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คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำกมุำรเวชศำสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 
วตัถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จดัหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการฝึกอบรมกุมาร
เวชศาตร์เฉพาะดา้นเพ่ือให้ไดกุ้มารแพทยเ์ฉพาะทางตามผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคข์องแต่ละสาขาวิชาโดยเนน้การ
เรียนการสอนท่ีต่อยอดเชิงลึกทั้งภาคปฏิบติัและทางวิชาการ จดัประสบการณ์การฝึกปฏิบติัระดบัตติยภูมิชั้นสูง 
ภายใตก้ารก ากบัของอาจารยแ์พทยแ์ละจดัการประเมินทั้งแบบ formative และ summative ท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ ตามผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคข์องแต่ละสาขาวิชา 
 

พนัธกิจของหลักสูตร  
เพ่ือผลิตกุมารแพทยเ์ฉพาะทางการฝึกอบรมเนน้ลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (practice-based 

learning)ท่ีมีทกัษะทางคลินิกในการดูแลรักษาเดก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ18 ปี แบบองคร์วม (holistic approach and 
care) ตามมาตรฐานสากล และสามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามบริบทท่ี เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผลิตกุมาร
แพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความรู้พ้ืนฐานและทกัษะต่าง ๆ  ทั้งทกัษะทางคลินิก  ทกัษะทางการวิจยั  ทกัษะการสอน  ทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษและการน าเสนอผลงาน ทกัษะความเป็นผูน้ าและท างานร่วมกบัสหวิชาชีพ  
 

ผลลัพธ์ของแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 
 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมหลกัสูตร เพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั ของแพทยสภาเป็นเวลา 2 ปี  ผูไ้ดรั้บวุฒิบตัรฯ  จะต้องมี
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกั (Core competency)  ท่ี
ครอบคลุมความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นกุมารแพทย์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัและสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

1. พฤตนิิสัย เจตคต ิคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิำชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics) 
1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย ์
1.2 มีความน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบ 
1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 
1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผูป่้วย และครอบครัว ปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ยความเอาใจใส่ โดยไม่ค านึงถึงบริบท

ของเช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนา อาย ุและเพศ ให้ความจริงแก่ผูป่้วยหรือผูป้กครองตามแต่กรณี รักษา
ความลบั และเคารพในสิทธิเดก็ของผูป่้วย 

1.5 ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นท่ีไวว้างใจของผูป่้วย ผูป้กครองผูป่้วย และสงัคม 
1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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3. กำรตดิต่อส่ือสำรและกำรสร้ำงสัมพนัธภำพ (Communication and interpersonal skills) 
3.1 สามารถส่ือสารกบัผูป่้วย บิดามารดา ผูป้กครองหรือผูเ้ล้ียงดู โดยตระหนกัถึงปัจจยัของคู่ส่ือสารท่ีอาจ

ส่งผลต่อการส่ือสาร ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของผูป่้วย (ระดบัการศึกษา ภาษา วฒันธรรม ความเช่ือเร่ืองสุขภาพ) 
พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูเ้ล้ียงดู รวมถึงบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการส่ือสาร 

2.2  มีทกัษะในการรับฟังปัญหา เขา้ใจความรู้สึกและความวิตกกงัวลของผูป่้วย บิดามารดา ผูป้กครองหรือผูเ้ล้ียงด ู
2.3 สามารถส่ือสารกบัผูร่้วมงานและสหวิชาชีพ สร้างความสมัพนัธ์และบูรณาการระหว่างทีมท่ีดูแลรักษา

ผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.4   มีทกัษะในการให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.5   สามารถส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.6 สามารถส่ือสารทางโทรศพัท ์ส่ืออิเลคทรอนิกส์ และส่ือประเภทอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.7 ช้ีแจง ให้ขอ้มูลเพ่ือให้ไดรั้บความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครองเดก็ในการดูแลรักษา และ

การยินยอมจากตวัผูป่้วยเดก็โตตามความเหมาะสม (consent and assent) 
2.8 ให้ค าแนะน า และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและผูป้กครองอยา่งเหมาะสม 

 

3. ควำมรู้ทำงอนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of pediatrics 
and other related sciences)  

3.1  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นวิชากุมารเวชศาสตร์ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ท่ีศึกษา 
3.2  สามารถคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ท่ีศึกษา 

และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยกุตค์วามรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย ์คลินิก และ ศาสตร์

ต่าง ๆ เพ่ือการบริบาลผูป่้วย  
 

4. กำรบริบำลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผูป่้วยโดยใชท้กัษะความรู้
ความสามารถ ดงัต่อไปน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1 ทกัษะทางคลินิก การตรวจวินิจฉยั และดูแลรักษาผูป่้วย (Patient assessment and management) 
4.2  มีความสามารถในการสมัภาษณ์ประวติัการตรวจร่างกาย การเลือกใชแ้ละแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการหรือการตรวจพิเศษต่าง ๆ 
4.3  น าความรู้ทางทฤษฎีและใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-based medicine) มา

ประกอบการพิจารณาและใชวิ้จารณญาณในการตดัสินใจให้การวินิจฉยั การใชย้าและการบ าบดัรักษา
ผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

4.4   เลือกใชม้าตรการในการป้องกนั รักษา การรักษาแบบประคบัประคอง การดูแลผูป่้วยทารก ในระยะ
สุดทา้ย ให้สอดคลอ้งกบัระยะของการด าเนินโรค (natural history) และทรัพยากรท่ีมี ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.5   รู้ขอ้จ ากดัของตนเอง ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญต่างสาขาวิชา และส่งต่อผูป่้วยไปรับการรักษาอยา่งเหมาะสม  
4.6  การให้การบริบาลสุขภาพเดก็แบบองคร์วม โดยยึดผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  
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4.8  การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) และใช
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผูป่้วย  

 

5. ระบบสุขภำพ และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (Health system and health promotion) 
5.1  สามารถประเมิน วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพของเดก็อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่แรกเกิดถึงวยัรุ่น โดยมี

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง และค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูป่้วยเป็นส าคญั 
5.2  ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครัว ชุมชน และสงัคม สามารถให้ความรู้ ค าแนะน า  และ

กระตุน้ให้ครอบครัว ชุมชนและสงัคม มีส่วนในการดูแลสุขภาพเดก็แบบองคร์วม 
5.3  ให้การบริบาลสุขภาพเดก็โดยค านึงถึงความปลอดภยัและพิทกัษป์ระโยชน์ของผูป่้วยเดก็เป็นสาคญั 
5.4  ให้การดูแลรักษาและให้คาปรึกษา ตลอดจนดาเนินการส่งต่อ บนพ้ืนฐานความรู้เร่ืองระบบ

สาธารณสุขไทยและการส่งต่อ 
 

6.   กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพอย่ำงต่อเน่ือง (Continuous professional development)  
6.1   ก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นท่ีจ าเป็น วางแผนและ

แสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
แสวงหาและแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

6.2   คน้ควา้หาขอ้มูล ประยกุตค์วามรู้ และทกัษะใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริบาลผูป่้วย 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.3   มีวิจารณญาณในการประเมินขอ้มูล บนพ้ืนฐานของหลกัการดา้นวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจกัษ ์

6.4   ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการปฏิบติังานประจ าวนั และการจดัการความรู้ได ้(knowledge 
management) 

 

7.   ภำวะผู้น ำ (Leadership)  
7.1   เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.2   ท างานร่วมกบัผูร่้วมงานไดใ้นหลายบทบาท ทั้งในฐานะหวัหนา้ ผูป้ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
7.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
7.4   แสดงถึงความเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ผูร่้วมงานท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
 

หมำยเหตุ  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ ้มกัน 
 ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา ปี 2562 
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หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำกมุำรเวชศำสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกนั 
 

1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิ คุ้มกัน พ.ศ. 2562 ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  เป็นไปตามก าหนดของราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมุ่งเนน้การ
ปฏิบติัเก่ียวกบัโรคทางกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพแ้ละภูมิคุ ้มกนั  การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบั โดยหน่ึง
ระดบัเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดบัแล้วเทียบเท่าการ
ฝึกอบรมเตม็เวลาไม่นอ้ยกว่า 100 สปัดาห์ ทั้งน้ีอนุญาตให้ลาพกัผอ่นไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการต่อระดบัชั้นปีของการ
ฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบตัรฯ ในกรณีลาเกินกว่าท่ีก าหนด จะตอ้งมีการขยายเวลา
การฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ต ่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพ่ือ
วุฒิบตัรฯ 
 1.1   เป้ำหมำยกำรฝึกอบรมจ ำแนกตำมช้ันปี 
 สาขาวิชาโรคภูมิแพแ้ละอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี
หนา้ท่ีจดัเตรียมให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นปี ดงัน้ี 
 ระดบัชั้นปีท่ี 1  

- เป็นการฝึกอบรมปฏิบติังานทางคลินิกท่ีครอบคลุมเร่ืองโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง
ปฐมภูมิ ท่ีไม่ซับซ้อน โดยจัดให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลและรับปรึกษาทั้งผูป่้วยใน 
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยฉุกเฉิน/เฉียบพลนั และเรียนรู้งานทางดา้นห้องปฏิบติัการ  โดยให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการ วิธีการท าและการแปลผล ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการต่าง ๆ  

- แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดควรมีประสบการณ์ในการช่วยอาจารย์สอนแพทย์ประจ าบ้านสาขา
กุมารเวชศาสตร์ ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องปฐมภูมิท่ีไม่ซบัซ้อนได ้ 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องน าเสนอโครงร่างวิจัย การขออนุมติัการวิจัยในคน และเร่ิมต้น
ท างานวิจยัภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
 ระดบัชั้นปีท่ี 2 

- เป็นการฝึกอบรมปฏิบติังานทางคลินิกท่ีครอบคลุมเร่ืองโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง
ปฐมภูมิท่ีซบัซ้อนโดยจดัให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลและรับปรึกษาทั้งผูป่้วยใน ผูป่้วย
นอกและผูป่้วยฉุกเฉิน/เฉียบพลนั และเรียนรู้งานทางดา้นห้องปฏิบติัการโดยให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ 
วิธีการท าและการแปลผล ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการต่าง ๆ  

- แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดควรมีประสบการณ์ในการช่วยอาจารย์สอนแพทย์ประจ าบ้านสาขา
กุมารเวชศาสตร์ นกัศึกษาแพทย ์และมีบทบาทเป็นผูน้ าทีมในการดูแลรักษาผูป่้วยในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคภูมิแพ้
และโรคภูมิคุม้กนับกพร่องปฐมภูมิท่ีซบัซ้อนได ้ 

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลและน าเสนองานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการใน
ระดบัชาติและนานาชาติรวมถึงการเขียน manuscript ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
 1.2   กำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
         สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัการฝึกอบรม โดยยึดแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นศูนยก์ลาง มีการกระตุน้ 
เตรียมความพร้อม และสนบัสนุนให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
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ตนเอง และได้สะท้อนการเรียนรู้นั้น ๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional 
autonomy) เพ่ือให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถปฏิบติัต่อผูป่้วยและชุมชนไดอ้ย่างดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความเป็นอิสระของผูป่้วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีระบบการก ากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) แก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม 
 

ตำรำงที่ 1  วธีิกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรวดัและประเมินผล เพือ่ให้บรรลุผลลัพธ์ที่พงึประสงค์ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพ กำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรวดัและประเมินผล 
1  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

เป็นแบบอยา่ง (Role model)  
อภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย 
การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน (Patient 
based learning)  หอผูป่้วยในและนอก 
สอนขา้งเตียง (Beside teaching) 

การสงัเกตพฤติกรรม ประเมินดว้ย 
Rubric scoring  
การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring 
 

2  การติดต่อส่ือสารและการสร้าง
สมัพนัธภาพ 

เป็นแบบอยา่ง (Role model) 
อภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย 
การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วย
ในและนอก 
สอนขา้งเตียง 
การน าเสนอ/ สมัมนา 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed 
learning : SDL) 

การสงัเกตพฤติกรรม ประเมินดว้ย 
Rubric scoring  
การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring  

3.  ความรู้ความสามารถทาง กุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 

การบรรยาย 
การประชุมอภิปรายหวัขอ้ เร่ือง / สมัมนา/ 
การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย (Case-based 
learning)  
การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วย
ในและนอก 
สอนขา้งเตียง 
การเรียนรู้ตนเอง 

การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring 
Portfolio 
การสอบ fellow-in-training 
การสอบขอ้เขียน ชนิด MCQ  
Oral exam 
 

4  การบริบาลผูป่้วย การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วย
ในและนอก 
สถานการณ์จ าลอง 
สอนขา้งเตียง 
การประชุมอภิปรายหวัขอ้ เร่ือง/สมัมนา 
การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การสงัเกตพฤติกรรม ประเมินดว้ย 
Rubric scoring  
Chart audit 
การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring 
สอบ Oral exam 
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5  ระบบสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ 

การบรรยาย 
การดูงาน การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน 
หอผูป่้วยในและนอก 

การสงัเกตพฤติกรรม ประเมินดว้ย 
Rubric scoring  
การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring Portfolio 

6  การพฒันาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

การท าวิจยั 
วารสารสโมสร 
การประชุมอภิปรายหวัขอ้เร่ือง 
การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring 
Portfolio 
การสอบขอ้เขียน ชนิด MCQ  
Oral exam 
ผลงานวิจยั 

7  ภาวะผูน้ า การบริการจดัการดูแลผูป่้วย 
การประชุมอภิปรายสมัมนา 
การท าโครงการ 
การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การสงัเกตพฤติกรรม ประเมินดว้ย 
Rubric scoring  
การประเมิน 360 องศา ดว้ย Rubric 
scoring 
Portfolio 

 

รูปแบบการจดัการฝึกอบรม มี 5 รูปแบบ ทั้งน้ีเพ่ือให้แพทยป์ระจาบา้นต่อยอดไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีหลากหลายในอนุสาขา ดงัน้ี 
 

1.2.1 กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตงิำน 
เป็นการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน (Practice-based training) มีการบูรณาการการฝึกอบรมเขา้กบังานบริการ
ให้มีการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีส่วนร่วมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูป่้วย 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการบริบาลผูป่้วย การท าหัตถการ การให้เหตุผลและการตดัสินใจทางคลินิก การ
ส่ือสาร การบนัทึกรายงานผูป่้วย การบริหารจดัการ โดยค านึงถึงศกัยภาพและการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
(trainee-centered) มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั กบังานบริบาลผูป่้วย ทั้งน้ีจดัให้ปฏิบติังานทั้งโรค
ภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องปฐมภูมิและการฝึกอบรมวิชาเลือก 

