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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ  

พ.ศ. 2562 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Infectious Diseases 

 

2. ช่ือวุฒิบัตร  

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขากุมารเวชศาสตร โรคติดเชื้อ 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Infectious Diseases 

ช่ือยอ  

(ภาษาไทย)  วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

(ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Infectious Diseases 

 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

4. พันธกิจของหลักสูตร 

โรคติดเชื้อเปนสาเหตุสําคัญของการปวยและการตายของเด็กไทย ท้ังในเด็กปกติและเด็กท่ีมีโรค

ประจําตัวอยูกอน โดยเฉพาะท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง โรคติดเชื้อท่ีพบบอย เชน โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 

โรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อท่ีพบไมบอยแตมีความรุนแรง โรคติดเชื้อฉวยโอกาสท่ีมีความซับซอนใน

การรักษา โรคติดเชื้ออุบัติใหม และโรคติดเชื้ออุบัติซํ้า ซ่ึงสถานการณโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้ามี

ความสําคัญและแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมาก จากความกาวหนาทางดานชีวภาพ เทคโนโลยีการติดตอ 

สื่อสาร เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้าเปนไปอยางรวดเร็ว
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และกวางขวาง ในอดีตท่ีผานมาพบปญหาการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า เชน โรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดใหญสัตวปก (Avian  Influenza)  โรคไขหวัดใหญ 

H1N1 2009  เปนตน จนในปลายป พ.ศ. 2562 มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 ท่ีมีการแพรระบาดในวงกวาง เกิดผลกระทบรุนแรงตอทุกภาคสวน ท้ังระบบ

สาธารณสุข เศรษฐกิจ ของประเทศตางๆ ท่ัวโลก จนองคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปน ภาวะ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ

โรคติดตอแหงชาติไดประกาศใหไวรัส COVID -19 เปน โรคติดตออันตราย ลําดับท่ี 14 ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหมเปนโรคใหมท่ีมีปญหาในการ

วินิจฉัยและรักษา ตลอดจนการปองกันและควบคุมโรค มีองคความรูใหม ๆ เกิดข้ึนมาก จําเปนตองมี

แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ ซ่ึงผานการฝกใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปน

การวินิจฉัย การเลือกใชเทคนิคทางหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม  การรักษา  รวมท้ังการปองกันควบคุม

การระบาดของโรคได การรายงานโรคติดตอหรือสถานการณการระบาดตามแนวทางของสํานักระบาด

วิทยา กรมควบคุมโรค การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกําหนดแนวทาง และ

มาตรการตางๆ ในระดับชุมชนโรงพยาบาลจนถึงระดับประเทศ เพ่ือลดปญหาของการแพรกระจาย

ของโรคระบาดนั้นๆ  

 นอกจากปญหาโรคติดเชื้อในชุมชน ปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีมีเพ่ิมข้ึนในทุก 

โรงพยาบาล และปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพท่ีเปนวิกฤตรวมกันของประชาคมโลก นับวาเปนปญหา

หลักสําคัญอีกปญหาหนึ่งในระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ อันกอใหเกิด

ความสูญเสียท้ังดาน ชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจเปนจํานวนมหาศาล และผลกระทบดานอ่ืน ๆ ตามมาอีก

มาก ปจจุบันปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเพ่ิมข้ึนอยางมาก ไมวาจะเปนเชื้อแบคทีเรียด้ือยาทําใหไม

ตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานจุลชีพท่ีมีอยูเดิม หรือวัณโรคดื้อยาท่ีมีปญหามากข้ึน โดยในปพ.ศ. 

2561 กระทรวงสาธารณสุขประกาศใหวัณโรคด้ือยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก เปนโรคติดตอ

อันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 เพ่ือใชมาตรการทางกฎหมายสนับสนุนการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคด้ือยา หลายขนานชนิดรุนแรงมาก แพทยโรคติดเชื้อจะมีบทบาทใน

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการใหคําแนะนําในการเลือกใชยาตานจุลชีพท่ี

เหมาะสม  ตลอดจนกําหนดนโยบายการใชยา เพ่ือปองกันการใชยาตานจุลชีพเกินความจําเปน  ท่ีทํา

ใหเกิดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจและเกิดปญหาเชื้อดื้อยาท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ จึงปรับปรุงหลักสูตรอบรมแพทยประจําบานตอยอดให

สอดคลองกับราชวิทยาลัย มีความทันสมัยและเหมาะสม ตลอดจนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุค

ปจจุบัน โดยกําหนดพันธกิจของการฝกอบรมใหครอบคลุมในเรื่องของการผลิตกุมารแพทยโรคติดเชื้อ

ท่ีมีความรูความสามารถในสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อท่ีทันยุคกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท้ัง

ในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม ไดแก โรคติดเชื้อท่ี
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พบบอยในเด็กรวมถึงโรคติดเชื้อเขตรอน โรคติดเชื้อในผูปวยภูมิคุมกันผิดปกติ โรคติดเชื้ออุบัติใหมและ

อุบัติซํ้า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความรูพ้ืนฐานดานจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา รวมถึงการสง

ตรวจทางหองปฎิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อในเด็กไดอยางเหมาะสม การคนควาวิจัย

โรคติดเชื้อในเด็กรวมถึงความรูระบาดวิทยาคลินิกทางดานโรคติดเชื้อ การปองกันโรค และการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลางบน

พ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ รูจักคิดอยางมี

วิจารณญาณ สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับดูแล ตลอดจน

สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได รวมท้ังมีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรู

ตลอดชีวิต ควบคูไปกับการรูจักจัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการรักษาสุขภาพของตนเอง 

ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคติดเชื้อ และกุมารแพทยโรคติดเชื้อเองสามารถ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขเชนกัน และสามารถพัฒนาไปสูความเปนนักวิชาการ หรือเปนผูมีสวน

รวมในการกําหนดทิศทางของระบบสุขภาพในอนาคตท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ  

ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในปพ.ศ. 2557 รวมท้ังอิงเกณฑ

มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาฉบับปรับปรุงใหมท่ีเนนการบริบาลสุขภาพท่ียึด

คนเปนศูนยกลาง (people-centered health care) 

 

5. ผลลัพธของหลักสูตร 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อของแพทยสภา ท่ีมีกรอบของการฝกอบรมระยะเวลา 2 ป 

แพทยผูสําเร็จการฝกอบรมเฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ จะตองมีความรู

ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู ท่ี พึ งประสงคตามสมรรถนะหลัก  (core 

competency) ท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปนสําหรับการเปนกุมารแพทยโรคติดเชื้อ

และสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตร ดังนี้ 

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 

moral and ethics) 

5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย 

5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 

5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 

5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไม

คํานึงถึงบริบท ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวย

หรือผูปกครองตามแตกรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผูปวย 

5.1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองและสังคม 

5.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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5.2 การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

5.2.1 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา 

ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู 

5.2.2 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีม

ท่ีดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม 

5.2.3 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ 

5.2.4 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication) 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 

5.2.6 ชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแล

รักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ (Scientific knowledge 

of Pediatric infectious diseases and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1) 

5.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อท่ีพบบอยในเด็ก โรค

เขตรอน โรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า โรคระบาด จุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา 

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือใชในการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก โรคติด

เชื้อในโรงพยาบาล  โรคติดเชื้อในผูปวยภูมิคุมกันต่ํา วัคซีน สถานการณฉุกเฉินทาง

ชีวภาพ การคนควาวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย 

ระบบสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย นิติเวชวิทยา และการแพทยทางเลือก ใน

สวนท่ีเก่ียวกับกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

5.3.2 คิดวิเคราะห คนควาความรู เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาผูปวย 

ตลอดจนวางแผนการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

5.4 การบริบาลผูปวย (Patient care) 

มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยดานโรคติดเชื้อโดยใชทักษะความรู

ความสามารถดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

5.4.1 การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในเด็ก (Patient assessment 

and management) 

5.4.1.1 ซักประวัติ ตรวจรางกาย และวางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือให

การวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อในเด็กไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.2 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-

based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการ

ตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใชยาตลอดจนการใหการ
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บําบัดรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาดานโรคติดเชื้อไดอยางเหมาะสมและ

ทันทวงที 

5.4.1.3 เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การ

ดูแลผูปวยเด็กท่ีมีปญหาโรคติดเชื้อในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับระยะ

ของการดําเนิน โรค (natural history) ความตองการของผูป วยและ

ครอบครัวตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.4 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลาง 

5.4.1.5 ใหการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.6 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาโรคติดเชื้อใน

เด็กเบื้องตนไดอยางทันทวงที 

5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน

(Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผู ป วย เด็ ก ท่ี มีปญ หาโรค ติด เชื้ อ  โดยสามารถอธิบายขอบ งชี้  ข อห าม 

ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ 

สามารถกระทําไดดวยตนเองแปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการ

วินิจฉัยนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 2) 

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ (Health system and 

health promotion related to infectious diseases) 

มีความสามารถ ในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง ตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุน ให

คําปรึกษาแนะนําแก บุคลากรทางการแพทย รวมท้ังผูดูแลเด็ก ในดานโรคติดเชื้อ และการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค 

5.5.1 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน

วัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน 

5.5.2 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก

เปนสําคัญ 

5.5.3 ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพเด็ก 

และสามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็ก

ดานโรคติดเชื้อแบบองครวม 

5.5.4 ใหการดูแลรักษา คําปรึกษา ดานโรคติดเชื้อในเด็ก ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน

ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพ และการสงตอ 

5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 

development)  
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เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อใหมีมาตรฐาน ทันสมัย 

และตอบสนองตอความตองการของผูปวย สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย 

5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผน 

และแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

เขารวมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

5.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก 

และเวชศาสตรเชิงประจักษ 

5.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวยเด็กท่ีมี

ปญหาโรคติดเชื้อ 

5.6.5 สรางองคความรูใหมจากงานนวัตกรรมและหรืองานวิจัย 

5.6.6 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการ

จัดการความรูได (knowledge management) 

5.7 ภาวะผูนํา (Leadership)  

มีความสามารถในการเปนผูนําท้ังในระดับทีมงานท่ีดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคติดเชื้อ และการ

บริการสุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวย ดังนี้ 

5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงานและสมาชิก

กลุม 

 

6. แผนของหลักสูตร 

6.1 วิธีการของหลักสูตร 

6.1.1 ขอบเขตของหลักสูตร 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

กําหนดกรอบของการฝกอบรมและจัดการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมี

ความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานของผลลัพธท่ี

พึงประสงค 7 ประการของหลักสูตร และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพ่ือใหบรรลุผลลัพธดังกลาว (ตารางท่ี 1) 

การฝกอบรมมีลักษณะแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-based 

learning) เพ่ือใหมีประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพท้ังเด็กดีและเด็กปวย โดย
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ครอบคลุมโรคสวนใหญท่ีกุมารแพทยจะตองประสบในชีวิตการทํางานในฐานะกุมาร

แพทยโรคติดเชื้อ  นอกจากนี้ยังจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสนองตอความตองการ

ของแพทยประจําบานตอยอด 

6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะ และระดับของหลักสูตร 

การฝกอบรมแบงออกเปน 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทากับการฝกอบรมแบบเต็ม

เวลาไม นอยกวา 50 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับ เทียบเทากับการฝกอบรมเต็ม

เวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังนี้มีชวงเวลาลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 

2 สัปดาห ตอระดับการฝกอบรม  ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะมีการขยายเวลาการ

ฝกอบรมเพ่ือใหมีระยะเวลาการฝกอบรมท้ังสิ้นไมนอยกวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิ

ไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ สถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นปของแพทยประจําบานตอยอด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1: เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ โดยจัดให

แพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลรักษา ปองกัน และ

ควบคุมโรคติดเชื้อในผูปวยเด็กท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

ระดับท่ี 2: จัดใหแพทยประจําบานตอยอดทําหนาท่ีกํากับดูแลแพทยประจําบานตอ

ยอดระดับท่ี 1 พรอมใหคําปรึกษาในการดูแลรักษา ปองกันและควบคุม

โรคติดเชื้อรวมกับแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย และบุคลากรท่ี

เก่ียวของ มีสวนรวมในงานวิจัย งานดานระบาดวิทยา และการควบคุมโรค

ติดเชื้อท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน การวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ  

6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการ

เรียนรูท่ีพึงประสงค 7 ประการ สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็กกําหนดใหการฝกปฏิบัติงาน

เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการ

กระตุน เตรียมความพรอม และสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดไดแสดงความ

รับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเอง และไดสะทอนการเรียนรูนั้นๆ (self-

reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพ่ือให

แพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวย และชุมชนไดอยางดีท่ีสุด โดย

คํานึงถึงความปลอดภัย และความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) 

มีการบูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการแนะนําแพทยประจํา

บานตอยอดโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมิน 

(appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) รูปแบบการจัดการฝกอบรมมี 5 
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รูปแบบ เพ่ือใหแพทยประจําบานมีโอกาสฝกทักษะ และมีประสบการณการเรียนรูท่ี

หลากหลาย ดังนี้ 

6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน 

(practice-based training) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรู

ความสามารถในดานการบริบาลผูปวยโรคติดเชื้อ และการทําหัตถการ โดย

จัดใหมีสวนรวมในการบริบาล รับผิดชอบผูปวยโรคติดเชื้อ การใหเหตุผล

และการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผูปวยโรคติดเชื้อ การบริหาร

จัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของผู เขารับการฝกอบรม 

(trainee-centered) และการบูรณาการความรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

กับงานบริบาลผูปวยโรคติดเชื้อ  

(1) งานดานดูแลรักษา การปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในเด็ก ในฐานะท่ี

ปรึกษารวมกับอาจารยแพทยหนวยโรคติดเชื้อและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ครอบคลุมท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน ในสถาบันฝกอบรมระยะเวลา  

15-18 เดือน 

(2) งานด านห อ งป ฏิ บั ติ ก ารด าน โรคติ ด เชื้ อ  ระยะ เวล า  1 เดื อน 

ประกอบดวยงานดาน Bacteriology, Mycobacteriology, Mycology, 

Parasitology, Virology และ Immunology โดยจัดการเรียนรูภายใน

เวลา 6 เดือนแรกของชั้นปท่ี 1 

(3) ฝกปฏิบัติงานดานโรคติดเชื้อ และโรคเขตรอน ในโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีมีแพทยโรคติดเชื้อเปนแพทยพ่ีเลี้ยงระยะเวลา 1 เดือน 

(4) ปฏิบัติงานดานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือการสอบสวนโรค

ระบาดในโรงพยาบาล หรือในชุมชน รวมระยะเวลา 2 สัปดาห – 1 เดือน  

(5) ฝกอบรมในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาดานโรคติดเชื้อ รวมกับ

หลักสูตรของกลางของสมาคมโรคติดเชื้อเด็ก 

(5.1) สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวง

สาธารณสุขหรือสถาบันเทียบเทาระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห 

(5.2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหารหรือสถาบันเทียบเทา 

ระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห 

(5.3) เวชศาสตรเขตรอนระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห 

(6) วิชาเลือก ระยะเวลา 1-3 เดือนโดยอาจเลือกเพ่ิมพูนประสบการณใน

ดานโรคติดเชื้อตางๆ อาทิ เชน 

 ศึกษาดูงานดานโรคติดเชื้อเด็กในประเทศหรือตางประเทศ  

 ศึกษาดูงานดานงานวิจัยโรคติดเชื้อเด็ก 
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 ศึกษาดูงานดานโรคติดเชื้อเขตรอน 

 ฝกอบรมดานหองปฏิบัติการโรคติดเชื้อ 

 ศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานระบาดวิทยา 

 ศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

6.1.3.2 การเรียนรูในหองเรยีน จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรู

จากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้ง

ไวดานกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ดังตอไปนี้  

(1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยโรคติดเชื้อภายในภาควิชา เชน 

morning report, grand round, morbidity & mortality 

conference, journal club, staff lecture, Infectious disease 

round, Case discussion เปนตน 

(2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยโรคติดเชื้อระหวางภาควิชา เชน 

inter department Ped – Med ID conference, perinatal 

conference,  clinical microbiology round, Infectious disease 

conference pharmacy เปนตน 

6.1.3.3 การเรียนรูแบบอ่ืนๆ จัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดศึกษาดูงานดานโรค

ติด เชื้ อ ท้ั งใน  และนอกสถาบัน  โดยใหแพทยประจํ าบ านตอยอดมี

ประสบการณในการฝกทักษะหัตถการท่ีจําเปน การฝกทักษะการสื่อสาร 

(communication skills) รวมท้ังมีประสบการณของการเปนทีมบริบาล

ผูปวย (patient care team) การประเมินความคุมคาของการใชยาหรือ

เทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม มีสวนรวมในทีมคุณภาพ การ

บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวยดานโรคติดเชื้อ (patient 

safety) ไดแก 

(1) ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง ระบาดวิทยา และการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กระยะเวลา 1 เดือน 

(2) จัดใหผูรับการฝกอบรมไดรวมกิจกรรมวิชาการตอไปนี้อยางสมํ่าเสมอ 

 Pediatric infectious disease Inter-hospital conference  

 งานประชุมวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย  

(3) สนับสนุนใหเขารวมประชุมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ไดแก 

 สัมมนาวิชาการศูนยควบคุมโรคติดเชื้อระดับชาติ  

 งานประชุมสมาคมโรคเอดส  

 งานประชุมสมาคมไวรัสวิทยา 
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 งานประชุมสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย 

 งานประชุมโรคติดเชื้อระดับนานาชาติ เชน The World Society 

for Pediatric Infectious Diseases (WSPID),The Asian Congress 

of Pediatric Infectious Diseases (ACPID) เปนตน  

 อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนตน 

(4) งานสอนและงานบริการวิชาการ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวช

ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดใหผูรับการฝกอบรมมีสวน

รวมในการให คําปรึกษาทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ชวยสอน

นักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานท่ีผานมาในสาขาวิชาโดยความ

เห็นชอบของอาจารยผูควบคุมหลักสูตร และมีสวนรวมในงานบริการ

วิชาการ เชน  

 เขียนบทความทางวิชาการในจุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ 

จุลสารทางวิชาการอ่ืน บทความวิชาการใน website โดยมีอาจารย

เปนผูควบคุม 

 มีโอกาสเขารวมการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขดานโรคติดเชื้อ

ของกระทรวงสาธารณสุข 

 งานบริการสังคมดานโรคติดเชื้ออ่ืนๆ เชน ใหความรูดานโรคติดเชื้อ

และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหแกนักเรียน และประชาชน 

6.1.3.4 การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง สนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดศึกษา

คนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ เชน การคนหาขอมูลตางๆ ทาง

วิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต เปนตน 

6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย กําหนดโดยใหแพทยประจําบานตอยอดตอง

ทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของ

การทําวิจัย เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรการแพทย ทางคลินิก หรือทางสังคม สรางองคความรูจาก

งานวิจัย และเพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ของแพทยสภาพิจารณา และแพทยประจําบาน

ตอยอดตองผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical 

practice (GCP) ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 4  

ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีพึงประสงค 
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ความรูความสามารถ 

ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

1) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ

จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

(Professional habits, attitudes, 

moral and ethics) 

 เปนแบบอยาง (role model) 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวย  

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 การสอบสัมภาษณ 

(formative evaluation) 

2) การติดตอสื่อสารและการสราง

สัมพันธภาพ 

(Communication and 

interpersonal skills) 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวย 

 การฝกสอน การใหคําปรึกษา 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ

นําเสนอ/สัมมนา  

 เปนแบบอยาง 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 

 การสอบสัมภาษณ 

(formative evaluation) 

3) ความรูทางกุมารเวชศาสตร

โรคติดเชื้อและศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ (Scientific 

knowledge of Pediatric 

infectious diseases and 

other related sciences) 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวย 

 การประชุมอภิปราย/ สัมมนา  

 ฝกอบรมดานหองปฏิบัติการ

ดานโรคติดเชื้อ  

 การศึกษาดูงาน 

 การเรียนงานดานโรคติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 การสอบสัมภาษณ 

(formative evaluation) 

 การสอบขอเขียน MCQ CRQ  

4) การบริบาลผูปวย (Patient 

care) 
 การปฏิบัติงานในหอผูปวย 

 การประชุมอภิปรายตัวอยาง

ผูปวย 

 การประชุมอภิปราย/ สัมมนา  

 การศึกษาดูงาน 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 การสอบ MCQ, CRQ 

 Chart audit ตรวจประเมิน

แบบบันทึกรายงานผูปวย 

5) ระบบสุขภาพ และการสราง

เสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรค

ติดเชื้อ (Health system and 

health promotion related 

 การปฏิบัติงานในหอผูปวยใน

และหอผูปวยนอก 

 ฝกปฏิบัติงานดานโรคติดเชื้อ 

และโรคเขตรอนใน

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 การสอบสัมภาษณ 

(formative evaluation) 



 

หนา 12 / 59 

ความรูความสามารถ 

ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

infectious disease) โรงพยาบาลศูนย/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป  

 การประชุมอภิปราย/ สัมมนา 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

6) การพัฒนาความรูความ 

สามารถทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง (Continuous 

professional development)  

 การทําวิจัย/วิทยานิพนธ  

 ฝกอบรมดานระบาดวิทยา 

และการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 การบริหารจัดการ ดานโรคติด

เชื้อท้ังในและนอกโรงพยาบาล 

 การประชุมอภิปราย/ สัมมนา 

 เขียนบทความทางวิชาการ 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ  

7) ภาวะผูนํา (Leadership)  การบริหารจัดการให

คําปรึกษาดานโรคติดเชื้อ  

 วิทยากร/ การรวมอภิปราย/ 

นําเสนอผลงาน 

 การเขารวมโครงการ/ 

กิจกรรม 

 การสังเกตโดยตรง 

 การประเมิน 360 องศา 

 ประเมินจากกิจกรรม 

Workshop ตางๆ  

6.2 เนื้อหาของหลักสูตร 

ตองครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวเนื่อง หรือมีประสบการณ

ดานตอไปนี้ 

1. พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคม

และพฤติกรรม รวมท้ังเวชศาสตรปองกันทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 

3. ทักษะการสื่อสาร 

4. จริยธรรมทางการแพทย 

5. ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 

6. กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร 

7. หลักการบริหารจัดการ 
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8. ความปลอดภัยของผูปวย 

9. การดูแลตนเองของแพทย 

10. การแพทยทางเลือก 

11. พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

12. เวชศาสตรเชิงประจักษ 

13. การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

6.3 จํานวนปของหลักสูตร 

 การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับ  

 เปดการฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา 

 เริ่มใชหลักสูตรนี้ในการฝกอบรมตั้งแตปการศึกษา 2563 

6.4 การบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาโรคติดเชื้ อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

6.4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดหลักความเสมอภาค 

6.4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับ

หนาท่ี ความรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการ

ประเมินผล สําหรับแตละข้ันตอนของการฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/

หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

6.4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษา

มาใชในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และ

การประเมินการฝกอบรม 

6.4.4 ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม โดย

กําหนดใหมีการประเมินผล การบวนการดําเนินการหลักสูตรปละครั้ง ในเดือนมิถุนายน

ของทุกป 

6.5 สภาพการปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดใหแพทย

ประจําบานตอยอดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเวร) ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 

ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทย

ประจําบานตอยอด กําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดมีการลาพัก 

เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดู

งานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน  

 จัดมีคาตอบแทนใหแกแพทยประจําบานตอยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ควรมีการระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม รวมท้ังการลาพักผอน ไดแก 
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คาตอบแทนรายเดือน  

1.มีตนสังกัด (ข้ึนอยูกับตนสังกัด) 

2.ตนสังกัดอิสระ (โดย รพ. ศิริราช) จํานวนเงิน  21,000 บาท/เดือน  

3.คาอยูเวร จํานวนเงิน 5,000 บาท/เดือน (ตามอัตราของรพ.ศิริราช) 

สิทธิการลา เปนเวลา 2 สัปดาห ตอชั้นป  

 

6.6 การวัดและประเมินผล 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดกําหนด

แนวทาง และดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบานตอยอดท่ีสอดคลองกับผลการ

เรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

โดยคํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางของแตละสถาบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับความรู

ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก พรอมกําหนด

วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองการจัดประสบการณการเรียนรู 

และใหสถาบันพิจารณาดําเนินการเองตามความเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ท้ังนี้การ

ประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักการและมีมาตรฐานอันดี ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมดังนี้ 

ความรูความสามารถ

ทางวิชาชีพ 

MCQ CRQ 360 

degree 

Research Portfolio การสัมภาษณ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ 

