกําหนด 3 ป ให  “พัก”  การประกาศรับสมัครแพทย

ประจําบานตอยอดสําหรับหลักสูตรนั้นในปท่ี 4 ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน

จนกวาคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบนัฝกอบรมนัน้วายังมีความพรอมในการฝกอบรมตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมี

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรติดตอกันเกินหลังกําหนด 10 ป ให   “ยกเลิก”   การเปนสถาบันฝกอบรม

ของสถาบันฝกอบรมหลัก หรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง

ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติหากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ให

ดําเนินการตามขอ 9.4 

 

10.   การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

 คณะกรรมการจัดการฝกอบรม และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ไดกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมให

เปนไปตามหลักสูตร มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

ตองครอบคลุมดานตาง ๆ ตอไปนี้  

- พันธกิจของสถาบันและแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลพัธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

- หลักสูตรฝกอบรม 

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบ

สุขภาพ 

- สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรการเรียนรู 

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

- ข้ันตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 

- พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด 

- การวัดและการและเมินผลการฝกอบรม  

- ขอควรปรับปรุง  

ท้ังนี้สถาบันฯ ไดแสวงหาขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม 

นายจาง ผูรับการฝกอบรม ศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร แลวนําผลการประเมินท่ี

ไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป  
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11.   การทบทวนและการพัฒนา 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันฝกอบรมภายใตกํากับของราชวิทยาลัย

กุมารแพทยแหงประเทศไทย ซ่ึงแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม ไดจัดใหทําการ

ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ หรืออยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา 

ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูล

อางอิง และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทยสภาทราบ  

หากไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนเวลาติดตอกันเกิน 3 ป จะให “พัก” การประกาศสมัครแพทย

ประจําบานตอยอดไวกอน จนกวาจะไดประเมินหลักสูตรวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด 

หากไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนเวลาติดตอกันเกินหลังกําหนดในหลักสูตร จะให “ยกเลิก”การ

เปนสถาบันฝกอบรม โดยทําเรื่องแจงตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือขออนุมัติการปดหลักสูตร 
 

12.   ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 สถาบันฝกอบรมตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก 

การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ

ประเมินผล และผลลัพธท่ีพึงประสงคของการฝกอบรม การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละ

ระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ัง

ในประเทศและตางประเทศและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ  

 สถาบันฯ ไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม  

 สถาบันฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม มีกระบวนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการบริหาร

จัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

 สถาบันฯ ไดจัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม  
 

13.   การประกันคุณภาพการฝกอบรม  

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดท่ีจะไดรับ

การอนุมัติใหจัดการฝกอบรม จะตองผานการประเมินและรับรองการเปนสถาบันฝกอบรมตามขอบังคับแพทยสภา  

 สถาบันฯ มีกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และ

สมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมให
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ทันสมัยอยูเสมอ และจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องทุก 2 ป และไดรับการประกันคุณภาพ

การฝกอบรมจากคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ทุก 5 ป 

ภาคผนวกท่ี 1 

เนื้อหาวิชา 

 

หมวดท่ี 1   ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 

หมวดท่ี 1 Clinical sciences Basic sciences 

Asthma 
 

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, and prevention 

2. Mechanism of asthma: etiology, 
pathophysiology, associated finding, 
natural history, clinical course/prognosis 

3. Diagnosis of asthma: data interpretation 
and diagnosis 

4. Investigation: interpretation of 
pulmonary function test, bronchial 
challenge test, and forced exhaled nitric 
oxide (FENO) 

5. Differential diagnosis 
6. Management of asthma: acute and long 

term management 
 

1. Airway inflammation 

2. Airway remodeling 

3. Mechanism of action of 

corticosteroids, anti-leukotrienes, 

biologic agents , anitcholinergic 

agents 

4. Mechanism of action of  

different types of the disease 

Preschool wheeze 
 

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology 

2. Mechanism of disease: etiology, 
pathophysiology, associated finding, 
natural history, clinical course 

3. Diagnosis: data interpretation and 
diagnosis 

4. Investigation: interpretation of forced 
exhaled nitric oxide (FENO) 

5. Differential diagnosis 
6. Management  
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Allergic 
conjunctivitis/ vernal 
kertatoconjunctivitis 
(VKC)/atopic 
keratocon- junctivitis 
(AKC) 

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, and prevention 

2. Mechanism of disease: etiology, 
pathophysiology, natural history, clinical 
course 

3. Diagnosis of disease 
4. Management  

1. Pathophysiology of VKC/AKC 

2. Epigenetic and allergic disease: 

methylation, acetylation, micro 

RNA 

3. Action of calcineurin Inhibitors 

Allergic rhinitis 

(AR)/Nonallergic 

rhinitis (AR) 

 

1. Health & health maintenance 

2. Mechanism of disease: etiology, 

pathophysiology, associated finding, 

natural history, clinical course 

3. Classification of chronic rhinitis 

4. Diagnosis: data interpretation 

5. Severity of allergic rhinitis 

6. Management: : long term management 

1. Action of antihistamines 

2. Action of intranasal 

corticosteroids 

 

หมวดท่ี 2   การแพรุนแรง (Anaphylaxis) และการแพอาหาร (Food allergy) 