ก.  การฝึกอบรมดา้นโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องปฐมภูมิ 
 1)   การดูแลผูป่้วยนอก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (ยกเวน้ช่วงอบรมวิชาเลือก) 
 2)   การดูแลผูป่้วยใน ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาการฝึกอบรม ทั้งน้ีตอ้งไดดู้แลผูค้รบตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 3)   การดูงาน Clinical immunology laboratory ครบตามเกณฑ ์
 ข.   การฝึกอบรมวิชาเลือก ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมวิชาเลือกทั้งในและนอกสถาบนัหรือใน
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 16 สัปดาห์ตลอดการฝึกอบรมเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมโดยให้มีวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic sciences) ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical sciences) ดงั
แสดงในภาคผนวกท่ี 1 โดยสถาบนันั้น ๆ จะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั โดยให้ใชเ้วลาเรียนในแต่ละวิชา 2-4 สัปดาห์ ข้ึนกบัการ
เปิดรับของสถาบนัท่ีสอนรายการวิชาเลือก 
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1)  วิชาเลือกบงัคบั ไดแ้ก่  
- Adult allergy and clinical immunology 
- Otorhinolaryngology  

2)  วิชาเลือกอิสระ ไดแ้ก่ 
- Pediatric allergy and clinical immunology 
- Pulmonology 
- Dermatology 
- Gastroenterology 
- Nutrition 
- Genetics 
- Transplantation 
- Rheumatology 
- Radiology 
- Pathology  
- Pharmacology  
- Epidemiology   

 

ข้ันตอนกำรขอศึกษำดูงำนภำยนอกภำควชิำและกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
กำรศึกษำดูงำน – ในประเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 

- สาขาท าหนงัสือเรียนรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา โดยระบุแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอด ช่วงเวลาฝึกอบรมดูงาน สถาบนั ถาควิชา หรือสาขา ท่ีจะไปอบรมดูงาน 

- การศึกษาหลงัปริญญาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จะท าหนงัสือขออนุมติัส่งแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ดูงานไปยงัฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

- ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท าหนงัสือส่งไปยงัหน่วยงานท่ีแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดตอ้งการไปศึกษาดูงานและรอการตอบกลบัจากสถานบนัท่ีจะไปศึกษาดูงาน 

- ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะออกหนงัสือส่งตวัให้แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมดูงาน 

กำรศึกษำดูงำน – ต่ำงประเทศ 
  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท าส่งเอกสารการลาล่วงหนา้ 1 เดือน และสามารถศึกษาขั้นตอนการดู

งานต่างประเทศไดท่ี้ website ของฝ่ายวิเทศน์สมัพนัธ์ https://www2.si.mahidol.ac.th/en/ international-office/siriraj-
medical-student-exchange-program/ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

Note: Failure to follow the instructions will invalidate your application 
1. Students need to check the announcement of the number of available faculty scholarships, 

other university scholarships and self-funding which will be declared on the International 
Relations office website and International Relations Facebook 
https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/ 

https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
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2. Download the application documents 
 01 OB_Announcement _Sponsored by Siriraj 
 02 OB_Announcement_Self Funding 
 03 OB_Required Documents 
 04 OB_Announcement for English Proficiency 

3. Complete online application documents, attach all required evidence e.g. photos in the application 
form (with signature), English Proficiency Score and English Curriculum Vitae (CV) 

4. The medical students’ English proficiency will be measured by using the Announcement for 
English Proficiency (04 OB_Announcement for English Proficiency) 

5. The result of eligible candidates to take the English Interview examination will be declared on 
the International Office website and International Relations Facebook 

6. The result of eligible candidates who passed the English Interview examination will be declared 
on the International Office website and International Relations Facebook 

7. All selected candidates who passed the English Interview examination will be closely contacted 
by International Relations officers via email 

8. Selected students need to submit all required documents requested by the university under 
International Relations supervision e.g. application forms, health certificate, insurance and etc.  

9. Selected students need to proceed for air-ticket, VISA, health certificate and insurance themselves 
10. The orientation ceremony will be held for selected students for preparation before going abroad 

(date and time shall be announced via email) 
11. Selected students must report their presences at the university abroad by posting a photo to 

Facebook https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/, stating English names, 
University, Departments, and period of elective 

12. All selected students must submit the group report including a reflection (written in English) 
and a summary of a total expenditure of the trip 

13. Remarks: The amount of the scholarship sponsored by Siriraj is presented in front of the Siriraj 
International Office, 3rd floor, Old OPD building (Jainadnarendhranusorn Building). 

  ข้ันตอนกำรขอหนังสือรับรองภำษำอังกฤษเพือ่อบรมดูงำนต่ำงประเทศ 
-  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบค าร้อง ขอหนงัสือรับรอง/ใบแปลให้ถูกต้องครบถ้วน  สามารถขอ

เอกสารไดท่ี้งานการศึกษาหลงัปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
-  น าแบบฟอร์มไปช าระเงินท่ีงานการเงิน ฝ่ายการคลงั ตึกชยันาทนเรนทร ชั้น 2 (ค่าธรรมเนียมฉบบั

ละ 50 บาท) และเก็บใบเสร็จ 
-  หลงัจากช าระเงินเป็นเวลา 5 วนัท าการ ให้น าใบเสร็จรับเงินไปรับหนงัสือรับรองท่ีการศึกษาหลงั

ปริญญาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 
  

https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/01-OB_Announcement-Sponsored-by-Siriraj-Revised2.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/02-OB_Announcement_Self-Funding-Revised-1.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/international-office/siriraj-medical-student-exchange-program/attachment/03-ob_required-documents-4/
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
http://siform.si.mahidol.ac.th/division/irsiriraj/view.php?id=11068
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
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 1.2.2   กำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
  จดัให้มีการเรียนรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอและเพียง

พอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ ั้งทางดา้นโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องปฐมภูมิ ดงัต่อไปน้ี 
  1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป่้วยในอนุสาขาวิชา เช่น Morning report, grand round, case 

discussion, journal club, topic review เป็นตน้ 
  2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป่้วยระหว่างอนุสาขาวิชาหรือระหว่างภาควิชา เช่น Pediatric-

radiological conference, asthma care team, pediatric-surgical conference, clinical-pathological conference เป็นตน้ 
 

 1.2.3   กำรเรียนรู้แบบอื่น ๆ  
  ไดแ้ก่ การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน การเรียนทางไกล การสอนนกัศึกษาแพทย ์และ

แพทยป์ระจ าบา้น เป็นตน้ สถาบนัฯสถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้ประสบการณ์ในการฝึก
ทกัษะหัตถการท่ีจ าเป็น โดยมีการติดตามอย่างสม ่าเสมอ การฝึกทกัษะการส่ือสาร (Communication skills) ทกัษะการ
สอนทางคลินิก (Clinical teaching skills) รวมทั้งมีประสบการณ์ของการเป็นทีมบริบาลผูป่้วย (Patient care team) 
ไดแ้ก่ asthma care team การประเมินความคุม้ค่าของการใชย้าและเทคโนโลยีทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม การเป็น
ส่วนหน่ึงของทีมคุณภาพ การบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety) เป็นตน้ 
 

 1.2.4   กำรศึกษำเพิม่เตมิด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ 
 1)  การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 2)  การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และใชวิ้จารณญาณใน

การยอมรับผลการศึกษาวิจยัต่าง ๆ โดยใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(Evidence-base medicine) 
 3)  การตดัสินใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ และการเลือกน ามาใช้ปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย 

(decision making) 
 

 1.2.5   กำรวจิยัทำงกำรแพทย์และบันทึกรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วย 
  เพ่ือให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวิจยัขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทาง

คลินิกหรือทางสังคมตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย โดย
ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนต้องท างานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อยหน่ึงเ ร่ืองเพ่ือเสนอให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั ของแพทยสภาพิจารณา ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของการท าวิจยั   (ภาคผนวกท่ี 4) 
 

 1.2.6   กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวชิำกำร 
 เกณฑก์ารเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการของอนุสาขาต่างๆ  
 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา ส่วนใหญ่จดัในช่วงเชา้ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ลกัษณะกิจกรรมใน

แต่ละวนัมีเป้าหมายในการเรียนรู้และลกัษณะการจัดกิจกรรมแตกต่างกนั บางกิจกรรมอาศยัการอภิปรายเป็นสห
สาขาวิชาร่วมกบัภาควิชาอ่ืน 
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กิจกรรมวชิำกำรภำควชิำ 
 
 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา จดัข้ึนโดยภาควิชาหรือเป็นสหสาขาวิชาร่วมกบัภาควิชาอ่ืน ด าเนินการโดยมี
แพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ร่วมกบัอาจารยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีให้การแนะน าหรืออภิปรายร่วมโดยมีรายละเอียดการ
จดักิจกรรมดงัน้ี 
 

กิจกรรม เวลำ สัปดำห์ที ่ สถำนที ่

วนัจนัทร์ 

New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสปัดาห์ ห้องประสงค ์ตูจิ้นดา 
Topic child and adolescent health 
supervision 

12.00-13.00 น. 2 ของเดือน  ห้องเฉิดฉลอง เนตรศิริ 

Obstetricopediatric conference 14.30-16.00น. 3 ของเดือน ห้องสรรค-์สมพร ศรีเพญ็ 
ตึกพระศรีฯ ชั้น 3 

วนัองัคาร 

Grand round 8.00 - 9.00 น. 1 และ 2 ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา  

Pediatric-Radiological conference 
Pediatric-Surgical conference 

8.00 -9.00 น. 
3 ของเดือน 
(สลบักนั) 

ห้องประสงค ์ตูจิ้นดา 

Problem-oriented approach 8.00 - 9.00 น. 4 ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
Focus activity 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
วนัพุธ 
Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3 ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
Morbidity & Mortality conference  8.00 - 9.00 น. 2  ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
Patient management conference 8.00 - 9.00 น. 4  ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา  

Newborn conference  13.00–15.00 น. 2 และ 4 ของเดือน  ห้องบรรยาย 3/1 ตึกจฟ 12 

Interesting case 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 

วนัพฤหสับดี 
Palliative care  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
Counseling conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ ห้องประสงค ์ ตูจิ้นดา 
Pediatric in review 8.00 - 9.00 น ตามประกาศ ห้องประสงคต์ูจิ้นดา 
Journal conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ ห้องบรรยาย 3/1 ตึกจฟ.12 
Allergy topic review 12.00 -13.00 น. 4  ของเดือน ห้องอรุณ เนตรศิริ 
วนัศุกร์  
Morning report 8.15 - 9.00 น. ทุกสปัดาห์ ห้องประสงคต์ูจิ้นดา 
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แนวทางการจดักิจกรรมวิชาการภาควิชา ศึกษาเพ่ิมเติมใน website ภาควิชาฯ 
กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาโรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
 

วนั / เวลำ 08.00-09.15 น. 9.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

จนัทร์ Conference  
ของภาควิชา 

Topic review Grand round 
Ward round 

อังคำร 
Conference  
ของภาควิชา 

- OPD General pediatrics 
- Food challenge test 

Ward round /Methacholine challenge test ตามนดั 

   ประชุม Asthma care team/ ประชุมหน่วย (2 เดือน/ คร้ัง) 
พุธ Conference  

ของภาควิชา 
Allergy clinic 

Ward round 

พฤหัสบด ี
Conference  
ของภาควิชา 

OPD General pediatrics 
Journal club/Case conference (3 คร้ัง/เดือน) 
Wk 4:   Topic review for resident 

Ward round 

ศุกร์ Conference  
ของภาควิชา 

Allergy clinic 
Ward round 

 
หมายเหตุ : LAB =   Food challenge, Methacholine test, Lung function, Drug Desentsitization,  

Induce sputum, Rush immunotherapy 
 

กิจกรรมวิชาการนอกภาควิชา เช่น Interdepartmental Conference และประชุมของสาขาวิชาร่วมกับ
ภาควิชาและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาร่วมกบัสถาบนัภายนอก (Interhospital 
conference) ประชุมวิชาการประจ าปีคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ประชุมวิชาการประจ าปีภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ และประชุมวิชาการซ่ึงจดัโดยราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 1.2.4   กำรศึกษำเพิม่เตมิด้วยตนเอง 
1)  การค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารส่ิงพิมพ์และ

ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
2)  การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธีวิจยั และใชวิ้จารณญาณ ในการ

ยอมรับผลการศึกษาวิจยัต่างๆ โดยใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์( evidencebased medicine) 
3)  การตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ทางการแพทย ์และเลือกน ามาใชป้ฏิบติัในการดูแลผูป่้วย (decision 

making) 
 1.2.5   กำรวจิยัทำงกำรแพทย์และบันทึกรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วย 

เพ่ือให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวิจยัขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทาง
คลินิก หรือทางสังคมตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย โดย
ก าหนดให้แพทยป์ระจาบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งทางานวิจยัทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ
ของการทาวิจยั (ภาคผนวกท่ี 4) เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั ของแพทยสภาพิจารณา 
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2.  เนื้อหำของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร (ภำคผนวกที่ 1) 
 ครอบคลุมประเดน็การปฏิบติังานทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวเน่ืองหรือมีประสบการณ์ดา้นต่อไปน้ี 

-  พ้ืนฐานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ดา้นวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤติกรรม   
รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกนั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั  

-  การตดัสินใจทางคลินิก และการใชย้าอยา่งสมเหตุผล  
-  ทกัษะการส่ือสาร  
-  จริยธรรมทางการแพทยแ์ละการวิจยั  
-  การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ 
-  กฎหมายทางการแพทยแ์ละนิติเวชวิทยา  
-  หลกัการบริหารจดัการ  
-  ความปลอดภยัของผูป่้วย  
-  การดูแลตนเองของแพทย ์ 
-  การแพทยท์างเลือก  
-  พ้ืนฐานและระเบียบวิจยัทางการแพทย ์ทั้งการวิจยัทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก  
-  เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์ 
-  การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

 

3.  จ ำนวนระดับกำรฝึกอบรม 
   การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ปี สาหรับการฝึกอบรมทั้ง 2 ระดบั เปิดการฝึกอบรมวนัท่ี 1 

กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 
 

4.  กำรบริหำรกำรจดักำรฝึกอบรม 
4.1  บริหารการจดัการฝึกอบรมตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นระบบ มีความโปร่งใสและความเสมอภาค 
4.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการฝึกอบรมและก าหนดอย่างชดัเจนเก่ียวกบัหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละ
ขั้นตอนของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ในสาขานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

4.3  มีการก าหนดและด าเนินนโยบายเพ่ือให้มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใชใ้นเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 

4.4  ด าเนินการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 
 

5.  กำรปฏิบัตงิำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภำควชิำ
กุมำรเวชศำสตร์ 

จดัให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ซ่ึงรวมถึงการอยู่เวรรับปรึกษานอกเวลา
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบ
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีการลาพกั เช่น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
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เป็นตน้ จดัให้มีค่าตอบแทนให้แก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ควร
มีการระบุชัว่โมงการทางานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการลาพกัผอ่น ดงัน้ี 

5.1  การท างานนอกเวลาราชการเก่ียวกบัปัญหาทางกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัเฉล่ียไม่
เกิน 15 วนั/เดือน 

5.2  ชัว่โมงการท างานนอกเวลาราชการของแพทย ์(อยูเ่วร) ท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้มาปฏิบติังานในหอผูป่้วยไม่
ควรเกิน 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (อา้งอิงตามประกาศแพทยสภาท่ี 104/2560)  

5.3  ลาพกัร้อนรวมทั้งลาประเภทอ่ืนๆ ไดปี้ละไม่เกิน 20 วนัท าการตลอดหลกัสูตร ในกรณีท่ีลาเกินกว่า
น้ี ตอ้งมาปฏิบติังานให้ครบตามหลกัสูตร 100 สปัดาห์ และสอบ“ผา่น”จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บวุฒิบตัรฯ 

 

ภำระงำนแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด (แพทย์ Fellow) 
แพทย ์ Fellow 1 ท่ี round ward  

• ดูแลรับผิดชอบผูป่้วยตามหอผูป่้วยต่างๆ  Round ward ทุกวนั รวมถึงวนัเสาร์-อาทิตย ์ 
• รับ consult ในภาควิชากุมารฯ และ discuss case ใน morning activity 
• ท าหตัถการ SOTI,    ฉีดยา IT,   Challenge ต่างๆ ผูป่้วยท่ี Admit 
• Review case IPD 
• ออกตรวจ Allergy clinic วนัพุธ และ ศุกร์เวลา 09.00-12.00 น.  