คุณธรรมและ

จริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

0 0 +++ + 0 ++ 

2. การติดตอสื่อสาร

และการสราง

สัมพันธภาพ 

0 0 +++ + +++ ++ 

3. ความรูทางกุมาร

เวชศาสตรโรคติด

เชื้อและศาสตร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

+++ +++ + + + ++ 

4. การบริบาลผูปวย  +++ +++ +++ 0 0 ++ 

5. ระบบสุขภาพ และ ++ ++ ++ 0 0 +++ 
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การสรางเสริม

สุขภาพท่ีเก่ียวของ

กับโรคติดเชื้อ 

6. การพัฒนาความรู

ความสามารถอยาง

ตอเนื่อง 

0 0 +++ +++ +++ 0 

7. ภาวะผูนํา 0 0 +++ ++ ++ 0 

 

6.6.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม และการเล่ือนช้ันป 

6.6.1.1 การประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมแตละป 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล จัดใหมีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม

แตละป เพ่ือสามารถใหขอมูลกับผูเขารับการฝกอบรมประกอบการพัฒนาและ

เพ่ือการเลื่อนระดับ ดังนี้ 

(1)  การประเมิน 360 องศา เปนการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจํา

บานตอยอดในระหวางการฝกอบรม โดยอาจารย และผูรวมงาน ไดแก 

พยาบาล แพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย เปนตน ใหสอดคลองกับผล

การเรียนรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูและเพ่ือการเลื่อนชั้นป เปน

การประเมินเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแตละชวงอยางตอเนื่องตลอดป 

(2) การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ ในระหวางการฝกอบรม 

แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค

ของแพทยประจําบานตอยอดในการใหบริบาลผูปวยเด็กติดเชื้อ ตามกรอบ 

Entrustable Professional Activities (EPA) ท่ีแพทยประจําบานตอยอด

จะตองสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมตองมีการกํากับดูแล และตาม 

milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับชั้นป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจาก

อาจารยผูประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้แพทยประจําบานตอยอดจะตอง

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 6) จึงจะไดรับ

อนุญาตใหเลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรม      

(3) การประเมินความรูความสามารถในการนําเสนอ และวิจารณผูปวยใน 

Pediatric interhospital infectious disease conference โดยแพทย

ประจําบานตอยอดนําเสนอ และวิจารณผูปวยอยางนอยอยางละ 1 ราย 

ใน  Pediatric interhospital infectious disease conference ท่ี จั ด
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โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ และอาจารย

กุมารแพทยโรคติดเชื้อในเด็กรวมกันประเมินเพ่ือใหขอมูลยอนกลับแก

แพทยประจําบานตอยอด 

(4) การวัดและการประเมินผลการเรียนรูโดยการสัมภาษณ (Formative 

evaluation) เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมชั้นป ท่ี  1 คณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อจะจัดการ

ประเมินการเรียนรูโดยสัมภาษณแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือใหขอมูล

ยอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอด

ไดรับทราบและปรับปรุงแกไข 

(5) การบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกท่ี 5) แพทยประจํา

บานตอยอด ทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ีปฎิบัติ รวบรวมหลักฐาน

ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรมท้ังดานความรูทักษะและเจต

คติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนด ประเมินและสะทอนตนเองเปนระยะอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ ภายใตกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอ

ตอคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือรับการ

ประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา โดย

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล กําหนดการประเมินตามมาตรฐานจําเพาะของสถาบันให

สอดคลองกับกรอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ และดําเนินการอยางมีระบบ มีการบันทึก

ความกาวหนาของแพทยประจําบานตอยอดเปนลายลักษณอักษรและ

การแจงผล พรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด

อยางทันกาล จําเพาะ สรางสรรค เปนธรรม เพ่ือใหแพทยประจําบาน

ตอยอดไดรับทราบและปรับปรุงแกไข และเก็บหลักฐานการประเมินไว

แสดงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร

โรคติดเชื้อเม่ือมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน  

เกณฑการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล มีกระบวนการวัดและประเมินผลและพิจารณาตัดสินปละ

ครั้ง วาผลการประเมินของแพทยประจําบานตอยอด เปนท่ีพอใจ คาบ

เสน (marginal) หรือไมเปนท่ีพอใจ ตามขอกําหนดของแพทยสภา และ

ไดรับความเห็นชอบจากอฝส.ฯ ผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ตลอดการฝกอบรมเปนท่ีพอใจ จึงจะมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมิน

ข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได 

หลักเกณฑในการพิจารณาเล่ือนระดับช้ันป 

แพทยประจําบานตอยอดจะตองผานการประเมินทุกขอตามเกณฑ

ดังตอไปนี้จึงจะถือวามีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑเปนท่ีพอใจ 

- คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ward ตองไมนอยกวา 6 และ 

- ผลการประเมิน portfolio โดยอาจารยท่ีปรึกษาเปนท่ีนาพอใจ และ 

- ผลการประเมิน EPA ท้ัง 5 ขออยูในระดับอยางนอย L3-L4  

แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการประเมินไมผานในขอใดขอหนึ่งจะตองปฏิบัติงาน

ซํ้าตามระยะเวลาท่ีภาควิชาฯกําหนดให จนกระท่ังผลงานเปนท่ีพอใจ จึงจะไดเล่ือนเปนแพทย

ประจําบานตอยอดปท่ี 2 (Level 2)  ถายังไมผานการประเมินซํ้า อาจพิจารณาใหพนจากการ

ฝกอบรมฯ 

หลักเกณฑในการประเมินผลระหวางช้ันป ใหพิจารณาดังนี้  

1. แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ไมเปนท่ีพอใจ 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล มีสิทธิท่ีจะใหปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปนั้น หรือเสนอตอ

แพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี 

2. แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน คาบเสน 

จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการ

ปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจ จึงจะสามารถเลื่อนระดับชั้นเปนปท่ี 2 ได 

แตถาผลการปฏิบัติงานและผลประเมินยังไมเปนท่ีพอใจ จะตองให

ปฏิบัติงานซํ้าในปดังกลาว 

3. แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ท่ีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ 

คาบเสน จะตองอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ  วาจะอนุ มั ติ ให

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได 

4. แพทยประจําบานตอยอดท่ีปฏิบัติงานท้ัง 2 ป เปนท่ีพอใจ จึงจะมี

สิทธิไดรับอนุมัติเพ่ือเขาสอบข้ันสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯได 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ใหสถาบันฝกอบรมรายงานผลการ

ประเมินรวบยอดของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนเพ่ือแสดง

ใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดย

อิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนดใหไปยัง

คณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรค
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ติดเชื้อ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกป) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อของแพทยสภา 

ระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล  

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล จัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล ตอง

กําหนดเกณฑการเลื่อนระดับ และเกณฑการยุติการฝกอบรมของ แพทย

ประจําบานตอยอดชัดเจน และแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบ

กอนเริ่มการฝกอบรมุ 

6.6.2 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรและแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

6.6.2.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรและแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมสาขาวิชาโรคติด

เชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร 

แพทยสภากําหนดระเบียบวาดวยการสอบวุฒิบัตรฯ โดยคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ เปนผูดําเนินการใน

การสอบเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ท้ังนี้ผูเขาสอบ

จะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลงานวิจัย ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯ จะตองผาน

การประเมินผลงานวิจัย ซ่ึงผูเขาสอบวุฒิบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอ

คณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติด

เชื้อเพ่ือพิจารณาโดยผานการรับรองของหัวหนาภาควิชา/สถาบัน ของแต

ละสถาบัน  

(2) Portfolio (ภาคผนวกท่ี 5) ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือวุฒิบัตรฯ จะตองผาน

การประเมิน portfolio ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ 

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อกําหนด 

(3) การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู การแกปญหาและการประยุกต 

ไดแก 

(3.1) ขอสอบแบบปรนั ย  ชนิ ด เลื อก คํ าตอบ  (MCQ) ได แก  วิช า

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic medical sciences or correlated 

clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เพ่ือ
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ประเมินความรูพ้ืนฐานทางคลินิก โดยผูมีสิทธิสอบขอเขียนแบบ

ปรนัย ไดแกผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน ผาน

การประเมินการทําวิจัยและการประเมินความรูความสามารถทาง

วิชาชีพตามกรอบ EPA และภาควิชา/สถาบัน อนุมัติใหเขาสอบได 

(3.2) ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพ่ื อ

ประเมินความรูความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ผูมี

สิทธิสอบขอเขียนแบบ CRQ ไดแก  ผู ท่ีผานการประเมินการ

ปฏิบัติงานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน ผานการ

ประเมินการทําวิจัยและการประเมินความรูความสามารถทาง

วิชาชีพตามกรอบ EPA และภาควิชา/สถาบัน อนุมัติใหเขาสอบได 

 

6.6.2.3  เกณฑการรับรองการสอบผานเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

(1) ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 

(2) ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

(3) ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA 

(4) ผานการประเมินงานวิจัย  

(5) สอบขอเขียนผานท้ัง MCQ และ CRQ ในปการศึกษาเดียวกัน  

ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

 

7. การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง

ตอไปนี้  

 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติฯหรือวุฒิบัตรฯสาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา หรือ 

 เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในสาขากุมารเวชศาสตรครบตาม 

หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง 

นอกจากนี้ ยังตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน

เปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตาม

ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยสภากําหนด 

โดยยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมท่ีแพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครท่ีแพทย
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สภากําหนด สถาบันฝกอบรมตองกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร โดยยึด

หลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอดตามจํานวน

โควตาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

ตามขอกําหนดของราชวิทยาลัยกุมารใหรับแพทยประจําบานตอยอดไดในสัดสวนชั้นปละ 1 

คน ตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน และตองมีงานบริการข้ันต่ําสุดตามท่ีกําหนดตามตาราง

ตอไปนี้ 

ก. จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (คน)  4 5 6 

ข. ผูปวยเด็กโรคติดเชื้อแบบผูปวยนอก (ครั้ง/ป)  700 800 900 

ค. ผูปวยเด็กโรคติดเชื้อแบบผูปวยใน (ครั้ง/ป)  300 350 400 

ง. จํานวนการสงตรวจทางจุลชีววิทยาในผูปวยเด็ก (ครั้ง/ป) 3000 3500 4000 

จํานวนผูเขาฝกอบรมปละช้ันละ (คน)  3 4 5 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สามารถรับแพทยประจําบาน

ได 4 คน 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กําหนดและดําเนิน

นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ ระบุ

คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ คุณสมบัติทาง

วิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก สถาบันฝกอบรมตองระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ 

8.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

เปนกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ท่ีมีความสามารถทางการสอน ท้ังภาค 

ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเปาหมายหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางอนุสาขากุมาร

เวชศาสตรโรคติดเชื้อ ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด 

8.2 คุณสมบัติผูท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 

เปนกุมารแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ และ

ปฏิบัติงานทางดานกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อมาแลวไมนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนผูท่ีคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อใหความเห็นชอบ 

8.3 จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีอาจารยผู

ฝกอบรมเต็มเวลา 5 คน เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได และมี

อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน และภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อของอาจารยผูใหการ
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ฝกอบรม มีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกแพทย

ประจําบานตอยอด มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องท้ังทางดาน

การแพทยและแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สาขาวิชากําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

9.1 สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงขอมูลทางวิชาการท่ี

ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเพียงพอตลอดจนมีอุปกรณสําหรับ

ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดลอมการศึกษาท่ีปลอดภัย 

9.2 มีจํานวนผูปวยโรคติดเช้ือเพียงพอ และชนิดของผูปวยหลากหลาย ตามขอกําหนดของอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก

และการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู ตามเกณฑท่ัวไป และเกณฑเฉพาะ

สําหรับการเปนสถาบันฝกอบรมอนุสาขาของแพทยสภา เชน มีหองปฏิบัติการชันสูตร  มีกิจกรรม

ทางวิชาการ มีหนวยงานใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขากุมารเวชศาตรโรคติดเชื้อ เปนตน 

9.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรู ท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงได มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูก

หลักจริยธรรม อาทิเชน การเขาถึง online library, website ของสาขาวิชา 

9.4 มีทีมการดูแลผูปวย เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอด มีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีม

รวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน โดยมีบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ โดยมี พยาบาล 

นักวิทยาศาสตรการแพทย และทีมสนับสนุนดานงานวิจัย รวมปฏิบัติดวย 

9.5 มีระบบท่ีสงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอด มีความรูและสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ และมีการบูรณาการระหวางการ 

ฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอและสมดุล 

9.6 สนับสนุนการฝกอบรมในสถาบันอ่ืนท้ังในและนอกประเทศท่ีมีมาตรฐานของการดูแลผูปวยสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

 