หมวดท่ี 2 Clinical sciences Basic sciences 

Anaphylaxis 1. Health & Health Maintenance: factor 

affecting incidence and severity, and 

prevention 

2. Mechanisms of disease: causative, 

severity of illness, clinical course, and 

prognosis 

3. Diagnosis: clinical criteria for diagnosis 

4. Investigation: in vivo and in vitro testing  

5. Differential diagnosis  

6. Management: emergency and long term 

management 

 

1. Pathophysiologic classification 

2. Mast cells and basophil 

degranulation and their 

mediators 
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Food Allergy  

 

1.  Health & Health Maintenance: 

epidemiology, and risk factor     

2.  Mechanisms of disease: etiology, 

pathogenesis, pathophysiology, and severity 

of disease 

3.  Diagnosis: data interpretation 

4.  Investigation: in vivo and in vitro testing 

5.  Management: long term management 

1.  Normal immune process  

2.  Abnormal process  

3.  Principle of therapeutics  

 

หมวดท่ี 3   ระบบผิวหนัง (Dermatological system) 

หมวดท่ี 3 Clinical sciences Basic sciences 

Atopic dermatitis  

 

1. Health & health maintenance: risk 

factors, epidemiology, prevention 

2. Mechanism of diseases: trigger factors, 

associated findings, natural history, and 

clinical course/prognosis 

3. Diagnosis: clinical manifestation, 

investigation, and differential diagnosis 

4. Management: long term management 

1. Immunopathologic mechanisms 

of atopic dermatitis 

Urticaria& 

angioedema 

Urticaria (+/- angioedema) 

1. Heath & health maintenance 

2. Mechanism of diseases: natural history, 

trigger factors 

3. Diagnosis: clinical manifestation, 

investigation, differential diagnosis 

4. Management: treatment for acute 

urticarial, and long-term treatment for 

chronic urticaria   

Angioedema without urticaria 

1. Mechanism of diseases 

2. Natural history and prognosis 

1. Pathogenesis of diseases 
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3. Diagnosis, clinical manifestations   

investigation, differential diagnosis 

หมวดท่ี 4    การแพยา (Drug allergy), ปฏิกิริยาขางเคียงจากวัคซีน (Adverse reactions to 

vaccines) การแพแมลง (Insect allergy), และการแพ Latex (Multiple systems) 

หมวดท่ี 4 Clinical sciences Basic sciences 

Drug allergy 
(antibiotics, 
anticonvulsant, 
RCM, CMT, NSAIDs)  

1. Health & health maintenance: risk 
factors, and epidemiology  

2. Mechanism of drug allergy: etiology, 
pathophysiology, associate finding, 
clinical course/prognosis 

3. Diagnosis of drug allergy: data 
interpretation and diagnosis  

4. Investigation 
5. Differential diagnosis 
6. Management of drug allergy: 

emergency, desensitization, use graded 
challenge test, long term and 
prevention  
 

Immunopathologic reactions of drug 
allergy: Gell-Coombs classification 

Adverse reactions 
to vaccines (egg 
allergy and gelatin 
allergy) 
 

1. Diagnosis: investigation  
2. Management: emergency, acute, and 

long-term management of adverse 
reaction to vaccines 

3. Vaccination to immunocompromised 
hosts  
 

 

Insect allergy (Bee, 
wasp, fire ants) 

1. Health & health maintenance: risk factors, 
epidemiology, prevention 

2. Mechanism of insect allergy: etiology, 
pathophysiology, natural history, clinical 
course 

3. Diagnosis of insect allergy: data 
interpretation 

1. Composition of venom 
2. Mechanism of venom 

immunotherapy (VIT): T 
regulatory cells, IgG4 
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4. Management of insect allergy: 
emergency, acute, and long-term 
management 

 
Latex allergy  
 

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, prevention 

2. Mechanism of latex allergy: etiology, 
pathophysiology, natural history, clinical 
course 

3. Diagnosis of latex allergy: data 
interpretation 

4. Management Latex allergy: emergency, 
acute and long-term management 

 

 

หมวดท่ี 5 สารกอภูมิแพทางอากาศ (Aeroallergen) และการใหภูมิคุมกันบําบัดดวยสารกอภูมิแพทาง

อากาศ (Aeroallergen Immunotherapy) (Multiple systems) 

หมวดท่ี 5 Clinical sciences Basic sciences 

Aeroallergen  1.  Health & Health Maintenance:   

Epidemiology  

2.  Diagnosis: data interpretation  

1.  Biology of airborne particles 

2.  Host defense and mechanisms of 

allergenicity 

 

Allergen Extract   1. Stability of allergen extracts  

2. Standardization of allergen 

extracts 

3. Mixing of allergen extracts 

4. Cross allergenicity 

5. Adequate allergen dose 

6.  