แพทย ์Fellow 1 ท่ี อยู ่LAB 
• ดูแลผูป่้วยท่ีรับการตรวจพิเศษต่างๆ Food challenge วนัองัคาร 08.30 น.  
• ท า Exercise challenge test, Methacholine  
• รับปรึกษาผูป่้วยนอกแผนกเดก็  
• ผสม IT ตามรอบ/ นอกรอบ 
• Review case (OPD) 
• ส่ง Lab ต่างประเทศ 

แพทย ์Fellow 1 ท่ีอยู ่research 
• ฉีด Immunotherapy ทุกคร้ังท่ีออก Allergy Clinic 2 /สปัดาห์ วนัพุธ และ วนัศุกร์ เวลา 08.30 น 
• หา paper ส าหรับ Journal club / อ่าน Journal วนัพฤหสั เวลา 12.00 น. 
• พิมพต์าราง Activity ของหน่วยในเดือนถดัไป 
• น าเสนอความคืบหนา้ research ของตนเอง/ ช่วยงาน research ของหน่วย 
• ส่ง e-mail แจง้ข่าวสารต่าง ๆ ในหน่วยให้อาจารยท์ราบ 
• ผสม IT ตามรอบ 

หมายเหตุ -  แพทย ์Fellow 1 ควรอยูใ่นความควบคุมดูแลของ Fellow 2 ท่ีเป็น chief ward หรืออาจารยท่ี์รับผิดชอบ
สาขาวิชาฯ ในเดือนนั้น ๆ 

 -  ในกรณีท่ี Fellow 1 ไม่สามารถปรึกษา Chief fellow ท่ีรับผิดชอบในเดือนนั้นๆ ได้ สามารถปรึกษา
Fellow 2 รายอ่ืนได ้
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แพทย ์Fellow ทุกท่าน 
• ออก Allergy Clinic 2 วนั/สปัดาห์ 
• ออก OPD General Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
• ออก ER ของโรงพยาบาลศิริราช 6 ชัว่โมง/ 2 เดือน 

 
Topic reviewfellow 1  

 

1 2 3 

Insect allergy drug allergy* Atopic dermatitis* 

AR and non-AR* 
Anaphylaxis and anaphylactoid 

reaction* 
Urticaria and angioedema* 

Beta-adrenergic agonist 
(short and long acting)* 

Theophylline & PDE inch Antileukotriene* 

asthma part I 
“pathophysiology”* 

asthma part II 
“epidemiology and natural history”* 

Occupational asthma + ABPA 

Natural rubber latex allergy Immunomodulator& Anti-IgE* Exercise induced airway narrowing 

Anti-histamine* Glucocorticoid* 
Clinical pharmacology of 

glucocorticoids* 

Sensitivity to ASA and NSAID 
Immunotherapy part I 

“preparation and standardization of 
allergen extract and method”* 

Immunotherapy part II 
“Mechanism and alternative method 

of administration”* 

Adverse reaction to food* Adverse reaction to vaccine 
Adverse reaction to food additive and 

drug additive 
Anticholinergic drugs in allergic 

disease 
Ocular allergy Nasal polyp and rhinosinusitis* 

Primary immune defect part I 
“T-cell defect”* 

Primary immune defect part II 
“B-cell defect”* 

Primary immune defect part III 
“phagocyte, complement”* 

Aerosol & Allergen extract 
Challenge test 

(nasal, bronchial, exercise, food) 
Secondary immunodeficiency 

Secondary  immunodeficiency Outdoor allergen Indoor allergen* 
contact dermatitis In vivo & in vitro testing Immunologic non-asthmatic lung 

Development and prevention of 
atopic disease in childhood  

Pathophysiology of allergic 
inflammation 

HIV and allergic disease 
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Topic Review for fellow 2 
 

1. Immunoglobulin structure and function* 
2. The complement system, immune complex and allergic disease + complement deficiency 
3. IgE (synthesis, regulation and treatment)* 
4. Cellular adhesion in inflammation* 
5. Cytokine in allergic inflammation* 
6. Chemokine in allergic inflammation* 
7. Lipid mediator of hypersensitivity and inflammation 
8. Mast cell* 
9. Lymphocyte (B, T cell)* 
10. Eosinopihil, eosinophilia and related-disorder* 
11. Remodeling cell (epithelial, airway mucus, mucociliarysystem and airway smooth muscle cell) 
12. Immunoregulation* 
13. Delayed-type hypersensitivity and cell immunity 
14. Signal transduction 
15. Neutrophil + Monocyte and Macrophage 
16. Innate immunity + dendritic cell* 
17. Mucosal immunity 
18. Regulation cell survival & tolerance 
19. Transplantation immunology & tumor immunology 
20. Neonatal immunology 
21. NK & NKT cell* 

 
หวัขอ้ท่ี*ควรจะพูดทกุปี 
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กำรส่ง Lab investigation for immunological screening test 
        สถำนทีส่่ง 
 1. Complete blood count   จุลชีววิทยา ชั้น 1 หรือ พยาธิโลหิตวิทยา 
 2. Total lymphocyte count   จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 3. T lymphocyte count   จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 4. CD 4    จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 5. CD 8    จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 6. B lymphocyte (CD 19)   จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 7. NK cell (CD 56)   จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 T cell defect 
 1. Delayed type hypersensitivity for BCG  อดุลยเดชวิกรม ชั้น 11 
  dT, TT, Candida, Trichophyton, PPD   
 2. PHA      จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 B cell defect 
 1. Immunoglobulin level (G, A, M) จุลชีววิทยา ชั้น 6  
 2. Immunoglobulin G subclass จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 3. Isohemagglutinin ธนาคารเลือด 
 4. Antibody to Pneumococcus  อดุลยเดชวิกรม ชั้น 11 
 Phagocytic defect  
 1. DHR (Dihydrorhodamine assay) อดุลยเดชวิกรม ชั้น 11 
 2.   NBT dye test (Nitro blue tetrazolium) จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 3.   Phagocytic function จุลชีววิทยา ชั้น 6 
 
6.  กำรวดัและประเมินผล 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ไดก้ าหนดแนวทางและด าเนินการวดัและประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกั 7 ประการ ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ทกัษะ และเจต
คติ รายละเอียดการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแสดงดงัภาคผนวกท่ี 5 ในการก าหนดวิธีและรูปแบบการวดัและ
ประเมินผลคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ค านึงถึงบริบทท่ีแตกต่างกนัของแต่ละสถาบนั จึงมีนโยบายมอบอ านาจ 
(empowerment) ให้แก่สถาบนัฝึกอบรมจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกั 7 ประการ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม พร้อมทั้งก าหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัวิธีการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ตามความเหมาะสมและให้แต่ละสถาบนัพิจารณาด าเนินการเองตามความเหมาะสมกบับริบทของสถาบนั 
ทั้งน้ีตอ้งแสดงให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เห็นไดว้่าเป็นการประเมินท่ีตั้งอยู่บนหลกัการและมีมาตรฐานอนัดี 
(ตารางท่ี 2) 
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ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพ MCQ Chart 
audit 

360 degree Research แฟ้ม
Portfolio 

 

Oral 
exam 

1.  พฤตินิสยั  เจตคติ  คุณธรรมและ 
     จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
2.  การติดต่อส่ือสารและการสร้าง 
    สมัพนัธภาพ 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน 
4.  การบริบาลผูป่้วย 
5.  ระบบสุขภาพและการสร้างเสริม 
     สุขภาพ 
6.  การพฒันาความรู้ความสามารถ 
    ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
7.  ภาวะผูน้ า 
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การประเมิน 360 องศา จะประเมินจากบคุคลหลายกลุ่ม เพ่ือให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดรั้บการประเมินรอบดา้น 

ผู้ประเมิน 
 

อำจำรย์
แพทย์ 

  พยำบำล แพทย์ประจ ำบ้ำน นักศึกษำแพทย์ ญำตผู้ิป่วย 

1. เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม +++ ++ ++ ++ +++ 

2. การส่ือสาร +++ +++ +++ +++ +++ 
3. ความรู้พ้ืนฐาน +++ + +++ ++ + 
4. การบริบาลผูป่้วย ++ ++ +++ ++ +++ 
5. ระบบสุขภาพ ++ ++ - - +++ 
6. ทกัษะในการพฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

++ - + - - 

7. ภาวะความเป็นผูน้ า ++ ++ +++ +++ - 
 
6.1  กำรวดัและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรมและกำรเลื่อนช้ันปี (In-training evaluation) 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัให้มีการประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) และให้ขอ้มูลป้อนกลบั
อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้เพ่ือการพฒันาตนเองแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม มีการวดั
และประเมินผล (summative evaluation) เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละระดบัชั้นปี  และเพ่ือการเล่ือนระดบัชั้นปี 
นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวดัและประเมินผล มีการก าหนดเกณฑ์การเล่ือนระดบัชั้นปีและเกณฑ์
การยุติการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไวช้ดัเจนและแจ้งให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบก่อนเร่ิมการ
ฝึกอบรม  
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กำรวดัและประเมินผลในระหว่ำงกำรฝึกอบรมประกอบด้วย  
1. การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปัญหาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ ้มกันท่ี

เก่ียวขอ้งระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital pediatric allergy and immunology) เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ 
2. การประเมินการปฏิบติังานในระหว่างการฝึกอบรมโดยอาจารย ์ผูร่้วมงาน   ให้สอดคลอ้งกบัผลการ

เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้หรือเพ่ือการเล่ือนชั้นปี เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรมในแต่ละช่วง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 

3. การประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมทางวิชาชีพท่ี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง ปฏิบติัได้
ดว้ยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable professional activities; EPA)  

4.  การสอบ Fellow-in-training exam (FIT) ปีละ1คร้ัง  โดยเกณฑผ์า่นคือ 50th percentile 
ในระหว่างการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีพึง

ประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ท่ีก าหนดในแต่ละระดบัชั้นปี รวมทั้งไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากอาจารย์ผู ้
ประเมินเพ่ือการพฒันาตนเอง ทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและแสดงให้เห็นว่าตน
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ ตามระดบัของ milestones ท่ีก าหนด  จึงจะไดรั้บอนุญาตให้เล่ือนระดบัชั้นของการ
ฝึกอบรม สถาบนัสามารถก าหนดและปรับ milestones เพ่ือการวดัและประเมินผลในแต่ละระดบัชั้นปีให้เหมาะสมกบั
บริบทของสถาบนัตนเองได ้ซ่ึงไดผ้า่นการรับรองจากอฝส. แลว้ 

 เกณฑ์กำรวดัและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
  การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมเขา้ฝึกอบรม ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการสอบเพ่ือวุฒิบตัรฯ ของแพทยสภา สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีกระบวนการวดัและประเมินผลและ
พิจารณาตดัสินปีละคร้ัง ว่าผลการประเมินของแพทยป์ระจ าบา้น เป็นท่ีพอใจ คาบเส้น (Marginal) หรือ ไม่เป็นท่ีพอใจ 

 ตามขอ้ก าหนดของแพทยสภา  สถาบนัฝึกอบรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัให้ประกาศนียบตัรในการ
เล่ือนระดบัชั้นปีเป็นแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 ผูท่ี้ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานตลอดการฝึกอบรมเป็น
ท่ีพอใจ จึงจะมีสิทธิเขา้สอบและรับการประเมินขั้นสุดทา้ยเพ่ือวุฒิบตัรฯ ได ้

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลระหว่างชั้นปี ให้พิจารณาดงัน้ี 
1.  เกณฑด์า้นความรู้ 
 ต้องผ่านการสอบ Intraining Exam (ITE) และมีคะแนนไม่ต ากว่า คะแนนท่ีระดับ P 50th หาก

คะแนนต ากว่าเกณฑ ์จะจดัให้มีการประเมิน โดยคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมฯของสาขาวิชา การเล่ือนชั้นจะ
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมฯ 

2.  เกณฑจ์ริยธรรมทางวิชาชีพ โดยประเมินจากการปฏิบติังาน 360 องศา และรายงานปัญหาของแพทย ์
1. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีผลการปฏิบติังาน ไม่เป็นที่พอใจ สถาบนัฝึกอบรมมีสิทธิท่ีจะให้

ปฏิบติังานซ ้ าในชั้นปีนั้น หรือเสนอต่อแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝึกอบรมไดแ้ลว้แต่กรณี 
2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีผลปฏิบติังาน คำบเส้น จะตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษหรือ

ปฏิบติังานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบติังานเป็นท่ีพอใจ  จึงจะสามารถเล่ือนระดบัชั้นปีท่ี 2 ได ้ แต่ถา้ผลการปฏิบติังาน
และผลประเมินยงัไม่เป็นท่ีพอใจ  สถาบนัฝึกอบรมควรจะตอ้งให้ปฏิบติังานซ ้ าในปีดงักล่าว 

3. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 ท่ีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั คำบเส้น จะตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจ
ของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ว่าจะอนุมติัให้ปฏิบติังานเพ่ิมเติมหรือให้เขา้สอบเพ่ือวุฒิบตัรฯได ้
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4. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีปฏิบติังานทั้ง 2 ปี เป็นทีพ่อใจ  จึงจะมีสิทธิไดรั้บอนุมติัเพ่ือเขา้สอบ
ขั้นสุดทา้ยเพ่ือวุฒิบตัรฯ ได ้

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม ให้ประธานการฝึกอบรม รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยป์ระจ า
บ้านแต่ละคนเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีก าหนดให้ไปยงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุก
ปี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้เขา้สอบเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัของแพทยสภา 
 ระบบอุทธรณ์ผลกำรวดัและประเมินผล (ภาคผนวกท่ี 6) 

กรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีไดรั้บการพิจารณาว่าไม่อนุมติัให้เล่ือนชั้นปี ไม่อนุมติัให้สอบ หรือ 
พิจารณาให้ยุติการฝึกอบรม จะมีการแจ้งให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงถา้แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดเห็นว่าการตดัสินดงักล่าวไม่เหมาะสม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สามารถยื่นอุทธรณ์ไดโ้ดยการท า
หนงัสือถึงสถาบนัฝึกอบรม เพ่ือเขา้สู่กระบวนการพิจารณาต่อไป 