10. การประเมินหลักสูตร 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตรมีกลไกการประเมินหลักสูตร

และการนําไปใชจริง โดยครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 

 พันธกิจของหลักสูตร 

 ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

 หลักสูตรฝกอบรม 
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 ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบ

สุขภาพ 

 สถาบันฝกอบรมและทรพัยากรทางการศึกษา 

 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ข้ันตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 

 พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด 

 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

 ขอควรปรับปรุง 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจาก แพทยประจําบานตอยอด นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด

ผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตรและนําผลการประเมินท่ีไดมาพัฒนา

หลักสูตรตอไป 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อไดจัดใหมีการทบทวน/

พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก 5 ป เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ 

และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการ

ฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ังปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ และแจงใหแพทยสภารับทราบ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล บริหารจัดการ

หลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การกําหนดจํานวนและเกณฑใน

การคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด การออกแบบกระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และ

ผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ

ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นได ท้ังในประเทศและตางประเทศและ

มีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ให

สอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 
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สาชาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ มีบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีจํานวนสาขา

ความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานอ่ืนๆท่ีทําหนาท่ีในการสนับสนุนการดําเนินการฝกอบรม

อยางครบถวนสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับการอนุมัติให

จัดการฝกอบรมจะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม ตามขอบังคับแพทย

สภา สถาบันฝกอบรมจะตองมีกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง 

เนื้อหา ผลลัพท และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และ

สภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่อง 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรับการประเมิน

คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ  ตามเวลาท่ี

กําหนดทุก 5 ป 
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ภาคผนวกท่ี 1 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 
 

1. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization) 

1.1 Active immunization 

1.1.1 Immunizing antigens, active immunizing antigens, conjugating agent, 

preservatives, adjuvants, thimerosal, etc. 

1.1.2 Adverse events and hypersensitivity reaction 

1.1.3 Expanded Program on Immunization (EPI) vaccines: Bacillus Calmette 

1.1.4 Guerin vaccine, diphtheria vaccine, tetanus toxoids and pertussis vaccine, 

Haemophilus influenzae type b vaccine, oral poliomyelitis vaccine and 

inactivated poliomyelitis vaccine, measles-mumps-rubella vaccine, 

hepatitis B vaccine, lived attenuated Japanese encephalitis vaccine, 

influenza vaccine, human papilloma virus vaccine 

1.1.5 Non EPI vaccines: hepatitis A vaccine, varicella vaccine, measles-mumps-

rubella-varicella vaccine, meningococcal vaccine, rotavirus vaccine, 

pneumococcal vaccine, rabies vaccine, inactivated Japanese encephalitis 

vaccine, acellular pertussis vaccine: DTaP, Tdap, TdaP, aP, typhoid 

vaccine, yellow fever vaccine, cholera vaccine 

1.2 Passive immunization 

1.2.1 Adverse reactions  

1.2.2 Reaction to animal antiserum 

1.2.3 Immunoglobulin: hepatitis B immunoglobulin, varicella zoster immunoglobulin, 

tetanus immunoglobulin, rabies immunoglobulin 

1.3 Immunization in special clinical circumstances 

1.3.1 Preterm and low birth weight infants 

1.3.2 Immunocompromised children  

1.3.3 Health care personnel 

1.3.4 International travel   
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1.4 Urgent condition in immunization 

1.4.1 Systemic reactions: encephalopathy, hypotonic hyporesponsive episode 

1.4.2 Anaphylactic reactions 

1.4.3 Immunization following bite 

1.4.4 Vaccine administration errors 

 

2. ระบาดวิทยาคลินิกโรคติดเช้ือ (Epidemiology of infectious diseases) 

2.1 Surveillance system  

 Surveillance of nosocomial infections 

 Surveillance and outbreak detection 

2.2 Outbreak control management 

 Outbreak investigation 

 Outbreak management 

2.3 Vaccine adverse event system 

2.4 Hospital epidemiology & infection control 

 Principles of infectious diseases and hospital epidemiology 

 Biostatistics for hospital epidemiology and infection control 

 Nosocomial bloodstream infections/ Central Line Associated Blood Stream 

Infection (CLABSI) 

 Nosocomial urinary tract infections/Catheter Associated Urinary Tract 

Infection (CAUTI) 

 Nosocomial pneumonia/ Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 

 Surgical  Site Infection (SSI) 

 Isolation of patients with communicable diseases 

 Hand washing and hand disinfection 

2.5 Basic principal of epidemiology and statistics for clinical research 

2.5.1 Identification of the research questions  

 Magnitude of problems 

 Diagnostic and screening 

 Etiologic or risk factors 

 Prognostic factors or natural history 
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 Preventive or therapeutic efficacy 

 Health economic 

 Decision analysis 

2.5.2 กระบวนการคนหา best evidence ท่ีจะใชแกปญหา  

 การใชโปรแกรมพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรเชน word processing, database 

management, information retrieval, e-mail และ internet  

 วิธีการใช computerized library reference system ในการสืบคนขอมูลทาง

การแพทย 

 การคนหาบทความทางวิชาการดวย Medline, Grateful Med, Pub med หรือวิธี

อ่ืนท่ีเทียบเคียงไดบันทึกหรือรวบรวมเขาแฟมทางคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บไวใชอางอิงใน

อนาคต 

2.5.3 Critically appraisal evidence for its validity (closeness to the truth) and 

usefulness (clinical applicability) โดยพ้ืนฐานของระบาดวิทยา และชีวสถิติ 

(biostatistics) โดยเนนกระบวนการตอไปนี้ 

 การเลือกรูปแบบการวิจัย (research design) ท่ีเหมาะสมในการตอบปญหาแตละ

ชนิดทางคลินิกและสาธารณสุข โดยทราบขอจํากัดทาง design ขอดี ขอเสีย 

 การวัด reliability, validity, variables, bias, confounding, contamination 

 การแสดงผล (display) ไดเหมาะสมกับรูปแบบทางปญหาโดยพ้ืนฐานทาง 

biostatistics เชน  

 Sampling and distribution 

 Descriptive statistics 

 Analytical statistics 

 Parametric VS nonparametric 

 Univariate multivariate analysis  

 Difference VS similarity (agreement) 

 Diagnostic likelihood ratio, sensitivity, specificity, predictive value 

 Relative risk, odds ratio, attributable risk    

1. โรคติดเช้ือ (Infectious diseases) 