Immunotherapy 

(subcutaneous 

immunotherapy – 

SCIT and sublingual 

1. Mechanisms of disease: therapeutic 

efficacy , clinical course/prognosis  

2. Diagnosis: data interpretation, 

investigation  

1. Humeral immune response to 

inhalant immunotherapy 

2. Regulatory T lymphocytes, 

response to immunotherapy 
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immunotherapy - 

SLIT) 

3. Management: acute, long-term 

management, and prevention of 

adverse reaction 

 

3. T helper cell response to 

inhalant immunotherapy 

4. IgG4 and other responses 

Allergen avoidance  

 

1. Mechanisms of disease: therapeutic 

effect 

2. Management: long term management 

 

 
 

หมวดท่ี 6    โรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Immunodeficiency) (Multiple system) 

 

หมวดท่ี 6 Clinical sciences Basic sciences 

T cell, B cell, 

immunoglobulins 

Antibody deficiency 

T cell and combined immunodeficiency 
1. Mechanism of diseases 
2. Diagnosis: clinical manifestation, and 

laboratory findings 
3. Management: acute and long term 
management 

 

1. Normal process: biology of T and 

B cell 

TH17  HyperIgE syndrome 
1.  Mechanism of diseases: etiology, 

pathogenesis 
2.  Diagnosis: clinical manifestations and 
lab characteristic  

 

1. Normal process 

Regulation of 

immune response 

Immunodysregulation polyendocrinopathy 

enteropathy X-linked syndrome (IPEX), 
Autoimmune polyendocrinopathy-
candidiasis-ectodermal dystrophy 

(APACED), chronic mucocutaneous 
candidiasis syndrome (CMC) 
1.  Mechanism of diseases: etiology, 

causation, complication, and prognosis 

1.  Regulatory T cell 

2.  Apoptosis, tolerance  
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2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 
characteristic 
3. Management: long term management 

 

Innate immune cell 
(phagocyte, innate 

T cell, innate 
lymphoid cell) 

Phagocytic defects 
1.  Mechanism of diseases: etiology, 

causation, complication, and prognosis 
2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 
characteristic 

3. Management: long term management 
 

Normal process in Innate immunity  

Inflammatory 
response and 
complement 

Other primary immune deficiency  
1.  Mechanism of diseases: etiology, 
causation, and prognosis 

2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 
characteristic 

1.  Inflammatory response 
(cell migration, tissue homing, 
inflammasome) 

2.  Complement and mannan-lectin 
binding (MBL) 
 

Signal transduction  Normal process in signal transduction 

 

Skin and mucosal 

immunity 

 Normal process in skin and mucosal 

immunity 

 

Well-defined 

immunodeficiency 

(Wiskott-Aldrich 

syndrome, Ataxia 

telangiectasia, 

Chediak-Higashi 

disease) 

 

1.  Mechanism of diseases: etiology, 

causation, complication, and prognosis 

2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 

characteristic 

3.  Management: long term management 

 

 

Hypereosinophilic 

syndrome (HES) 

1.  Mechanism of diseases: etiology, 

causation, complication, and prognosis 
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2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 

characteristic 

3.  Management: long term management 

 

Graft-versus-host 

disease (GVHD), 

transplantation 

immunology 

1.  Health and health maintenance: 

prevention of allograft rejection and graft-

versus-host disease (GVHD) 

2.  Mechanism of diseases: immune 

mechanism of GVHD, graft rejection 

3.  Diagnosis: clinical manifestations and 

lab characteristics 

4.  Management: acute and long term 

management 

 

 

Secondary 

immunodeficiency 

(malnutrition, 

splenectomy, 

Down’s syndrome), 

HIV infection 

Mechanism of diseases: etiology, 

causation, immune response to HIV, 

immune response in malnutrition/ 

splenectomy, Down’s syndrome 

 

 

 

หมวดท่ี 7    Autoimmune (Multiple systems) 

 

หมวดท่ี 7 Clinical sciences Basic sciences 

Autoimmune 

conditions 

Juvenile idiopathic arthritis(JIA), Churg-Straus 

disease (CSS), Macrophage-activation 

syndrome (MAS) 

1.  Health& health maintenance: screening, 

and general care 

Infection in relation to Kawasaki’s 

disease 

Autoimmune 

Autoinflammation 
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2.  Mechanism of disease: etiology, natural 

history, and therapeutic effect 

3.  Diagnosis: data interpretation, 

investigation, and differential diagnosis 

 

ภาคผนวกท่ี 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือวินิจฉัยและรักษา 

 

แบงระดับหัตถการตาง ๆ ท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองมีประสบการณดังตอไปนี้ 

ระดับท่ี 1  รูหลักการโดยการอาน หรือ ชมจากภาพยนตร วิดิทัศน (know) 

ระดับท่ี 2  เปนผูสังเกตการณ (observer) ในหัตถการจริง (know how) 

ระดับท่ี 3  ชวยทํา และ/หรือ ฝกทํากับหุน (show how) 

ระดับท่ี 4  ทําดวยตนเอง (does) 
 

หัตถการ ระดับ 

Skin prick, intradermal, patch tests, and delayed hypersensitivity tests 4 

Diagnostic testing for suspected drug, biologic, or vaccine allergy 4 

Safe preparation and administration of immunotherapy vaccines 4 

Allergen provocation tests (oral food, and medication challenges) 4 

Allergen provocation tests (nasal, conjunctival, bronchial challenges) 2 

Patch testing for contact dermatitis 2 

Rhinoscopy, laryngoscopy, nasal endoscopy, acoustic rhinometry, or rhinomanometry 2 

Pulmonary function test 4 

Measure exhaled nitric oxide, whole-body plethysmography or impulse oscillometry 3 