 
6.2   กำรวดัและประเมินผลเพือ่วุฒิบัตรฯ อนุสำขำโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

 แพทยสภาไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยการสอบวุฒิบตัรฯ และให้อนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั เป็นผูด้  าเนินการในการสอบเพ่ือวุฒิบตัร (ว.ว.)  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
และภูมิคุม้กนั โดยผูเ้ขา้สอบจะตอ้งผา่นการประเมินผลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การประเมินผลงานวิจยั  
 ผูมี้สิทธิสอบขอ้เขียนเพ่ือวุฒิบตัรฯ ทุกประเภท จะตอ้งผา่นการประเมินผลงานวิจยั ซ่ึงผูเ้ขา้สอบเป็นผู้

เสนอรายงานเป็นเอกสารและดว้ยวาจาต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  
2) Portfolio 
 ผูมี้สิทธิสอบขอ้เขียนเพ่ือวุฒิบตัรฯ ทุกประเภท จะตอ้งผา่นการประเมิน ตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมฯ ก าหนด 
3) การสอบปากเปล่า (Oral Exam)   
 เพ่ือการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางคลินิกๆ การติดต่อส่ือสารและมนุษย

สมัพนัธ์ การให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ผูป่้วย การแกปั้ญหาและเจตคติ  
4) การสอบขอ้เขียนเพ่ือประเมินดา้นความรู้ การแกปั้ญหาและการประยกุต ์ไดแ้ก่ 
 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกค าตอบ (MCQ) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic 

medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน
ทางคลินิก 

  เกณฑก์ารตดัสิน ผา่น ตอ้งไดค้ะแนนมากกว่าร้อยละ 60  
  ถา้สอบ ไม่ผา่น ให้สอบใหม่ในปีถดัไป หรือ ตามมติของคณะกรรมการสอบ 
 

เกณฑก์ารรับรองการสอบผา่นเพ่ือวุฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
1. ผา่นการประเมินการปฏิบติังานการฝึกอบรมในสถาบนัทุกระดบัชั้น 
2. ผา่นการประเมินการบนัทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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3. ผา่นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 
4. ผา่นการประเมินงานวิจยั 
5. ผา่นการประเมินการสอบภาคปฏิบติัโดยการจดัสอบ Oral exam 
6. สอบขอ้เขียนผา่น MCQ  

ทั้งน้ี ผลการตดัสินขั้นสุดทา้ยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
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ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 หวัหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผูก้  าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
มีหนา้ท่ีดูแลในภาพรวมของการฝึกอบรม ประสบการณ์การเรียนรู้ พฤตินิสยัในการท างานและความรับผิดชอบ ความ
เป็นอยู่ การปรับตวั ส่ิงท่ีตอ้งการช่วยเหลือหรือสนบัสนุน โดยพบปะกบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอย่างเป็นทางการ 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง งานการศึกษาหลงัปริญญาของภาควิชาฯ ท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังาน ผลการประเมิน 
360 ลงในแบบประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูป้ระเมินผลแฟ้ม
บนัทึกประสบการณ์ (portfolio) และผลงานของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และท าบนัทึกรายงานแก่ฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา 2 คร้ังต่อปี รายละเอียดการประเมินผลโดยการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
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แนวทำงปฏิบัตใินกำรดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด  ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
 
  

อำจำรย์ Attending และอำจำรย์ทุกท่ำน 
ร่วมกนัดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ี  
หอผูป่้วย OPD การท า conference 

อำจำรย์ในสำขำวชิำ 
  พบแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีเป็นทางการ  

2 คร้ัง/ปี พบปัญหา 

หัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

ท างานร่วมกนั รายงานปัญหาท่ีพบ 

กรณีฉุกเฉิน 
-  แจง้โดยตรงท่ี 
          -  อาจารยใ์นสาขาวิชา 
          -  หวัหนา้สาขาวิชา 
หรือบนัทึกเหตุการณ์ ปิดผนึกส่งท่ีเจา้หนา้ท่ีการศึกษา จฟ.
10  ภายใน 72 ชม. โดยจะด าเนินการส่งมอบต่อหวัหนา้
สาขาและรองหวัหนา้ภาคฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาทนัทีท่ี
ไดรั้บขอ้มูล 

กรณีไม่ฉุกเฉิน 
  บนัทึกเหตุการณ์ในแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์  
    ปิดผนึกส่งท่ีเจา้หนา้ท่ีการศึกษา จฟ.10  

ส่งหัวหน้ำสำขำ 
และรองหัวหน้ำภำคฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำ 

ทุกวนัองัคารท่ี 1, 3 ของเดือน 

อำจำรย์ในสำขำวชิำ หัวหน้ำสำขำวชิำ และรองหัวหน้ำภำคฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำ 
ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาวางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นรายๆ ไป 
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ปัญหาความรู้ ทกัษะ ขอ้มูลจาก อาจารย ์attending, อาจารย์
ในภาควิชา การประเมินผลการปฏิบติังาน  และผลการสอบ 

กรณีเจบ็ป่วยทำงกำย* ปัญหำกำรปฏิบัตงิำน 

ส่งตรวจกบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ร่วมปรึกษา
กบัทีมว่าสามารถปฏิบติังานต่อไดห้รือไม่ 

กรณีเจบ็ป่วย 
ทำงกำย* 

กรณีมีปัญหำ 
ด้ำนจติสังคม
และบุคลิกภำพ อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นปี และ

รองหวัหนา้ภาคฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา และทีม
การศึกษาหลงัปริญญา พิจารณาเสนอท่ีประชุมภาค 

ปฏิบติังานได ้ตอ้งรายงานการ
เจ็บป่วยทกุเดือนต่ออาจารยใ์น
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ และ
หวัหนา้สาขาวิชา 

ไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้

ทีมให้การช่วยเหลือขั้นตน้ 

ตั้งทีมประเมิน 
อาจารยใ์นสาขาวิชา หวัหนา้สาขาวิชาและ
รองหวัหนา้ภาควิชา แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ, 
คณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชา
นั้นๆ พิจารณาเสนอท่ีประชุมภาควิชา 

ไม่ผา่นเกณฑ์ ผา่นเกณฑ์ 

ไม่ผา่นเกณฑ์ ผา่นเกณฑ์ 

เพ่ิมพูนวิธีการเรียนรู้ 

ตกัเตือน 

ซ ้ าชั้น ให้ออก 

ตกัเตือน 

ซ ้ าชั้น ให้ออก 

อำจำรย์ในสำขำวชิำ หัวหน้ำสำขำวชิำ และรองหัวหน้ำภำคฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำ 
ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาวางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นรายๆ ไป 

 

ให้ปฏิบติังานเพ่ิมเติม,       
ซ ้ าชั้น, ให้ออก 

*ติดต่อผา่นเจา้หนา้ท่ีการศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร์ 99977 
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สวัสดิกำรกำรรักษำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

 
1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดประเภทต้นสังกัด  “อิสระ”  (สถำนภำพเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวของคณะแพทยศำสตร์ฯ) 

ให้ใช้สิทธิประกันสังคม 
ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยยื่นท าประกันสังคม ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.1-03 (แบบข้ึนทะเบียนผูป้ระกันตน) 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน 
ส าหรับผูท่ี้เคยมีท าประกนัสังคมมาแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 (แบบขอบตัรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาล) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน และแนบบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตวัจริงมาด้วย (กรณี
ตอ้งการเปล่ียนสถานพยาบาล) หากไม่ตอ้งการเปล่ียนให้แนบแต่ส าเนาบตัรประชาชนมาอยา่งเดียว 

มีขอ้สงสัยในการรักษาพยาบาลเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ให้ติดต่อท่ีคุณพอพลอย โทร 02-4197420  (ขอ้แนะน า
การใชบ้ริการตรวจรักษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสิทธิประกนัสงัคม) 

 ขั้นตอนกำรใช้บริกำร 
1. ขอให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท าเวชระเบียนผูป่้วยโรงพยาบาลศิริราชท่ีแผนกเวชระเบียน หรือกรอก 

Online ไดท่ี้หนา้ Website ของศิริราช 
2. สามารถมารับการตรวจรักษา วนัราชการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

เวลา 07.00 – 12.00 น. หากตอ้งการตรวจเฉพาะโรคให้ใชบ้ริการ STAFF Center รายละเอียดดงัเอกสารท่ีแนบ หนา้ 26 
กรณียังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม ยงัคงสามารถรับการตรวจรักษาผ่านสวสัดิการ STAFF Center 

โดยให้น าใบสั่งยาพร้อมเวชระเบียนท่ีบันทึกรายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจต่าง ๆ เช่น ใบตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ ใบเอก็ซเรย ์หรือใบแจง้ค่าตรวจรักษา เช่น ค่าผา่ตดัเลก็ ค่าท าฟัน มาประทบัตราสวสัดิการโดยผา่นความ
เห็นชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ท่ีตึกผูป่้วยนอก ชั้น 4 ห้อง 434 คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ 
พยาบาลหน่วยบริการสุขภาพเจ้าหนา้ท่ีและอาชีวอนามยั โทร.02-4197392  และสามารถรับยาสวสัดิการ ไดท่ี้ห้องยา 
ชั้น 1 ช่อง 12 ตึกผูป่้วยนอก หรือฝากเจ้าหนา้ท่ีหน่วยบริการสุขภาพฯ รับยาให้และมาเซ็นช่ือรับยาในวนันั้น ก่อนเวลา 
16.00 น. 

 กรณีนอกเวลำรำชกำร แจ้งเจา้หน้าท่ีการเงินและหัวหน้าพยาบาลห้องตรวจแพทยเ์วรฉุกเฉิน  ห้องตรวจโรค
อุบติัเหตุ โดยขอใชสิ้ทธ์ิประกนัสงัคม หรือสวสัดิการของคณะฯ 

 ระเบียบกำรใช้สิทธิสวสัดิกำร 
- การตรวจรักษาเทียบเท่าขา้ราชการและสามารถไดรั้บภูมิคุม้กนัตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
- การบริการไม่ครอบคลุมค่ายาเก่ียวกบัการเสริมสวยหรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาท่ีอยู่ใน

ระหว่างการคน้ควา้ทดลอง 
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- การบริการทางทนัตกรรม บริการตามระเบียบของข้าราชการ สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนไม่
ครอบคลุมการครอบฟัน จดัฟัน รักษารากฟัน 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดที่มีต้นสังกัด   ต้องใช้ตน้สังกดัของตนเอง  ตามระเบียบกรมบญัชีกลาง  
หรือสมคัรระบบจ่ายตรงของคณะฯ  ให้ท าเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกท่ีตอ้งการปรึกษาเฉพาะทางและ
ซ้ือยาเองโดยน าใบเสร็จไปเบิกตน้สงักดัของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกไดภ้ายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีตรวจ) 
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ศูนย์บริกำรสุขภำพแก่บุคลำกรของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (Staff Center) 
 
 Staff Center ต้องการอ านวยความสะดวก ให้กับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และด้านสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body) เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ในการเขา้รับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร  
          ในระบบการตรวจรักษาประเภทผูป่้วยนอก สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์ 02-4199977 ในวนัและเวลาราชการ  
          กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. 
          กรณีติดต่อนดัหมายล่วงหนา้ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  

 
 

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร 
 

1. ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะขอรับบริการ ให้โทรไปท่ีเบอร์ 0-2419-9977  
2. แจง้รายละเอียด ขอ้มูลส่วนตวั คือ เลขบตัรประจ าตวัพนกังาน SAP ID, เลข HN (ถา้มี), สิทธ์ิการรักษา  (เบิกจ่ายตรง 

หรือประกนัสงัคม) และเบอร์โทรศพัทห์น่วยงานหรือเบอร์มือถือเพ่ือติดต่อกลบั  
3. แจง้อาการท่ีป่วย  
4. รอการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ท่ี เพ่ือบอกเวลาและสถานท่ีท่ีบุคลากรตอ้งไปพบแพทย ์ 
5. บุคลากรไปพบแพทย ์ณ จุดท่ีเจา้หนา้ท่ี Staff Center ไดแ้จง้ไว ้โดยไม่ตอ้งไปรับแฟ้มประวติัผูป่้วย โดยทาง

เจา้หนา้ท่ีจะท าการส่งแฟ้มดงักล่าวไปให้ทางหน่วยตรวจเอง  
 

* กรณีที่ไม่สำมำรถไปตำมวนั และเวลำที่นัดได้ โปรดแจ้งกลับทำง Staff Center ทันท ี
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ภำคผนวกที่ 1 
เนื้อหำวิชำ 

 

หมวดที่ 1   ระบบทำงเดินหำยใจ (Respiratory system) 

หมวดที่ 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  

 

Allergic 
conjunctivitis/ 
vernal 
kertatoconjunctivit
is (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 
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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 

 
หมวดที ่2   กำรแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) และกำรแพ้อำหำร (Food allergy) 
 

หมวดที ่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 
 

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  
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หมวดที่ 3   ระบบผวิหนัง (Dermatological system) 
 

หมวดที่ 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 
3. Diagnosis, clinical manifestations   investigation, 

differential diagnosis 
 

1. Pathogenesis of diseases 
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หมวดที่ 4    กำรแพ้ยำ (Drug allergy), ปฏิกิริยำข้ำงเคยีงจำกวคัซีน (Adverse reactions to vaccines) กำรแพ้แมลง 
(Insect allergy), และกำรแพ้ Latex (Multiple systems) 

 

หมวดที่ 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 
4. Management of insect allergy: emergency, acute, 

and long-term management 

1. Composition of venom 
2. Mechanism of venom 

immunotherapy (VIT): T 
regulatory cells, IgG4 

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 
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หมวดที่ 5  สำรก่อภูมิแพ้ทำงอำกำศ (Aeroallergen) และกำรให้ภูมิคุ้มกันบ ำบัดด้วยสำรก่อภูมิแพ้ทำงอำกำศ 
(Aeroallergen Immunotherapy) (Multiple systems) 
 

หมวดที่ 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 

Immunotherapy 
(subcutaneous 
immunotherapy – 
SCIT and sublingual 
immunotherapy - 
SLIT) 

1. Mechanisms of disease: therapeutic efficacy , 
clinical course/prognosis  

2. Diagnosis: data interpretation, investigation  
3. Management: acute, long-term management, 

and prevention of adverse reaction 

1. Humeral immune response to 
inhalant immunotherapy 

2. Regulatory T lymphocytes, 
response to immunotherapy 

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 
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หมวดที่ 6 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิและทุตยิภูมิ (Immunodeficiency) (Multiple system) 
 

หมวดที่ 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 
2.  Diagnosis: clinical manifestation and lab 
characteristic 
3. Management: long term management 
 

1.  Regulatory T cell 
2.  Apoptosis, tolerance  
 

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  
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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 
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 
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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 

 

 
 
 
หมวดที่ 7   Autoimmune (Multiple systems) 
 

หมวดที่ 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 
2.  Mechanism of disease: etiology, natural 
history, and therapeutic effect 
3.  Diagnosis: data interpretation, 
investigation, and differential diagnosis 

Infection in relation to Kawasaki’s 
disease 
Autoimmune 
Autoinflammation 
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ภำคผนวกที่ 2 
รำยช่ือหัตถกำรและกำรตรวจเพือ่กำรวนิิจฉัยรักษำ 