Measure airway inflammation and/or constriction, including bronchodilator-induced 

bronchodilation, induced sputum 

3 

Assessment of environmental hazards in occupational allergy 1 

Insect sting challenges 1 

Interpret measurements of immune function, including serum immunoglobulin levels, 

IgG subclass levels, preimmunization and postimmunization antibody titers, 

4 
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isohemagglutinin titers, phagocytic function and other ancillary tests for use in the 

differential diagnosis of congenital or acquired humoral immunodeficiency 

Interpretation of laboratory tests to diagnose hereditary angioedema and 

complement deficiencies 

4 

 



37 

ภาคผนวกท่ี 3 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 

ขอ 1.  ระเบียบนี้ชื่อวา “ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน พ.ศ. 2562” 

 

ขอ 2.  ใหใชระเบียบนี้สําหรับผูเริ่มรับการฝกอบรม ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2653 เปนตนไป  ดังนั้นจึงมีผล

ใหงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดท่ียื่นขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันปการศึกษา 2565  เปนตนไป  ตองปฏิบัติตามระเบียบ

ดังนี้ 

 

ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 

อฝส.กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

อกก.พว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกันใน คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

วว. กุมารฯ หมายถึง วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมาร

เวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  ออกใหโดยแพทยสภา 

อว. กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  ออกใหโดยแพทยสภา 

แพทยประจําบานตอยอด หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดสังกัดสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอ

ยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  ท่ีแพทยสภารับรอง  รวมท้ังแพทยท่ีปฏิบัติงานทางกุมารเวช

ศาสตรโรคภูมิแพและมีสิทธิ์ยื่นขอสอบ เพ่ือ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ 

งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดท่ีใชยื่นเพ่ือประกอบสิทธิ์การขอสอบเพ่ือ วว. 

กุมารฯ 

หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดสังกัดอยู หรือหัวหนาภาควิชา

กุมารเวชศาสตร ผูอํานวยการกองกุมารเวชกรรม  หัวหนาแผนกกุมารเวชศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีหมายถึง

หัวหนาหนวยงานดานกุมารเวชศาสตร 



38 

ผูแทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ไดตกลงใหอนุกรรมการผูนั้นเปน

ผูแทนสถาบัน 

ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด นับจากวันแรกท่ีเริ่มเขาหลักสูตรการ

ฝกอบรมไปจนครบ 1 ป ซ่ึงปจจุบันนบัจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป 

 

ขอ 4.   แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง  แตไมอนุญาตใหแพทยประจํา

บานตอยอดระดับเดียวกันในสถาบันเดียวกันทํางานวิจัยเรื่องเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันเพ่ือยื่นขอสอบ ในกรณี

งานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาว แพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการ

วิจัยเรื่องนั้นตอได นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน 

อกก.พว.อนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันได แตตองไดรับการอนุมัติ

จาก อกก.พว.กอน และแพทยประจําบานตอยอดแตละคนสามารถนําเสนอและแปลผลขอมูลไดเฉพาะในสถาบันท่ี

ตนเองทําการศึกษาเทานั้น 

 

ขอ 5.   แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยตอหัวหนาสถาบันท่ีตนรับฝกอบรม 

หลังจากนั้นเม่ือแพทยประจําบานตอยอดเลือกเรื่องท่ีจะทํางานวิจัยและไดแนวทางการศึกษาคนควาท่ีแนนอนแลว 

ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผู

ควบคุมงานวิจัย รวมท้ังนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด เพ่ือขอความ

เห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัยตอไปได 

 

ขอ 6.   แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม

งานวิจัย และนําเสนอโครงรางงานวิจัยตอ อกก.พว. ชวง เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม และขออนุมัติทําการวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ institutional review board) ของสถาบันนั้น 

โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อยาง

เครงครัด 

 

ขอ 7.   เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบานตอ

ยอดเริ่มดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 
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ขอ 8   กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย ( 24 เดือนของการฝกอบรม) 

สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบาน โดยระบุรายละเอียด

ของงานและกําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ป ตัวอยางกรอบเวลา 

เดือนท่ี   ประเภทกิจกรรม 

       2   ติดตออาจารยท่ีปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย 

       4   สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย 

       6     สอบโครงรางงานวิจยั  

     7   ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 

    10    เริ่มเก็บขอมูล 

      16   นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

    18    วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

      20   จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

      23   สงรางรายงานผลงานวิจัย หรือรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให 

คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย 

      24   สอบวิทยานิพนธ (นําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของ คณะอนุกรรมการ 

การฝกอบรมและสอบฯ 

    25   สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

 

ขอ 9.   อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบันท่ี

แพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม และไดรับ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

3 ป  และควบคุมงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดจํานวนไมเกิน 3 คน ตอชั้นป 

 

ขอ 10.   ในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดท่ีสถาบัน หรือภาควิชาท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับการ

ฝกอบรม หัวหนาสถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมัติผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น พรอมท้ัง

ออกจดหมายเชิญไปยังผูควบคุมงานวิจัยทานนั้นดวย 

 

ขอ 11.   การสอบโครงรางวิจัยกําหนดใหดําเนินการภายในเดือนท่ี 6 ของการฝกอบรม โดยมีคณะกรรมการ

พิจารณารับรองผลการสอบอยางนอย 3 คน  
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ขอ 12.   การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2  ใหสงรายงานระบุวาโครงการ

ผานการพิจารณาจริยธรรมแลว และมีการเริ่มเก็บขอมูลแลวบางสวน ใหกับอาจารยผูควบคุมงานวิจัย ภายในเดือน

ท่ี 18 ของการฝกอบรม  

 

ขอ 13.   สงรางรายงานผลงานวิจัย หรือรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ใหคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย

อยางนอย 3 คน ภายในเดือนท่ี 23 ของการฝกอบรม  

 

ขอ 14.   ประเภทของงานวิจัย  แบงออกเปน 

 14.1   การวิจัยทางคลินิก 

 14.2   การวิจัยทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

 14.3   การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

 

ขอ 15.   แพทยประจําบานตอยอด ตองแจง 

- ชื่อ  นามสกุล ของแพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย 

- ชื่อเรื่องงานวิจัย  ภาษาไทย 

- ชื่อเรื่องงานวิจัย  ภาษาอังกฤษ 

- ชื่อผูควบคุมงานวิจัย 

- สงบทคัดยอ 

ใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผานทางผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบัน ภายใน 1 สัปดาหกอนวัน

สอบงานวจิัย ของปการศึกษาท่ีแพทยประจําบานตอยอดจะยื่นสมัครสอบ วว.กุมารฯ 

ขอ 16.   รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร  สามารถจัดทําเปน 2 รูป

แบบอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 16.1  ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสง

ตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

 16.2  บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน (peer-

reviewed journal) ซ่ึงปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

 

ขอ 17.   การสอบวิทยานิพนธ ดําเนินการโดยการนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการ

ประเมินงานวิจัย 
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ขอ 18.   การสงรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหสงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for 

publication) หรือ บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน พรอมท้ังสง

ไฟลขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปแบบ pdf ใหแกเลขานุการ อกก.พว. ผานทางผูแทนสถาบันภายใน 1 

เดือนหลังสิ้นสุดการฝกอบรม 

 

ขอ 19.   ในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดทํางานวิจัยเสร็จและตองการสงกอนเวลาท่ีกําหนด ใหแพทยประจํา

บานตอยอดแจงผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันท่ีฝกอบรมเพ่ือใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบและดําเนินการ

ตอไป  ถาผลงานเสร็จกอนกําหนด 1 ป แพทยประจําบานตอยอดมีสิทธิ์สงรายงานวิจัยเพ่ือขอรับการประเมิน

พรอมกับผูมีสิทธิ์สอบในปนั้น 

 

ขอ 20.   ผูสมัครสอบเพ่ือ อว. กุมารฯ ซ่ึงไดรับวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตรฯ  จากตางประเทศท่ี

เทียบเทา วว. กุมารฯ ใหสงผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรแลวอยางนอย 1 เรื่องภายในไมเกิน 5 ป และตรง

ตามเกณฑในขอ 11 แทนรายงานวิจัยได  โดยเสนอให อกก.พว. พิจารณา ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของป

การศึกษานั้น 

 

ขอ 21.   งานวิจัยเปนสิทธิของสถาบันท่ีฝกอบรม  แพทยประจําบานตอยอดสามารถนําผลงานจากงานวิจัยไปเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวิจัยและ

หัวหนาสถาบันแลวเทานั้น 

 

 



42 

ภาคผนวกท่ี 4 

การประเมินโดยใชแบบแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 การประเมินผลโดยการใชแบบบันทึกหตัถการ เปนรูปแบบหนึง่ของการประเมินสมจริง (Authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูสูงสุดท่ีไมไดวัดโดยการสอบแตเปนการปฏิบัติงานจริง แพทยประจําบานตอยอดจะ

ทําการบันทึกแบบบันทึกหัตถการโดยเปนการสะสมผลงานท่ีไดปฏิบัติจริง เปนหลักฐานท่ีแสดงความกาวหนาของ

การฝกอบรมตามสมรรถนะการฝกอบรมและการสะทอนตนเอง (Self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาของแตละสถาบัน และนําเสนอแบบบันทึกหัตถการตอ

คณะกรรมการฝกอบรมของแตละสถาบัน ปละ 1 ครั้ง เพ่ือรับการประเมินและรบัฟงขอเสนอแนะ รวมการวางแผน

เพ่ือพัฒนา  

แพทยประจําบานตอยอดในชั้นปท่ี 2 จําเปนตองมีหนังสือรับรองวาผานการประเมินโดยใชแฟมสะสม

ผลงาน จากประธานคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบัน กอนเขารับการสอบวัดผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

แนวทางการกําหนดการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน มีดังนี้ 

  อนุกรรมการฝกอบรม (อฝส.) กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใชแฟมสะสมผลงาน เปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการทําหัตถการท่ีจําเปนเบื้องตน โดยกําหนดชนิดหัตถการท่ีจําเปนตองเคยปฏิบัติ และจํานวนครั้งข้ันต่ํา

ท่ีควรไดปฏิบัติตลอดระยะเวลาในการฝกอบรม  ท้ังนี้ตองใหอาจารยของสถาบันประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแก

แพทยประจําบานตอยอดเพ่ือการพัฒนา และเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บหลักฐานไวในแบบแฟมสะสม