 
แบ่งระดบัหตัถการต่าง ๆ ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีประสบการณ์ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัท่ี 1  รู้หลกัการโดยการอ่าน หรือ ชมจากภาพยนตร์ วิดิทศัน์ (know) 
ระดบัท่ี 2  เป็นผูส้งัเกตการณ์ (observer) ในหตัถการจริง (know how) 
ระดบัท่ี 3  ช่วยท า และ/หรือ ฝึกท ากบัหุ่น (show how) 
ระดบัท่ี 4  ท าดว้ยตนเอง (does) 
 

หัตถกำร 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, 
isohemagglutinin titers, phagocytic function and other ancillary tests for use in the 
differential diagnosis of congenital or acquired humoral immunodeficiency 

4 

Interpretation of laboratory tests to diagnose hereditary angioedema and 
complement deficiencies 

4 
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ภำคผนวกที่ 3 
เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรเพือ่แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ 

ในกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม อนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์  
 

ผูท่ี้จะส าเร็จการฝึกอบรมและไดรั้บวุฒิบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ผา่นการประเมินการปฏิบติังานการฝึกอบรมในสถาบนัทุกระดบัชั้น 
2. ผา่นการประเมินการบนัทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. ผา่นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 
4. ผา่นการประเมินงานวิจยั 
5. ผา่นการประเมินการสอบภาคปฏิบติัโดยการจดัสอบ Oral exam 
6. สอบขอ้เขียนผา่น MCQ  
 
ทั้งน้ี ผลการตดัสินขั้นสุดทา้ยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
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ภำคผนวกที่ 4 
ระเบียบกำรท ำงำนวจิยัของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

 
ข้อ 1.  ระเบียบน้ีช่ือว่า “ระเบียบการท างานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้น สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั พ.ศ. 2562” 
 

ข้อ 2.  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส าหรับผูเ้ร่ิมรับการฝึกอบรม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2653 เป็นตน้ไป  ดงันั้นจึงมีผลให้
งานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ียื่นขอสอบเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัปีการศึกษา 2565  เป็นตน้ไป  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบดงัน้ี 
 

ข้อ 3.  ในระเบียบน้ี 
อฝส.กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
อกก.พว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้

และภูมิคุม้กนัใน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 

วว. กุมารฯ หมายถึง วุฒิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั  ออกให้โดยแพทยสภา 

อว. กุมารฯ หมายถึง หนงัสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั  ออกให้โดยแพทยสภา 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หมายถึง แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสงักดัสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั  ท่ีแพทยสภารับรอง  รวมทั้งแพทยท่ี์ปฏิบติังานทางกุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพแ้ละมีสิทธ์ิยื่นขอสอบ เพ่ือ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ 

งานวิจยั หมายถึง งานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีใชย้ื่นเพ่ือประกอบสิทธ์ิการขอสอบเพ่ือ วว. กุมารฯ 
หวัหนา้สถาบนั หมายถึง ผูอ้  านวยการสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสงักดัอยู ่หรือหวัหนา้ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ ผูอ้  านวยการกองกุมารเวชกรรม  หวัหนา้แผนกกุมารเวชศาสตร์หรือต าแหน่งอ่ืนใดท่ีหมายถึงหวัหนา้
หน่วยงานดา้นกุมารเวชศาสตร์ 

ผูแ้ทนสถาบนั หมายถึง อนุกรรมการตวัแทนของสถาบนัใน อกก.พว. ไดต้กลงให้อนุกรรมการผูน้ั้นเป็นผูแ้ทน
สถาบนั 

ปีการศึกษา หมายถึง ปีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด นบัจากวนัแรกท่ีเร่ิมเขา้หลกัสูตรการฝึกอบรม
ไปจนครบ 1 ปี ซ่ึงปัจจุบนันบัจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถดัไป 
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ข้อ 4.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุคนตอ้งท างานวิจยัอยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง  แต่ไม่อนุญาตให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ระดบัเดียวกนัในสถาบนัเดียวกนัท างานวิจยัเร่ืองเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนัเพ่ือยื่นขอสอบ ในกรณีงานวิจยันั้นเป็น
โครงการระยะยาว แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในรุ่นถดัไปท่ีไม่ไดอ้ยูซ่อ้นช่วงเวลาสามารถด าเนินการวิจยัเร่ืองนั้นต่อได ้
นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผ์ูค้วบคุมมากกว่า 1 สถาบนัเห็นชอบให้ท างานวิจยัเร่ืองเดียวกนั อกก.พว.อนุญาตให้แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดต่างสถาบนัท าการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัได ้ แต่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก อกก.พว.ก่อน และแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนสามารถน าเสนอและแปลผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะในสถาบนัท่ีตนเองท าการศึกษาเท่านั้น 
 

ข้อ 5.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูท้  างานวิจยั ตอ้งลงทะเบียนท างานวิจยัต่อหวัหนา้สถาบนัท่ีตนรับฝึกอบรม หลงัจากนั้น
เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเลือกเร่ืองท่ีจะท างานวิจยัและไดแ้นวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีแน่นอนแลว้ ให้ปรึกษาขอ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในดา้นหวัขอ้เร่ือง แนวทางการศึกษาวิจยั และเลือกอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั รวมทั้ง
น าเสนอแผนการวิจยัต่อท่ีประชุมอาจารยต์ามท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนด เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
แลว้จึงจะด าเนินการวิจยัต่อไปได ้
 

ข้อ 6.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งด าเนินการจดัท าโครงร่างงานวิจยัภายใตค้  าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั 
และน าเสนอโครงร่างงานวิจยัต่อ อกก.พว. ช่วง เดือน ธนัวาคม ถึง มกราคม และขออนุมติัท าการวิจยัจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน (ethics committee หรือ institutional review board) ของสถาบนันั้น โดยตอ้งด าเนินการวิจยั
ภายใตข้อ้ก าหนดดา้นจริยธรรมการวิจยั (good clinical research practice, GCP) อยา่งเคร่งครัด 
 

ข้อ 7.  เม่ือโครงร่างงานวิจยัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนแลว้ ให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเร่ิม
ด าเนินงานวิจยัภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั 
 

ข้อ 8  กรอบเวลาการด าเนินงานวิจัย ( 24 เดือนของการฝึกอบรม)    สถาบนัฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนดกรอบเวลาในการ
ด าเนินงานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้น โดยระบุรายละเอียดของงานและก าหนดเวลาในการส่งงานตลอดปีการศึกษาทั้ง 2 
ปี ตวัอยา่งกรอบเวลา 
 

เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 
       2  ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเตรียมค าถามวิจยั 
       4  ส่งค าถามวิจยัและเร่ิมจดัท าโครงร่างงานวิจยั 
       6    สอบโครงร่างงานวิจยั  

     7  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทนุสนบัสนุนงานวิจยั 
    10  เร่ิมเก็บขอ้มูล 

      16  น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 
    18   วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

      20  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
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      23  ส่งร่างรายงานผลงานวิจยั หรือร่างตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ ให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินงานวิจยั 
      24  สอบวิทยานิพนธ์ (น าเสนอผลงานวิจยั และตอบขอ้ซกัถามของ คณะอนุกรรมการการ
ฝึกอบรมและสอบฯ 

    25  ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ไปยงัอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
 

ข้อ 9. อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั เป็นอาจารยป์ระจ า (เตม็เวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดรับการฝึกอบรม และไดรั้บ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี  และควบคุม
งานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจ านวนไม่เกิน 3 คน ต่อชั้นปี 
 

ข้อ 10. ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยัไม่ไดส้งักดัท่ีสถาบนั หรือภาควิชาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับการ
ฝึกอบรม หวัหนา้สถาบนัจะตอ้งมีจดหมายขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยัท่านนั้น พร้อมทั้งออก
จดหมายเชิญไปยงัผูค้วบคุมงานวิจยัท่านนั้นดว้ย 
 

ข้อ 11. การสอบโครงร่างวิจยัก าหนดให้ด าเนินการภายในเดือนท่ี 6 ของการฝึกอบรม โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
รับรองผลการสอบอยา่งนอ้ย 3 คน  
 

ข้อ 12. การรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 ให้ส่งรายงานระบุว่าโครงการผา่น
การพิจารณาจริยธรรมแลว้ และมีการเร่ิมเกบ็ขอ้มูลแลว้บางส่วน ให้กบัอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั ภายในเดือนท่ี 18 ของ
การฝึกอบรม  
 

ข้อ 13. ส่งร่างรายงานผลงานวิจยั หรือร่างตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ ให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยัอยา่ง
นอ้ย 3 คน ภายในเดือนท่ี 23 ของการฝึกอบรม  
 

ข้อ 14. ประเภทของงานวิจยั  แบ่งออกเป็น 
 12.1   การวิจยัทางคลินิก 
 12.2   การวิจยัทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 12.3   การวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 

ข้อ 15. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ตอ้งแจง้ 
- ช่ือ  นามสกุล ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูท้  างานวิจยั 
- ช่ือเร่ืองงานวิจยั  ภาษาไทย 
- ช่ือเร่ืองงานวิจยั  ภาษาองักฤษ 
- ช่ือผูค้วบคุมงานวิจยั 
- ส่งบทคดัยอ่ 
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ให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผา่นทางผูแ้ทนสถาบนั หรือหวัหนา้สถาบนั ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ
งานวิจยั ของปีการศึกษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะยื่นสมคัรสอบ วว.กุมารฯ 
 

ข้อ 16. รายงานผลงานวิจยัเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์  สามารถจดัท าเป็น 2 รูปแบบอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 16.1  ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพใ์นวารสารทาง
การแพทย ์
 16.2  บทความภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทยท่ี์มีผูท้บทวน (peer-reviewed journal) 
ซ่ึงปรากฎในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

ข้อ 17. การสอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการโดยการน าเสนอผลงานวิจยั และตอบขอ้ซกัถามของคณะอนุกรรมการประเมิน
งานวิจยั 
 

ข้อ 18. การส่งรายงานผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ให้ส่งตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ (manuscript for publication) หรือ 
บทความภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทยท่ี์มีผูท้บทวน พร้อมทั้งส่งไฟลข์อ้มูลรายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ในรูปแบบ pdf ให้แก่เลขานุการ อกก.พว. ผา่นทางผูแ้ทนสถาบนัภายใน 1 เดือนหลงัส้ินสุดการฝึกอบรม 
 

ข้อ 19. ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท างานวิจยัเสร็จและตอ้งการส่งก่อนเวลาท่ีก าหนด ให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดแจง้ผูแ้ทนสถาบนัหรือหวัหนา้สถาบนัท่ีฝึกอบรมเพ่ือให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบและด าเนินการต่อไป  ถา้ผลงาน
เสร็จก่อนก าหนด 1 ปี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีสิทธ์ิส่งรายงานวิจยัเพ่ือขอรับการประเมินพร้อมกบัผูมี้สิทธ์ิสอบในปี
นั้น 
 

ข้อ 20. ผูส้มคัรสอบเพ่ือ อว. กุมารฯ ซ่ึงไดรั้บวุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ฯ  จากต่างประเทศท่ีเทียบเท่า วว. 
กุมารฯ ให้ส่งผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองภายในไม่เกิน 5 ปี และตรงตามเกณฑใ์นขอ้ 11 
แทนรายงานวิจยัได ้ โดยเสนอให้ อกก.พว. พิจารณา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีการศึกษานั้น 
 

ข้อ 21. งานวิจยัเป็นสิทธิของสถาบนัท่ีฝึกอบรม  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถน าผลงานจากงานวิจยัไปเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาในระดบัสูงต่อไป ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูค้วบคุมงานวิจยัและหวัหนา้
สถาบนัแลว้เท่านั้น 
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ภำคผนวกที่ 5 
กำรประเมิน 

 
5.1   กำรประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit) 

  สถาบนัฝึกอบรมมีระบบการตรวจประเมินการบนัทึกเวชระเบียน ในส่วนของการเขียนประวติั การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉยัโรค การตรวจประเมินพฒันาการ การวางแผนการรักษา การด าเนินโรค โดยแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดตอ้งให้อาจารยป์ระเมินการบนัทึกเวชระเบียน และลงบนัทึกในใบประเมินเพ่ือคืนให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
พร้อมให้ขอ้มูลป้อนกลบั จากนั้นแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดมีหน้าท่ีรวบรวมใบประเมินการบนัทึกเวชระเบียน และ
น าไปจดัเก็บไวใ้น portfolio เพ่ือให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ ทุก 6 เดือน 
 

5.2    กำรประเมิน 360o ออนไลน์  
  โดยอาจารยป์ระจ าหอผูป่้วย อาจารยป์ระจ าสาขา แพทยป์ระจ าบา้น แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด พยาบาล 

และ นกัศึกษาแพทยปี์ 5 และ/หรือปี 6 ตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 

5.3   กิจกรรมทำงวชิำชีพที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดควรจะต้องสำมำรถปฏิบัตไิด้ด้วยตนเองโดยไม่มีกำรก ำกับดูแล 
(Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร 

 

  เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน และตวัอยา่งแบบประเมิน EPA แสดงดงัต่อไปน้ี  
เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด สำขำกุมำรเวชศำสตร์มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเร่ืองต่อไปนี ้
 

EPA 1  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด 
 (Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency ) 
 

EPA 2  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัท่ีพบบ่อยในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูป่้วยนอก ผูป่้วยฉุกเฉิน  
 และหอผูป่้วยใน 
 (Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or in patient setting) 
 

EPA 3 แสดงทกัษะในการท าหตัถการท่ีใชบ้อ่ยของกุมารแพทยด์า้นโรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
 (Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric allergy and immunology) 
 

EPA 4 ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางดา้นโรคภูมิแพ ้ท่ีพบบ่อย 
 (Assess and manage patients with common allergic diseases) 
 

EPA 5  ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางดา้นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิดท่ีพบบอ่ย 
 (Assess and manage patients with common primary immunodeficiency ) 
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สมรรถนะหลักทำงวชิำชีพ (Competency) ที่เกี่ยวข้องส ำหรับแต่ละ EPA 
 

Competency EPA 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 

1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

++ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดต่อส่ือสารและการสร้าง 
สมัพนัธภาพ 

++ ++ ++ ++ ++ 

3. ความรู้พ้ืนฐาน ++ ++ ++ ++ ++ 
4. การบริบาลผูป่้วย  ++ ++ ++ ++ 
5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ++ + + ++ ++ 
6. การพฒันาความรู้ความสามารถทาง 

วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
+ + ++ + + 

7. ภาวะผูน้ า ++ ++ + + + 
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ระดับควำมสำมำรถ (Milestone) ตำม EPA ของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดในแต่ละระดับช้ันปี 
 

EPA Milestone level 

Level 1 ( F1 ) Level 1 ( F2 ) 

 EPA 1   ให้ค าแนะน าเด่ียวกบัการตรวจคดักรอง 
 โรคภูมแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด 
 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 2   ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนั
ท่ีพบบ่อยในเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ี 
 หอผูป่้วยนอก ผูป่้วยฉุกเฉิน และหอผูป่้วยใน 
 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 3  แสดงทกัษะในการท าหตัถการท่ีใชบ้่อย 
  กุมารแพทยโ์รคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
 

L 2-3 L 4-5 

 EPA 4  ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหา 
 ทางดา้นโรคภูมิแพท่ี้พบบ่อย 
 

L 2-3 L 4-5 

EPA 5  ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหา 
 ทางดา้นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิดท่ีพบบอ่ย 
 

L 2-3 L 4-5 

 
L1  = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
L2  = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
L3  = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
L4  = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง 
L5  = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และสอนผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 
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EPA 1  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด 
 (Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency ) 
 

หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกิจกรรม ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคภูมิแพแ้ละโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด 
 (Provide professional consultation in  pediatric allergic disease and primary 
immunodeficiency ) 
 

2. ข้อก ำหนด และ ข้อจ ำกัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถำนที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 

รำยละเอียดของกิจกรรม  
2.1  น าความรู้ทางทฤษฎีและใชห้ลกักการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(Evidence-based  
       medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิ้จารณญาณในการตดัสินใจทางคลินิก 
2.2  ช้ีแจงให้ขอ้มูลการวางแผนการดูแลรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.3 ส่ือสารกบับุคลาการสาธารณสุขให้ค าแนะน าการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ตามบริบทของแต่
ละโรค 
2.4  เคารพให้เกียรติต่อบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ยความเอาใจใส่ 
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก  หอผูป่้วยใน 
ผูป่้วย :  เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี 
ขอ้จ ากดั :  ไม่มี 
 

3.  สมรรถนะหลักทำง 
    วชิำชีพที่เกี่ยวข้อง 

    พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
     การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
     ความรู้พ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูป่้วย 
     ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
       ภาวะผูน้ า 
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หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

4.  ข้อก ำหนดด้ำน 
    ประสบกำรณ์  ควำมรู้  
    ทักษะ  ทัศนคต ิ 
    พฤตกิรรม 

ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ ที่จ ำเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้และทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน  การสร้างสมัพนัธภาพ  การ
ให้ความรู้และให้ขอ้มูล 
4.2  ความรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ความรู้ภาวะผิดปกติดา้นภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนับกพร่องท่ี
พบบ่อย 
4.3  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์ มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
 

5.  กำรวดัและกำร 
     ประเมินผล 

วธีิกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ 
5.1  การสงัเกตุระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในหอผูป่้วยต่าง ๆ กนั 
5.2  Case-based discussion อยา่งนอ้ย 2 คร้ังโดยอาจารย ์

6.  ระดับควำมสำมำรถ 
     ตำม EPA ของแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
     แต่ละช้ันปี 

ระดับควำมสำมำรถที่พงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L3  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 2 
 

7.  วนัหมดอำยุผลกำร 
     รับรองกำรประเมิน 

วนัหมดอำยุส ำหรับผลกำรประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
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EPA 2   ดูแลรักษำโรคหรือภำวะผดิปกตชินิดเฉียบพลันด้ำนภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันบกพร่องในเดก็ที่มำรับกำรรักษำที่หอ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน (Manage patients with acute, common allergy&immunology 
condition in an ambulatory, emergency or in patient setting) 

 

หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกิจกรรม ดูแลรักษำโรคหรือภำวะผดิปกตชินิดเฉียบพลันด้ำนภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันบกพร่องที่พบบ่อยใน
เด็กที่มำรับกำรรักษำที่หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน 

2. ข้อก ำหนด และ ข้อจ ำกัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถำนที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
2.1   มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวติัท่ีเหมาะสม 
2.2   ตรวจร่างกายดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
2.3   วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการอยา่งมีเหตุผล ประหยดั และคุม้ค่า 
2.4   รวบรวมขอ้มูลจากประวติั การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป่้วย 
2.5   ใชวิ้จารณญาณท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉยั การใชย้า
ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผูป่้วย 
2.6  บนัทึกเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถกูตอ้งและต่อเน่ือง โดยใชแ้นวทางมาตรฐานสากล 
2.7   ให้การบริบาลสุขภาพเดก็แบบองก์รวม โดยยึดผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 
2.8   มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็น บอกขอ้บง่ช้ี ขอ้ห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ 
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเตรียม
ผูป่้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก   แผนกฉุกเฉิน   หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย :  เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีท่ีมีภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัดา้นภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั
บกพร่องท่ีซบัซอ้น 
ตวัอยา่งโรคหรือภาวะ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Anaphylaxis 
2. Acute asthma exacerbation 

ขอ้จ ากดั :  ไม่มี 
 

3.  สมรรถนะหลักทำง 
    วชิำชีพที่เกี่ยวข้อง 

     พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
     การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
     ความรู้พ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูป่้วย 
     ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
     ภาวะผูน้ า 
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หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

4.  ข้อก ำหนดด้ำน 
    ประสบกำรณ์  ควำมรู้  
    ทักษะ  ทัศนคต ิ 
    พฤตกิรรม 

ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ ที่จ ำเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลนัดา้นภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีพบ
บ่อย 
4.2  ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ  การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills)  ในการตรวจ
วินิจฉยัและรักษาผูป่้วยเดก็ (ภาคผนวกท่ี 2)  
4.3  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน  การสร้างสมัพนัธภาพ   
4.4  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
        

5.  กำรวดัและกำร 
     ประเมินผล 

วธีิกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ 
5.1  การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง  
5.2  Case-based discussion อยา่งนอ้ย 2 คร้ังโดยอาจารย ์

6.  ระดับควำมสำมำรถ 
     ตำม EPA ของแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
     แต่ละช้ันปี 

ระดับควำมสำมำรถที่พงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L3  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 2 
 

7.  วนัหมดอำยุผลกำร 
     รับรองกำรประเมิน 

วนัหมดอำยุส ำหรับผลกำรประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
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EPA 3   แสดงทักษะในกำรท ำหัตถกำรที่ใช้บ่อยของกุมำรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้กนั (Demonstrate competence 
in performing the common procedures of the general pediatric allergy and immunology) 

 

หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกิจกรรม แสดงทักษะในกำรท ำหัตถกำรที่ใช้บ่อยของกุมารแพทยโ์รคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general 
pediatric allergy and immunology) 
 

2. ข้อก ำหนด และ ข้อจ ำกัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถำนที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
2.1   การท าหตัถการโดยมีการะดบัทกัษะตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ี 2 
2.2   สามารถส่ือสารกบัผูป่้วยและ/หรือผูป้กครองเพ่ือขอความยินยอมในกรท าหตัถการ 
        ตลอดจนให้ค าแนะน าและช้ีแจงภายหลงัการท าหตัถการหากมีภาวะแทรกซ้อน   
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก   แผนกฉุกเฉิน   หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย :  เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี 
ตวัอยา่งหตัถการ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Allergic skin test  
2. Allergen immunotherapy 
3. Drug challenge 
4. Food challenge 

ขอ้จ ากดั :  ไม่มี 
3.  สมรรถนะหลักทำง 
    วชิำชีพที่เกี่ยวข้อง 

    พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
     การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
     ความรู้พ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูป่้วย 
     ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
     ภาวะผูน้ า 
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หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

4.  ข้อก ำหนดด้ำน 
    ประสบกำรณ์  ควำมรู้  
    ทักษะ  ทัศนคต ิ 
    พฤตกิรรม 

ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ ที่จ ำเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองหตัถการท่ีท า  การเตรียมผูป่้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการ    ขั้นตอนการ
ท าหตัถการ  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ขอ้บ่งช้ี  
       ขอ้ห้าม  ภาวะแทรกซ้อน  การดูแลรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซ้อน  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบั
การแปลผลการตรวจ 
4.2  ทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน  การตรวจทางห้องปฏิบติัการ  การท าหตัถการท่ี
จ าเป็น 
       (Technical ad procedural skills) และใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉยัและรักษา 
       ผูป่้วย เดก็ (ภาคผนวกท่ี 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถา้มี) 
4.3  ทกัษะการส่ือสาร ให้ขอ้มูลเพ่ือให้ไดรั้บความยนิยอมจากบิดา มารดา และผูป้กครองเดก็
ในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตวัผูป่้วยเดก็โตตามความเหมาะสม (Consent and assent)  
       ตลอดจนการให้ค าแนะน า และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและผูป้กครองอยา่งเหมาะสม 
4.4  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวอชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
4.5  การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทกุดา้นท่ีจ าเป็น   
       รู้จกัวางแผนและแสวงหาวิธีสร้างและพฒันาความรู้ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
       และสม ่าเสมอ 
        

5.  กำรวดัและกำร 
     ประเมินผล 

วธีิกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ 
5.1  การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารยท์กุหตัถการในระยะเวลาฝึกอบรม  

6.  ระดับควำมสำมำรถ 
     ตำม EPA ของแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
     แต่ละช้ันปี 

ระดับควำมสำมำรถที่พงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L3  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้นปีท่ี 2 
 

7.  วนัหมดอำยุผลกำร 
     รับรองกำรประเมิน 

วนัหมดอำยุส ำหรับผลกำรประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
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EPA 4    ประเมินและให้กำรดูแลรักษำเด็กที่มีปัญหำทำงด้ำนโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย  
(Assess and manage patients with allergic diseases) 

หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกิจกรรม ประเมินและให้กำรดูแลรักษำเด็กทีม่ีปัญหำทำงด้ำนโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย 

2. ข้อก ำหนด และ ข้อจ ำกัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถำนที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
2.1   มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวติัท่ีเหมาะสม 
2.2   ตรวจร่างกายดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
2.3   วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการอยา่งมีเหตุผล ประหยดั และคุม้ค่า 
2.4   รวบรวมขอ้มูลจากประวติั การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป่้วย 
2.5   ใชวิ้จารณญาณท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉยั การใชย้า
ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผูป่้วย 
2.6   บนัทึกเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งและต่อเน่ือง โดยใชแ้นวทางมาตรฐานสากล 
2.7   ให้การบริบาลสุขภาพเดก็แบบองก์รวม โดยยึดผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 
2.8   มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็น บอกขอ้บง่ช้ี ขอ้ห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ 
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเตรียม
ผูป่้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก  หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย :  เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีท่ีมีภาวะผิดปกติดา้นโรคภูมิแพท่ี้ซบัซ้อนตวัอยา่งโรค
หรือภาวะ : (ภาคผนวกท่ี 2) 

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

ขอ้จ ากดั :  ไม่มี 
3.  สมรรถนะหลักทำง 
    วชิำชีพที่เกี่ยวข้อง 

    พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
     การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
     ความรู้พ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูป่้วย 
    ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
     ภาวะผูน้ า 
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หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

4.  ข้อก ำหนดด้ำน 
    ประสบกำรณ์  ควำมรู้  
    ทักษะ  ทัศนคต ิ 
    พฤตกิรรม 

ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ ที่จ ำเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทยเ์ก่ียวกบัภูมิแพแ้ละความรู้ดา้นโรคภูมิแพท่ี้พบบ่อย 
4.2  ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ  การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills)  ในการตรวจ
วินิจฉยัและรักษาผูป่้วยเดก็โรคภูมิแพท่ี้พบบอ่ย (ภาคผนวกท่ี 2)  
4.3  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน  การสร้างสมัพนัธภาพ   
4.4  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
        

5.  กำรวดัและกำร 
     ประเมินผล 

วธีิกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ 
5.1  การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในหอผูป่้วยต่าง ๆ กนั 
5.2  Case-based discussion อยา่งนอ้ย 2 คร้ังโดยอาจารย ์

6.  ระดับควำมสำมำรถ 
     ตำม EPA ของแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
     แต่ละช้ันปี 

ระดับควำมสำมำรถที่พงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2-3  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือ 
ชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรมหรือชั้ 
นปีท่ี 2 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L5  เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 
 

7.  วนัหมดอำยุผลกำร 
     รับรองกำรประเมิน 

วนัหมดอำยุส ำหรับผลกำรประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
 

 
  



53 

EPA 5    ประเมินและให้กำรดูแลรักษำเด็กที่มีปัญหำทำงด้ำนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ก ำเนิด 
 (Assess and manage patients with primary immunodeficiency) 
 

หัวข้อที ่ รำยละเอียด 

1.  ช่ือเร่ืองกิจกรรม ประเมินและให้การดูแลรักษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางดา้นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิดท่ีพบบอ่ย 
2. ข้อก ำหนด และ ข้อจ ำกัด 
    ของกิจกรรม (บริบท 
    สถำนที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
2.1   มีท่าทีและทกัษะในการซกัประวติัท่ีเหมาะสม 
2.2   ตรวจร่างกายดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
2.3   วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการอยา่งมีเหตุผล ประหยดั และคุม้ค่า 
2.4   รวบรวมขอ้มูลจากประวติั การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพ่ือน ามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป่้วย 
2.5   ใชวิ้จารณญาณท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉยั การใชย้า
ตลอดจนการให้การบ าบดัรักษาผูป่้วย 
2.6   บนัทึกเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งและต่อเน่ือง โดยใชแ้นวทางมาตรฐานสากล 
2.7   ให้การบริบาลสุขภาพเดก็แบบองก์รวม โดยยึดผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 
2.8   มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็น บอกขอ้บง่ช้ี ขอ้ห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ 
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเตรียม
ผูป่้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก  หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย :  เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีท่ีมีภาวะผิดปกติดา้นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิดท่ี
พบบ่อย 
 

3.  สมรรถนะหลักทำง 
    วชิำชีพที่เกี่ยวข้อง 

    พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
     การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
     ความรู้พ้ืนฐาน 
     การบริบาลผูป่้วย 
    ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
     ภาวะผูน้ า 
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4.  ข้อก ำหนดด้ำน 
    ประสบกำรณ์  ควำมรู้  
    ทักษะ  ทัศนคต ิ 
    พฤตกิรรม 

ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ ที่จ ำเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทยเ์ก่ียวกบัภูมิแพแ้ละความรู้ดา้นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่
ก าเนิดท่ีพบบ่อย 
4.2  ทกัษะทางคลินิก และทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ  การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills)  ในการตรวจ
วินิจฉยัและรักษาผูป่้วยเดก็โรคภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิดท่ีพบบ่อย (ภาคผนวกท่ี 2)  
4.3  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน  การสร้างสมัพนัธภาพ   
4.4  พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
        

5.  กำรวดัและกำร 
     ประเมินผล 

วธีิกำรประเมินระดับควำมสำมำรถ 
5.1  การสงัเกตระหว่างการปฏิบติังานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในหอผูป่้วยต่าง ๆ กนั 
5.2  Case-based discussion อยา่งนอ้ย 2 คร้ังโดยอาจารย ์

6.  ระดับควำมสำมำรถ 
     ตำม EPA ของแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
     แต่ละช้ันปี 

ระดับควำมสำมำรถที่พงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2-3  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม 
หรือชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5  ส าหรับเล่ือนชั้นไปอยูร่ะดบัการฝึกอบรม 
หรือชั้นปีท่ี 2 
 