ผลงาน 
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ภาคผนวกท่ี 5 

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล 

(Entrustable Profressional Activities; EPA) 

 

เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด สาขากุมารเวชศาสตรมีความรูความสามารถในเรื่องตอไปนี้ 
 

EPA 1  ใหคําปรึกษาเก่ียวกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด 

 (Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency) 
 

EPA 2  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบบอยในเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน  

 และหอผูปวยใน 

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

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 (Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric 

allergy and immunology) 
 

EPA 4 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิแพ ท่ีพบบอย 

 (Assess and manage patients with common allergic diseases) 
 

EPA 5  ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดท่ีพบบอย 

 (Assess and manage patients with common primary immunodeficiency ) 
 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีเกี่ยวของสําหรับแตละ EPA 
 

Competency EPA 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ ++ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ ++ ++ 

3. ความรูพ้ืนฐาน ++ ++ ++ ++ ++ 

4. การบริบาลผูปวย  ++ ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ++ + + ++ ++ 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง + + ++ + + 

7. ภาวะผูนํา ++ ++ + + + 
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ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับช้ันป 
 

EPA Milestone level 

Level 1 ( F1 ) Level 1 ( F2 ) 

 EPA 1   ใหคําแนะนําเดี่ยวกับการตรวจคัดกรอง 

 โรคภูมแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด 

 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 2   ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันท่ีพบ

บอยในเด็กท่ีมารับการรักษาท่ี 

 หอผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 

 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 3  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของ 

  กุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 4  ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหา 

 ทางดานโรคภูมิแพท่ีพบบอย 

 

L 2-3 L 4-5 

EPA 5  ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหา 

 ทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดท่ีพบบอย 

 

L 2-3 L 4-5 

 

L1  = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

L2  = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

L3  = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

L4  = สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

L5  = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

 

 



45 

EPA 1  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด 

(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ช่ือเรื่องกิจกรรม ใหคําปรึกษาเก่ียวกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด 

(Provide professional consultation in  pediatric allergic disease and primary 

immunodeficiency ) 

 

2. ขอกําหนด และ 

ขอจํากัด 

    ของกิจกรรม (บริบท 

    สถานท่ี ลักษณะ 

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม  

  2.1  นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักกการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-

based  

       medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก 

  2.2  ชี้แจงใหขอมูลการวางแผนการดูแลรักษาไดอยางเหมาะสม 

  2.3 สื่อสารกับบุคลาการสาธารณสุขใหคําแนะนําการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ตามบริบท

ของแตละโรค 

  2.4  เคารพใหเกียรติตอบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส 

บริบท 

สถานท่ี : คลินิกผูปวยนอก  หอผูปวยใน 

ผูปวย :  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

ขอจํากัด :  ไมมี 

 

3.  สมรรถนะหลักทาง 

    วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

    พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

     การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

     ความรูพ้ืนฐาน 

     การบริบาลผูปวย 

     ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

     การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

       ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4.  ขอกําหนดดาน 

    ประสบการณ  ความรู  

    ทักษะ  ทัศนคติ  

    พฤติกรรม 

ความรู  ทักษะ  เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูและทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน  การสรางสัมพันธภาพ  

การใหความรูและใหขอมูล 

4.2  ความรูและทักษะการคิดวิเคราะหความรูภาวะผิดปกติดานภูมิแพและภูมิคุมกัน

บกพรองท่ีพบบอย 

4.3  พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

 

5.  การวัดและการ 

     ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตุระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6.  ระดับความสามารถ 

     ตาม EPA ของแพทย 

     ประจําบานตอยอด 

     แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 1 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 2 

 

7.  วันหมดอายุผลการ 

     รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 2  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองในเด็กท่ีมารับการ

รักษาท่ีหอผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน (Manage patients with acute, common 

allergy&immunology condition in an ambulatory, emergency or in patient setting) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ช่ือเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองท่ีพบ

บอยในเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน 

2. ขอกําหนด และ 

ขอจํากัด 

    ของกิจกรรม (บริบท 

    สถานท่ี ลักษณะ 

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1   มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 

2.2   ตรวจรางกายดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 

2.3   วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 

2.4   รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการ

ตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

2.5   ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ

ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6  บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 

2.7   ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

2.8   มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ 

สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และ

เตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

บริบท 

สถานท่ี : คลินิกผูปวยนอก   แผนกฉุกเฉิน   หอผูปวยใน  

ผูปวย :  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีมีภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและ

ภูมิคุมกันบกพรองท่ีซับซอน 

ตัวอยางโรคหรือภาวะ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Anaphylaxis 

2. Acute asthma exacerbation 

ขอจํากัด :  ไมมี 
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3.  สมรรถนะหลักทาง 

    วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

     พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

     การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

     ความรูพ้ืนฐาน 

     การบริบาลผูปวย 

     ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

     การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     ภาวะผูนํา 

4.  ขอกําหนดดาน 

    ประสบการณ  ความรู  

    ทักษะ  ทัศนคติ  

    พฤติกรรม 

ความรู  ทักษะ  เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรอง

ท่ีพบบอย 

4.2  ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills)  ในการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก (ภาคผนวกท่ี 2)  