7.  วนัหมดอำยุผลกำร 
     รับรองกำรประเมิน 

วนัหมดอำยุส ำหรับผลกำรประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
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5.4 กำรประเมินผลโดยกำรใช้แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
 
  การประเมินผลโดยการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินสมจริง (authentic 
assessment) ท่ีวดัการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบติังานจริง ๆ 
ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบ สถาบันฝึกอบรมควรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท าการบันทึก
ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติลงในแฟ้มสะสมผลงาน รวมถึงการรวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึง
ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ ตามสมรรถนะท่ีก าหนดประเมินและการ
สะทอ้นตนเอง (self-reflection) เป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
น าเสนอแฟ้มสะสมงานน้ีต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบนั เพ่ือรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ
ร่วมกบัการวางแผนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
  การก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลกั (core competency) โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานโดย
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ในเร่ืองพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อส่ือสาร การสร้าง
สมัพนัธภาพ และด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีการบนัทึกความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมให้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่แพทยป์ระจาบา้นต่อยอด เพ่ือให้แพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดไดท้ราบและปรับปรุงแก้ไข และเก็บหลกัฐานการประเมินไวเ้พ่ือแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
เพ่ือการตรวจสอบและประเมินสถาบนั และพิจารณาผลการสอบขั้นสุดทา้ยเพ่ือวุฒิบตัรฯ 
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แบบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดกมุำรเวชศำสตร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ .…………… 
  คร้ังที่ 1 เดือน ก.ค.-ธ.ค.          คร้ังที่ 2 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 

สำขำ .................................................................. 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ช่ือ.....................................................................   ช้ันปี……… 

 

1. พฤตนิิสัยในกำรท ำงำนและควำมรับผดิชอบ 

 อำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำน 

กค.-ธค. มค.-มิย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1.  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 

        

2.  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้าง
สมัพนัธภาพ 

        

3.  ทกัษะในการตรวจวินิจฉยัและดูแลรักษาผูป่้วย  
        

4.  ทกัษะทางหตัถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉยั
และรักษา  

        

5.  ทกัษะในการพฒันาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

        

6.  ทกัษะในการเป็นผูน้ า การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
และการรับปรึกษา  

        

หมำยเหตุ : คะแนนท่ีนอ้ยกว่าระดบั 6 แสดงถึงต ่ากว่าเกณฑ ์     
 

2. สถิตกิำรเข้ำร่วมกิจกรรมวชิำกำรในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ (เกณฑ์ขั้นต ำ่ 40%) 

เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เข้ำร่วมกิจกรรม (%)             
 

3. สถิตกิำรออก OPD  

เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จ ำนวนผู้ป่วยที่ตรวจ
ได้โดยเฉลี่ย 

            

กำรออกตรวจตรง
เวลำ (%) 

            

 

4. Occurrence report    ไม่มี      มี 
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………… 
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ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร์ 

ผลกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดโดยอำจำรย์สำขำ 
 

  คร้ังที่ 1 เดือน กค. - ธค.     คร้ังที่ 2 เดือน มค. - มิย. 

สำขำวชิำ      
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด                                      ช้ันปี   

 

1. พฤตนิิสัยในกำรท ำงำนและควำมรับผดิชอบ    
ปัญหาท่ีพบ    ไม่มี    มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้   ไม่มี   มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

2. สถิตกิำรเข้ำร่วมกิจกรรมวชิำกำรในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ 
ปัญหาท่ีพบ    ไม่มี    มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้   ไม่มี   มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

3. สถิตกิำรออกตรวจที่ OPD 
ปัญหาท่ีพบ    ไม่มี    มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้   ไม่มี   มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

4. รำยงำนพฤตกิรรมหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Occurrence report) 
ปัญหาท่ีพบ    ไม่มี    มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้   ไม่มี   มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

5. ควำมสัมพนัธ์กับผู้ร่วมงำน เช่น อำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำน นศพ. พยำบำล   
ปัญหาท่ีพบ    ไม่มี    มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้   ไม่มี   มี 
คือ ……………………………………………………………………………………………… 
 

6. ค ำแนะน ำ ค ำชมเชย หรือควำมคดิเห็นที่ให้แก่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
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7. อำรมณ์จติใจและกำรปรับตวั 
    ควำมสุข (ให้คะแนนโดยแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด)  
 
 
 

   กำรปรับตวั (ให้คะแนนโดยอำจำรย์สำขำวชิำฯ) 
 

 
 
 
ปัญหา ....................................................................................................................... ................................... 
ค าแนะน าท่ีให้ ................................................................................................................................... .......... 

 

8. ปัญหำอื่นๆ ที่พบหรือที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดปรึกษำ และค ำแนะน ำที่ให้ 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

9. ส่ิงที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดต้องกำรให้ช่วยเหลือหรือสนับสนุน. 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................... 

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

10. ข้อเสนอแนะทีอ่ำจำรย์ต้องกำรให้ภำควชิำฯ สนับสนุนแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดเพิม่เตมิ. 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................................................................................ .............................. 
...................................................................................................................................................................... 

 

11. ปัญหำโดยรวมของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดทุกสำขำในภำควิชำฯ 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

 

อื่นๆ ................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

 
                                                                                    ลงช่ือ.................................................................... 
       อาจารยส์าขาวิชา.................................................. 
      วนัท่ี..................................................................... 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอ้ยที่สุด มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอ้ยที่สุด มากที่สุด 
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5.5   กำรประเมินกำรศึกษำดูงำน (Elective) 
 

แบบประเมินกำรศึกษำดูงำน (Elective) แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด ประจ ำปีกำรฝึกอบรม …………………… 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด …………….....................…….............……… ปีท่ี ….............…  

สาขา ………………………............................................... 

ระยะเวลาท่ีประเมิน………….......…………..........Ward …......…….................. 

ประเมินโดย.....................................................................................  

โปรดใชต้วัเลขตามมาตราส่วนประเมินค่าดงัน้ี   
 

ควำมสำมำรถที่ประเมิน 
ต ำ่กว่ำควำม
คำดหวงั 

บรรลุควำม
คำดหวงั 

สูงกว่ำควำม
คำดหวงั 

ประเมิน
ไม่ได้ 

1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

2. ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

3. ทกัษะในการตรวจวินิจฉยัและดูแลรักษาผูป่้วย (Patient 
assessment & management)    

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

4. ทกัษะทางหตัถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉยัและ
รักษา     (Technical and procedural skills) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

5. ทกัษะในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง     (continuous professional development) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

6. ทกัษะในการเป็นผูน้ า  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการรับ
ปรึกษา     (Leadership,  collaboration & consultation) 

1       2       3 
 

4       5       6 
 

7       8     9 
 

 

 
ค ำอธิบำยวธีิกำรประเมินกำรปฏิบัตงิำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดกุมำรเวชศำสตร์ 
1.   พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 

ไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือสตัยสุ์จริต 
ไม่รับผิดชอบทั้งดา้นเวลาและหนา้ท่ี รับผิดชอบทั้งดา้นเวลาและหนา้ท่ีดี รับผิดชอบดีมากทุกดา้น 
เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการ
ดูแลผูป่้วย      ไม่เหมาะสม 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการ
ดูแลผูป่้วย        ค่อนขา้งดี 

เจตคติและจริยธรรมวิชาชีพในการ
ดูแลผูป่้วย       ดีมาก 
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2.   ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 
สมัพนัธภาพต่อผูป่้วยและครอบครัว  
ไม่ดี 

สมัพนัธภาพต่อผูป่้วยและครอบครัว  
ดี 

สมัพนัธภาพต่อผูป่้วยและครอบครัว  
ดีมาก 

ไม่ใคร่อธิบายเร่ืองโรคให้ผูป่้วยหรือ
ญาติ  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจยาก หรือไม่
ถูกตอ้ง 

อธิบายเร่ืองโรคให้ผูป่้วยหรือญาติบา้ง  
ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจได ้

อธิบายเร่ืองโรคให้ผูป่้วยหรือญาติ  
ทุกราย  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 
และถูกตอ้ง 

 
3.   ทกัษะในการตรวจวินิจฉยัและดูแลรักษาผูป่้วย (Patient assessment & management) 

 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 

ทกัษะในการดูแลผูป่้วยไม่ดี ทั้งดา้น
เก็บขอ้มูล ตดัสินใจ และใส่ใจต่อส่ิงท่ี
ผูป่้วยหรือญาติกงัวล 

ทกัษะในการดูแลผูป่้วยดี ทกัษะในการดูแลผูป่้วยดีมากทุกดา้น 

ไม่มีเหตุผลในการสัง่ตรวจเพ่ิมเติม 
และไม่สนใจ น าผลท่ีไดม้าช่วยการ
วินิจฉยัและวางแผนการรักษา 

มีเหตุผลในการสัง่ตรวจเพ่ิมเติมแต่
เหตุผลไม่เหมาะสม สนใจน าผลมาใช ้

เลือกสัง่ตรวจวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
ประหยดั  ไดป้ระโยชน์สูง น าผลท่ี
ไดม้าใชป้ระโยชน์ไดดี้มาก 

ไม่สนใจบนัทึกเวชระเบียน หรือตอบ
ใบส่งตวัผูป่้วย 

บนัทึกเวชระเบียน หรือตอบใบส่งตวั
ผูป่้วย  รวมกนัเกินคร่ึง 

บนัทึกเวชระเบียนไดดี้ทนัเวลาเป็น
ส่วนใหญ่  ตอบจดหมายส่งตวัทุกฉบบั
ในเวลาท่ีสมควร 

 
4.   ทกัษะทางหตัถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉยัและรักษา (Technical and procedural skills) 

 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 
ไม่สามารถบอกขอ้บ่งช้ีในการเลือกท า
หตัถการต่าง ๆ และไม่บอกขอ้ดี 
ขอ้เสีย และค่าใชจ่้ายให้ญาติทราบ 

บอกขอ้บ่งช้ีไดเ้ฉพาะหตัถการท่ีท า
บ่อย ๆ บอกขอ้ดีขอ้เสียให้ญาติ
รับทราบบา้งแต่ไม่ครบถว้น 

บอกขอ้บ่งช้ีในการท าหตัการได้
ถูกตอ้งและเหมาะสม บอกขอ้ดีขอ้เสีย
ให้ญาติทราบจนครบถว้น และตรวจ 
ทานว่าญาติเขา้ใจตามท่ีอธิบายจริง 

เลือกใชเ้คร่ืองมือ ในการท าหตัถการ
ไม่ถูกตอ้ง ความสามารถในการท า
หตัถการไม่ดี ถูกตอ้งต ่ากว่า 50% 

เลือกใชเ้คร่ืองมือถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
ความสามารถในการท าดีท าถูกตอ้ง 
50-80 % 

เลือกใชเ้คร่ืองมือถกูตอ้งทั้งหมด 
ความสามารถในการท าดี ถูกตอ้งเกิน 
80% 

ไม่สามารถกูชี้วิตผูป่้วยทั้งเดก็ และ 
Neonate 

กูชี้วิตเดก็และ Neonate ได ้ กูชี้วิตเดก็ และ Neonate ไดดี้มาก 
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5.   ทกัษะในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous professional development) 
 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 
ไม่ใคร่สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติม ไม่สนใจเขา้
ร่วมประชุมวิชาการ 

สนใจใฝ่รู้ หรือเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
เม่ือมีผูก้ระตุน้ 

สนใจใฝ่รู้เพ่ิมเติมและขวนขวายเขา้
ประชุมวิชาการดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งให้
ใครกระตุน้ 

ความสามารถในการคน้ควา้เพ่ิมเติม 
ต ่า 

สามารถคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้ สามารถคน้ควา้เพ่ิมเติมไดดี้ทั้งทาง
วารสาร และ ทาง I.T. 

ไม่สามารถวิจารณ์ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของ
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

พอวิจารณ์บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ไดบ้า้ง 

สามารถบอกขอ้ดี หรือขอ้บกพร่องของ
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารได ้

ไม่ใชเ้วชศาสตร์หลกัฐาน (Evidence-
based medicine) ในการดูแลรักษา
ผูป่้วย 

ใชเ้วชศาสตร์หลกัฐานในการดูแล
รักษาผูป่้วยบา้งบางคร้ัง 

ใชเ้วชศาสตร์หลกัฐานประกอบการ
รักษาผูป่้วยเป็นส่วนใหญ่ 

 
6. ทกัษะในการเป็นผูน้ า การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการรับปรึกษา (Leadership, collaboration & consultation) 
 

ต ำ่กว่ำควำมคำดหวงั บรรลุควำมคำดหวงั สูงกว่ำควำมคำดหวงั 
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ดี มีปัญหา
เกือบทุกท่ี 

มีปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น
บางท่ี 

ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ทุก
หน่วยงาน 

ไม่สนใจนกัศึกษาแพทย ์ไม่สอน
แพทยรุ่์นนอ้ง 

สนใจนกัศึกษาแพทย ์บา้ง สอนบา้ง 
แต่ไม่มากนกั 

สนใจให้เวลากบันกัศึกษาแพทย ์สอน 
และเป็นแพทยพ่ี์เล้ียงนกัศึกษาท่ีดี 

ไม่รู้ความสามารถของตนเอง ไม่
ปรึกษาผูอ้าวุโส หรือปรึกษาทุกเร่ือง 

รู้ความสามารถตนเองขอค าปรึกษาบา้ง 
แต่ไม่ถูกจงัหวะ 

รู้ความสามารถตนเอง ตดัสินใจได ้ขอ
ค าปรึกษาในช่วงท่ีถูกตอ้ง 

ใชว้สัดุครุภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
อยา่งไม่ประหยดั ส้ินเปลืองโดยไม่
จ าเป็น 

ใชว้สัดุครุภณัฑป์ระหยดั ดูแลใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่า ช่วย
ดูแลประหยดัค่าใชจ่้ายให้ส่วนรวม 

 
หมายเหตุ  ปรับปรุงแกไ้ขเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2548 
ค าแนะน า
เพ่ิมเติม   …………………………………………………………...........................................……………… 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
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ภำคผนวกที่ 6 
ระบบอุทธรณ์ผลกำรวดัและประเมินผล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

ผูต้อ้งการอุทธรณ์เขียนค าร้องท่ีงานการศึกษาหลงัปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกเจา้ฟ้ามหาจกัรี  
ชั้น 10 ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัประกาศผลการสอบแต่ละคร้ัง 

จนท. ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งเบ้ืองตน้ ประทบัตราลงวนัท่ีรับ เสนอหัวหนา้สาขาวิชาฯ 
 พิจารณาสั่งการลงนามอนุมติั/ไม่อนุมติั 

กรรมการผูรั้บมอบหมายด าเนินการทวนสอบความถูกตอ้งของผลการสอบภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่ได้
รับค าร้อง และแจง้กลบัหัวหนา้สาขาวิชาฯ  

ผูย้ืน่ค าร้องตอ้งมาตามวนั-เวลาท่ีนดัหมาย ระหว่างการตรวจสอบ ห้ามกระท าการใดๆ กบัเอกสารท่ีให้
ตรวจสอบ หากผูย้ืน่ค าร้องไม่มาตามนดั ถือว่าสละสิทธ์ิในการอุทธรณ์และไม่สามารถยืน่ขออุทธรณ์ผลการ

สอบไดอี้ก 

งานการศึกษาภาควิชาฯ เชิญผูย้ืน่ค าร้องมารับทราบผลการตรวจสอบกบัหัวหนา้สาขาวิชาฯ หรือผูแ้ทน  
 

หากผูย้ืน่ค าร้องไม่ยอมรับผลการตรวจสอบสามารถขออุทธรณ์ผลการตดัสินตามขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ยวินบั พ.ศ.2553 หมวด 3 
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ภำพที่ 6.1 ข้ันตอนกำรอุทธรณ์ผลกำรสอบแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดกุมำรเวชศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 
แบบค ำร้องขอตรวจสอบผลกำรสอบ 

   ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหิดล 
 

 เขียนท่ี ................................................................ 
 วนัท่ี ................เดือน..................... .พ.ศ............... 