4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน  การสรางสัมพันธภาพ   

4.4  พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

 

5.  การวัดและการ 

     ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง  

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

 

6.  ระดับความสามารถ 

     ตาม EPA ของแพทย 

     ประจําบานตอยอด 

     แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 1 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 2 

 

7.  วันหมดอายุผลการ 

     รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 3  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  

(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric 

allergy and immunology) 
 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ช่ือเรื่องกิจกรรม แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

(Demonstrate competence in performing the common procedures of 

the general pediatric allergy and immunology) 

 

2. ขอกําหนด และ 

ขอจํากัด 

    ของกิจกรรม (บริบท 

    สถานท่ี ลักษณะ 

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1   การทําหัตถการโดยมีการะดับทักษะตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2 

2.2   สามารถสื่อสารกับผูปวยและ/หรือผูปกครองเพ่ือขอความยินยอมในกรทําหัตถการ 

        ตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงภายหลังการทําหัตถการหากมีภาวะแทรกซอน   

บริบท 

สถานท่ี : คลินิกผูปวยนอก   แผนกฉุกเฉิน   หอผูปวยใน  

ผูปวย :  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

ตัวอยางหัตถการ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Allergic skin test  

2. Allergen immunotherapy 

3. Drug challenge 

4. Food challenge 

ขอจํากัด :  ไมมี 

 

3.  สมรรถนะหลักทาง 

    วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

    พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

     การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

     ความรูพ้ืนฐาน 

     การบริบาลผูปวย 

     ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

     การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4.  ขอกําหนดดาน 

    ประสบการณ  ความรู  

    ทักษะ  ทัศนคติ  

    พฤติกรรม 

ความรู  ทักษะ  เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานเรื่องหัตถการท่ีทํา  การเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการ  ข้ันตอน

การทํา หัตถการ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอน การดูแล

รักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอน  ตลอดจนความรูเก่ียวกับการแปลผลการตรวจ 

4.2  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทางหองปฏิบัติการ  การทํา

หัตถการท่ีจําเปน (Technical ad procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจ

วินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก (ภาคผนวกท่ี 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน (ถามี) 

4.3  ทักษะการสื่อสาร ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา และผูปกครอง

เด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent 

and assent)  ตลอดจนการใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยาง

เหมาะสม 

4.4  พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวอชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

4.5  การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน 

รูจักวางแผนและแสวงหาวิธีสรางและพัฒนาความรู รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ

สมํ่าเสมอ 

 

5.  การวัดและการ 

     ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยทุกหัตถการในระยะเวลาฝกอบรม  

6.  ระดับความสามารถ 

     ตาม EPA ของแพทย 

     ประจําบานตอยอด 

     แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 1 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นป

ท่ี 2 

 

7.  วันหมดอายุผลการ 

     รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 4   ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิแพท่ีพบบอย  

(Assess and manage patients with allergic diseases) 
 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ช่ือเรื่องกิจกรรม ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิแพท่ีพบบอย 

2. ขอกําหนด และ 
ขอจํากัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถานท่ี ลักษณะ 
ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1   มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 
2.2   ตรวจรางกายดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 
2.3   วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 
2.4   รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 
2.5   ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ
ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 
2.6   บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 
2.7   ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 
2.8   มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ 
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และ
เตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูปวยนอก  หอผูปวยใน  
ผูปวย :  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีมีภาวะผิดปกติดานโรคภูมิแพท่ีซับซอนตัวอยาง
โรคหรือภาวะ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Respiratory allergy 
2. Skin allergy 
3. Food allergy 
4. Drug Allergy 

ขอจํากัด :  ไมมี 
3.  สมรรถนะหลักทาง 
    วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

    พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
     การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 
     ความรูพ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูปวย 
    ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
     การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
     ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4.  ขอกําหนดดาน 

    ประสบการณ  ความรู  

    ทักษะ  ทัศนคติ  

    พฤติกรรม 

ความรู  ทักษะ  เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานทางการแพทยเก่ียวกับภูมิแพและความรูดานโรคภูมิแพท่ีพบบอย 

4.2  ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills)  ในการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็กโรคภูมิแพท่ีพบบอย (ภาคผนวกท่ี 2)  

4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน  การสรางสัมพันธภาพ   

4.4  พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

 

5.  การวัดและการ 

     ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6.  ระดับความสามารถ 

     ตาม EPA ของแพทย 

     ประจําบานตอยอด 

     แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2-3  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม 

หรือชั้นปท่ี 1 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-5  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม 

หรือชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5  เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

 

7.  วันหมดอายุผลการ 

     รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 5 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด 

 (Assess and manage patients with primary immunodeficiency) 
 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ช่ือเรื่องกิจกรรม ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กท่ีมีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดท่ีพบ

บอย 

2. ขอกําหนด และ 

ขอจํากัด 

    ของกิจกรรม (บริบท 

    สถานท่ี ลักษณะ 

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1   มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 

2.2   ตรวจรางกายดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 

2.3   วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 

2.4   รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการ

ตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

2.5   ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ

ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6   บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 

2.7   ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครวัเปนศูนยกลาง 

2.8   มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ 

สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และ

เตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

บริบท 

สถานท่ี : คลินิกผูปวยนอก  หอผูปวยใน  

ผูปวย :  เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีมีภาวะผิดปกติดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแต

กําเนิดท่ีพบบอย 

3.  สมรรถนะหลักทาง 

    วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

    พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

     การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

     ความรูพ้ืนฐาน 

     การบริบาลผูปวย 

    ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

     การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4.  ขอกําหนดดาน 

    ประสบการณ  ความรู  

    ทักษะ  ทัศนคติ  

    พฤติกรรม 

ความรู  ทักษะ  เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานทางการแพทยเก่ียวกับภูมิแพและความรูดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแต

กําเนิดท่ีพบบอย 

4.2  ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills)  ในการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็กโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดท่ีพบบอย (ภาคผนวกท่ี 2)  

4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน  การสรางสัมพันธภาพ   

4.4  พฤตนิิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

5.  การวัดและการ 

     ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6.  ระดับความสามารถ 

     ตาม EPA ของแพทย 

     ประจําบานตอยอด 

     แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2-3  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม 

หรือชั้นปท่ี 1 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-5  สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรม 

หรือชั้นปท่ี 2 

 

7.  วันหมดอายุผลการ 

     รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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ภาคผนวกท่ี 6 

คุณสมบัติของสถาบัน 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไป สถาบันฝกอบรมตองกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการเรียนรูให

ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

ก. สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ข. ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ค. มีกิจกรรมวิชาการเพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

ง. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยท้ังประเภทผูปวยใน

และผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษา

และใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

จ. มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกใน

โรงพยาบาล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร วิทยาลัย

แพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนทับซอนท่ีอาจ

ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

ฉ. มีปณิธานและพันธกิจของสถาบันท่ีระบุไวชัดเจนวา มุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดท่ีมีความรู

ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรฯ สงเสริมความสามารถในการเปนนักวิชาการ  

ช. มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การ

บริหารงานท่ัวไป การบริหารการศึกษา เปนตน โดยระบบงานดังกลาวตองเปนระเบียบของคณะ

แพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทางการแพทย หรือโรงพยาบาล และประกาศให

ผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

ซ. มีจํานวนแพทยผูทรงคุณวุฒิเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบการฝกอบรมท้ังในสาขท่ีฝกอบรมและสาขาท่ี

เก่ียวของ และแพทยผูทรงคุณวุฒินั้นมีความมุงม่ัน ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรฝกอบรม 

ฌ. ในระยะ 5 ปแรกหลังการไดรับอนุมัติดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร วิทยาลัย

แพทยศาสตร สถาบันทางการแพทยหรือโรงพยาบาลอาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะ

แพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตร

ฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา 10  ป ใหชวยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือ หรือเปนสถาบัน

สมทบ หรือสถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 
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ฎ. กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทางการแพทย

หรือโรงพยาบาล จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม เพ่ือให

ผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะตองมีความพรอมในการจัดการฝกอบรม

และทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณการฝกอบรม ครบถวนตาม

เกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปท่ีมีความชัดเจนและเปนไปได โดย

แผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวา มีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นป 

อยางนอย 1 ปการศึกษา 

 

ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมเปนสถาบันภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ญ) แลว 

จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการ

ระยะยาว และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยซ่ึงรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมเปนกรรมการ

ของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหนง 

2. สถาบันฝกอบรมตองกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการเรียนรูใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้  

ก.  หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะท่ี

จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซ่ึงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรูความชํานาญ

เปนผูควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจ

ทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวย

กลองจุลทรรศนไดเอง มีพยาธิแพทยท่ีสามารถใหคําปรึกษา หรือสอนผูรับการฝกอบรมได 

-  มีอัตราการตรวจศพ ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรมในโรงพยาบาล (ไม

รวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทํา

อยางสมบูรณครบถวนโดยพยาธิแพทย สามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปน

หลักฐานทุกราย 

-  ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด สถาบันจะตองแสดง

หลักฐานท่ีบงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุการดําเนินโรค และการประเมิน

ผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 
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-  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิต

วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมท้ังจะตองมีการใหบริการ

ทางดานธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

ข.  หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสามารถตรวจทางรังสีท่ีจําเปน

สาหรับการฝกอบรมได 

ค.  หองสมุดทางแพทย สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดและฐานขอมูล ซ่ึงมีตํารามาตรฐานทาง

การแพทย วารสารการแพทยท่ีใชบอย สําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานและ

แพทยประจําบานตอยอดใชไดสะดวก มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการ

ฝกอบรมอยางมีประสิทธภิาพและถูกจรยิธรรม 

ง.  หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว ซ่ึงบันทึก

ประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.   หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองมี

หนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตรนรีเวชวิทยา เพ่ือใหการ

ดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน และมีทีมการดูแลผูปวย เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมีประสบการณใน

การปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรสาขาอ่ืน และวิชาชีพอ่ืน 

4.   กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบสาขาท่ีฝกอบรม เชน Journal club เปนตน หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับ

โรงพยาบาล เชน Tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, clinical-

pathological conference เปนตน นอกจากนี้ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรม

เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการ

ฝกอบรมรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรม ท้ังในและนอกประเทศ ตามโอกาสสมควร 
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