 
เรียน   หวัหนา้สาขาวิชา …………………………………………………………………………….. 

 
ดว้ยขา้พเจา้  นพ. / พญ..............................................นามสกุล.................................................. ............ 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี........ เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม..........................   โทรศพัท.์............... 
มีความประสงคข์อตรวจสอบผลการสอบ........................................................เม่ือวนัท่ี.............. ......................... 
สถานท่ีสอบ .................................................................................................... 
เน่ืองจาก (ระบุเหตุผล).......................................................................................................................................... 
.................................................................................. ............................................................................................ 
........................................................................................................................................................... ................... 

 
                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                          ..................................................... 
                                                                   ( ..................................................................) ผูย้ื่นค าร้อง 
 

เรียน  .............................................................. 
  อนุมติั  แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการ 
  ไม่อนุมติั   
 

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

หวัหนา้สาขาวิชา ……………………………… 
วนัท่ี .............เดือน.............................พ.ศ.................. 
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ภำคผนวกที่ 7 

     หตัถการจ าเพาะ และเอกสารอา้งอิง 
 

Nasal cytology  
 

ข้อบ่งช้ีในกำรท ำ: เพ่ือให้การวินิจฉยั allergic rhinitis แยกจาก non-allergic และ infectious rhinitis โดยควรท า
ภายหลงั viral infection 2-4 สปัดาห์ 
ยาท่ีตอ้งงดก่อนการท า (ARIA 2008) 
1. Oral anti-H1 Histamine, Sodium cromoglycate 48 ชัว่โมง 
2  Intranasal steroid 3-6 วนั 
 

 กำรเตรียม specimen & กำรย้อมสี 

 Scraping บริเวณ mid-inferior portion of inferior turbinate ดว้ย disposable plastic scoop (Rhinoprobe) 
 ป้าย specimen ท่ีไดล้งบน slide 
 ยอ้ม slide ดว้ยวิธี modified Wright-Giemsa stain 3-5 นาที 

 

 กำรอ่ำนผล 

 Scan ดูทัว่ ๆ slide ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยายต ่า 
 พิจารณาดูว่า specimen ท่ีไดเ้พียงพอหรือไม่ specimen ท่ีถูกตอ้งควรมี field ท่ีเป็น epithelial cells เป็น

ส่วนใหญ่ โดยปราศจาก superficial squamous epithelial cells 
 Grading nasal smear ดว้ย high power (oil-immersion 1000 x ) 

 
   Guide for interpreting nasal cytogram 
 

                   Cellular type               Diagnostic classification 
-  Eosinophils 1+ or greater 
 
-  Basophil/mast cell 1+ or greater 
 
 
-  Neutrophils 2+ or greater with bacteria 
-  Neutrophils 2+ or greater with 
ciliocytophlethoria 
-  Goblets cells 3+ or greater 

Allergic, aspirin induced, non-allergic 
    eosinophilic rhinitis 
Allergic, aspirin induced, non-allergic 
    eosinophilic rhinitis, non-allergic 
basophilic 
    rhinitis/primary nasal mastocytosis 
Nasopharyngitis or sinusitis 
Viral upper respiratory infection 
Allergy, infection, vasomotor (?) 
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Methacholine challenge test 
 การวดัความไวของหลอดลมต่อ methacholine เป็นวิธีการวดัความไวของหลอดลมแบบ nonspecific 
ของผูป่้วยโรค reversible obstructive airway disease หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขณะท่ีท าการทดสอบ แพทย์
ผูดู้แลจะตอ้งอยูดู่แลผูป่้วยตลอดระยะเวลาของการทดสอบ ความไวของหลอดลมข้ึนอยูก่บัผูป่้วยแต่ละคน และ
สภาวะปอดของผูป่้วยในขณะท าการทดสอบ 
 

วธีิกำรทดสอบ 
1. หยดุยาขยายหลอดลมและยาภูมิแพ ้ ตาม ATS guidelines 
  Beta agonist    6-8 ชัว่โมง 
  Theophylline    8-12 ชัว่โมง 
  Anticholinergics 12-24 ชัว่โมง 
  Cromolyn and Ketotifen 48-72 ชัว่โมง 
2. Methacholine solution 
  เตรียมความเขม้ขน้ของ methacholine solution ดงัน้ี 
  25 มก./มล., 10 มก./มล., 5 มก./มล., 
  2.5 มก./มล., 1.25 มก./มล., 0.625 มก./มล., 
  0.312 มก./มล., 0.15 มก./มล., และ 0.075 มก./มล. 
3. Diluent ท่ีใชส้ าหรับ methacholine solution คือ 0.9%  NaCl with 0.4%  phenol adjust pH to 7 
4. วดั Pulmonary function test เป็น baseline ก่อนเร่ิมทดสอบ 
  FEV1 เร่ิมตน้ควรมากกว่าร้อยละ 80 ของ predicted value 
5. ใช ้Pari LC nebulizer หรือ nebulizer อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ disposable nebulizer และทราบ output แน่นอน 
  -  Volume ท่ีใช ้= 2 มล. ทุกความเขม้ขน้ 
  - Flow 8 ลิตร/นาที หรือใช ้Pariboy กบั Pari LC 
  - เร่ิมตน้ดว้ย saline diluent ต่อไปใช ้methacholine solution โดยเร่ิมตน้ท่ีความเขม้ขน้ต ่าสุด เช่น 
0.075 มก./มล.  
6. ให้ผูป่้วยหายใจเขา้เตม็ท่ี แลว้หายใจออกเตม็ท่ี และกลั้นหายใจ 5 วินาที ท าซ ้ า 5 คร้ัง ในแต่ละความเขม้ขน้ 
7. วดั Pulmonary function test ท่ี 1-5 นาที หลงัพ่น methacholine 
8. ถา้ FEV1 ลดลง < ร้อยละ 10 เพ่ิมความเขม้ขน้ของ methacholine ต่อไป  
9. ถา้ FEV1 ลดลง ร้อยละ 10-19 ใชค้วามเขม้ขน้เดิมซ ้ าอีกคร้ัง 
10. ถา้ FEV1 ลดลง  ร้อยละ 20 หยดุการทดสอบ 
11. Reverse bronchoconstriction ดว้ย bronchodilator เช่น salbutamol, terbutaline โดยใช ้nebulizer หรือ MDI 
12. Plot graph ความสมัพนัธ์ระหว่างการลดลงของ FEV1 (ร้อยละของการเปล่ียนแปลง) และ dose (Breath Unit) 
บน semilog graph โดยให้ dose เป็น breath unit หรือความเขม้ขน้อยูบ่นแกน X และใช ้log scale และร้อยละของการ
เปล่ียนแปลงของ FEV1 อยูบ่นแกน Y โดยใช ้normal scale, Extrapolate the equation 
  (1 Breath unit = 1 inhalation ของ solution ขนาด 1 มก./มล.) 
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Protocol ส ำหรับ Methacholine challenge ในเด็กเล็ก 
 

 1.   ใช ้open nebulizer system และ nondisposable nebulizer เช่น Pari LC 
 2.   ใช ้dose ของ methacholine เหมือนผูใ้หญ่หรือเดก็โต 
 3.   ให้หายใจ 2 นาที แทน หายใจ 5 คร้ัง 
 4.   หลงัพ่น methacholine แต่ละ dose 5 นาที ให้สงัเกตอาการหอบหรือฟังเสียง wheezing 
 5.   หยดุการทดสอบเม่ือผูป่้วยมีอาการหอบ หรือมีเสียง wheezing 
  การแปลผล methacholine 
 Severe asthma  ควรจะเกิด wheezing หรือ FEV1 ลดลง > ร้อยละ 20 ท่ี < 0.25 มก./มล. 
 Moderate asthma  “   ”        0.25 - 1 มก./มล. 
 Mild asthma  “   ”        1 - 4 มก./มล. 
 Borderline   “   ”        4-16 มก./มล.  
 คนปกติจะเกิด wheezing ไดท่ี้  16 มก./มล. 
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ข้อเสนอแนวเวชปฏิบัตทิี่พงึอ้ำงอิงใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง โรงพยำบำลศิริรำช 
ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ 

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง Clinical Practice Guideline หรือ Clinical Policy ที่แนะน ำ 

 ช่ือ ค ำแนะน ำ พ.ศ. สมำคม/ คณะผู้จดัท ำ 
 
โรคภูมิแพ ้
โรคหืด 
โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง
ปฐมภูมิ 

แนวทางเวชปฏิบติัส าหรับการดูแลผูป่้วยท่ีการแพช้นิด
รุนแรง พ.ศ. 2560  (ฉบบัร่าง) 
Clinical Practice Guideline for Anaphylaxis 2017 
 
http://www.allergy.or.th/2016/pdf/Draft_full_CPG_Tha
i_Anaphylaxis%20_2017_for_AAIAT.pdf 

สมาคมโรคภูมิแพ ้โรคหืด และวิทยา
ภูมิคุม้กนัแห่งประเทศไทย / 
คณะท างานเพ่ือการรักษาและการป้องกนั
การแพช้นิดรุนแรง แห่งประเทศไทย 

 Clinical Practice Guideline 2557 
แนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ 
(Urticaria/ Angioedema) 
 
http://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_Urticaria
_2557.pdf 

สมาคมแพทยผิ์วหนงัแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรคภูมิพ ้โรคหืด และวิทยา
ภูมิคุม้กนัแห่งประเทศไทย 
ชมรมแพทยผิ์วหนงัเดก็แห่งประเทศไทย 

 แนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพผิ้วหนงั (Atopic 
Dermatitis) 
 
http://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_Atopic_
Dermatitis_2557.pdf 

สมาคมแพทยผิ์วหนงัแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรคภูมิแพ โรคหืด และวิทยา 
ภูมิคุม้กนัแห่งประเทศไทย และ 
ชมรมแพทยผิ์วหนงัเดก็แห่งประเทศไทย 

 แนวทางการวินิจฉยัและการรักษาโรคหืดในประเทศไทย 
ส าหรับผูป่้วยเดก็ พ.ศ. 2558-2559 
 
http://www.allergy.or.th/2016/pdf/Final_Thai_CPG_Pe
d_Asthma_2016.pdf 

สมาคมโรคภูมิแพโ้รคหืด และวิทยา 
ภูมิคุม้กนัแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบ าบดั
วิกฤตในเดก็ 

Recommended Journals and Textbooks: 
 Textbooks: 
  Allergy:  Middletons’ Allergy 
  Immunology:   Stiehm, Abbas  
 Journals: 
  Allergy:   J Allergy Clin Immunol, J Allergy Clin Immunol : In Practice, Ann Allergy Asthma Immunol, 
Allergy, Clin Exp Allergy, Int Arch Appl Allergy Immunol,  Ped Allergy Immunol 
  Immunology:   J Immunology, Eur J Immunol, Immunology Reviews 
 Others: Chest, AJRCCM, Eur Resp J, NEJM 
  



68 

ภำคผนวกที่ 8 
รำยช่ืออำจำรย์  Fellows และเจ้ำหน้ำที ่

 
อำจำรย์ ห้องพกั เบอร์โทร E-mail 
1.  ศ. นพ. ปกิต  วิชยานนท์ - - 081-407-1589 pakitv@gmail.com 
2.  ศ. พญ. นวลอนงค ์ วิศิษฏสุนทร ตึกเจา้ฟ้าฯ ชั้น 11 95941 081-432-0262 nualanongv@yahoo.com 
3.  ศ. พญ. อรทยั  พิบูลโภคานนัท์ ตึกเจา้ฟ้าฯ ชั้น 11 95942 081-581-8803 jirapongo@yahoo.com 
4.  ผศ. พญ. ปัญจมา  ปาจารย  ์ ตึกกุมารฯ ชั้น 5 - 090-983-9104 punchama@gmail.com 
5.  อ. พญ.วิชชญา  ศรีสุวจัรีย ์ - - 090 9900001 witchaya.sr@gmail.com 
 
แพทย์เฟลโลว์ ปี 1 
พญ.มนสันนัท์ อกัษรลิขิตสนัติ 086 0943539 minneymind@gmail.com 

พญ.ศิริลกัษณ์ วิถีธนะวินิช 087 0810120 dreamypui@gmail.com 

พญ.มนพร สิริชูวงศ ์ 081 7514804 tetingy@gmail.com 

    

แพทย์เฟลโลว์ ปี 2 

พญ.ปรียานิตย ์ ทกัขิญเสถียร      (เตย) 081 6218838 toeycrazy_kt@tahool.com 

พญ.กานติมา กาญจนภูมิ          (อ๋ิว) 087 5115386 iamiewwei@gmail.com 

พญ.ชนาภรณ์ โมกขมรรคกุล    (สุ) 084 0711179 Chanaporn.m@gmail.com 

 
เจ้ำหน้ำที่ 
นส. ศิริบงัอร   บุญชู  (แกว้) 081-815-2216 siribang.on1980@gmail.com   นกัวิทยาศาสตร์ 
นางฉวีวรรณ  ศรีประมงค ์(เอียด) 081-422-8377 c_thomachote@hotmail.com   เจา้หนา้ท่ีวิจยั 
นส. อญัชลี  วางฐาน (มดนอ้ย) 081-023-5468 unchalee_25@hotmail.com   นกัวิทยาศาสตร์ 
นางสุนิสา  อุลลา (นก) 087-346-1898 sunisa.aulla@hotmail.co.th   พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย ์
นส. กมลทิพย ์ บุญอาจ (จอย) 087-202-4339 joyjoydelay@gmail.com พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย ์
นางนนัทนา  ตุแกว้ (นา) 089-991-3868 tnuntana@gmail.com   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

นส. อรษา  ใจกลา้ (มด) 089-529-4143 o.jaikla@gmai.com  เจา้หนา้ท่ีสมาคมโรคภูมิแพฯ้ 
 
 
 
 

 

mailto:punchama@gmail.com
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mailto:c_thomachote@hotmail.com
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กำรเข้ำประเมิน 360 องศำ 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/pediatrics/sidebar-left-360_staff.asp 
 

 
 

 
Username และ Password เป็นเลข SAP 
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กำรใช้งำนระบบ SELEC 

ตวัอยา่งหนา้

ประเมนิ 
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จำกน้ันเลอืกหัวข้อทีต้่องกำรจะศึกษำ 
 

 
 

 