3.1 ภาวะฉุกเฉิน  

 Sepsis/bacteremia 

 Septic shock 
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 Meningitis/encephalitis 

 Fever in immunocompromised host/febrile neutropenia 

 Dengue shock syndrome 

 Toxic shock syndrome 

3.2 ปญหาและโรคตางๆ  

 Viral exanthems: Herpes simplex, measles, parvovirus B19, rubella, and 

varicella 

 Zoonoses/arthropod borne: chikungunya, Dengue, JE, leptospirosis, malaria, 

rickettsial infection (scrub typhus, murine typhus), anthrax, Brucella, rabies 

 Infectious mononucleosis syndrome (EBV, CMV, toxoplasma) 

 Human immunodeficiency virus (HIV) infections including acquired immuno-

deficiency syndrome (AIDS) 

 Tuberculosis 

 Congenital and perinatal infection: CMV, group B streptococcus, herpes simplex 

virus, HIV, parvovirus B19, rubella, syphilis, varicella, toxoplasmosis, 

tuberculosis 

 Sexually transmitted diseases: cervicitis, syphilis, warts, epididymitis/orchitis, 

human papilloma virus, pelvic inflammatory disease, vaginitis, genital 

ulcer/adenopathy, urethritis, disseminated gonococcal infection 

 Emerging infectious diseases: avian influenza, pandemic influenza, SARS, MERS-CoV 

 Viral infections: adenovirus, enterovirus, influenza, RSV, parainfluenza, 

rhinovirus, coronaviruses, human metapneumovirus, bocavirus 

 Occult bacteremia 

 Bacterial infections: Burkholderiapseudomallei, diphtheria, 

Haemophilusinfluenzae, meningococcal,nocardiosis, 

Salmonella,Staphylococcal, Streptococcal, tetanus 

 Parasitic infections: pinworms, ascariasis, hookworm, 

Microsporidium,Cryptosporidium, Entamoebahistolytica, Giardia, tapeworm, 

Brugiamalayi,trichuriasis, free living amoeba, strongyloidiasis, cysticercosis, 

trichinosis, gnathostomiasis, opisthorchiasis, paragonimiasis 
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 Pharyngitis, tonsillar-pharyngitis, otitis media and externa, sinusitis, facial 

cellulitis, mastoiditis 

 Herpetic gingivostomatitis, herpangina, oral thrush, 

glossitisenteroviralenanthems, mumps, parotitis 

 Croup syndrome 

 Pneumonia, bronchiolitis, bronchitis, pertussis 

 Esophagitis, enteritis, antibiotic associated colitis, hepatitis 

 Urinary tract infection  

 Urethritis, vaginitis, epididymitis, orchitis, cervicitis 

 Osteomyelitis, septic arthritis, tropical pyomyositis 

 Meningitis, encephalitis   

 Skin infection: impetigo, cellulitis, furuncles, erysipelas, carbuncles, 

Staphylococcal scalded skin syndrome, dermatophytes, Candida, scabies, lice, 

warts, venereal warts, molluscum contagiosum, herpes simplex 

 Conjunctivitis, blepharitis, sty, preseptal cellulitis 

 Nosocomial infection 

 Systemic fungal infections 

 Endotoxin shock 

 Fever of unknown origin and recurrent fever 

 Fever and neutropenia 

 Infection in immunocompromised children: malignancy patient, transplant 

recipient  

 Kawasaki disease 

 Orbital cellulitis 

 Peritonsillar abscess, retropharyngeal abscess, dental abscess 

 Epiglottitis, bacterial tracheitis 

 Fungal pneumonia, empyema, lung abscess 

 Endocarditis, pericarditis, myocarditis, acute rheumatic fever 

 Hepatic abscess, cholangitis, hemolytic uremic syndrome, peritonitis 

 Renal and perinephric abscess 
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 Tubo-ovarian abscess 

 Brain abscess, epidural, subdural, and paraspinal abscess, transverse myelitis, 

peripheral neuropathies (diphtheria, botulism, tetanus), poliomyelitis 

 Keratitis, endophthalmitis 

 

3.3 ความรูพ้ืนฐานทางการแพทย 

3.3.1 Microbiology 

 Clinical microbiology 

 Microbial virulence factor 

 Endotoxin and exotoxin 

3.3.2 Immunology of infectious diseases 

 Immunologic response to infection 

 Basic immunology in immunization 

 Host defense mechanism 

 Host parasite relationship 

 Serologic study and skin test (principle and preparation) 

 Immunologic disorder 

 Immunosuppressive therapies on host response to infectious agents 

3.3.3 Host response to infection 

3.3.4 Antimicrobial drugs 

 Principle of antimicrobial therapy 

 Pharmacodynamic and pharmacokinetic 

 Antimicrobial susceptibility test 

 Mechanism of drug resistance 

 Side effect and drug interaction 

3.3.5 Infection control 

 Standard precautions and transmission-based precautions 

 Chemo-prophylaxis and immuno-prophylaxis in infectious diseases 

 Sterilization, disinfection and disposal of infectious waste 
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ภาคผนวกท่ี 2  

รายละเอียดทักษะทางเทคนิค (Technical skills)  

ผูสําเร็จการฝกอบรมเพ่ือเปนแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ  ควรมีความสามารถใน

การกระทําหัตถการตางๆ เพ่ือการวินิจฉัยหรือดูแลรักษาผูปวยเด็ก ท้ังทักษะในทางฝมือ (manual 

skill) และการใชเครื่องมือตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา  (technical procedures) และ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ (laboratory skills) ดังนี้ 

 

1. ความสามารถดานการเก็บ การนําสง การตรวจ การยอมสีชนิดตางๆ จากสิ่งสงตรวจทางคลินิก และ

การแปลผลทางหองปฏิบัติการดานโรคติดเชื้อ 

2. มีทักษะในการใชกลองจุลทรรศนในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ท้ังในเชื้อท่ีพบบอย และพบไมบอย   

3. เขาใจหลักการและเลือกใชการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับโรคติดเชื้อชนิดตางๆ ตามความ

เหมาะสม รวมท้ังแปลผลทางหองปฏิบัติการได ดังตอไปนี้ 

3.1 Laboratory diagnosis of bacterial infections: microscopy, culture, biochemical tests, 

antimicrobial susceptibility, rapid tests, molecular diagnostics,  immunologic assays 

3.2 Laboratory diagnosis of viral infections: cell culture, antiviral drugs resistance 

testing, rapid tests, immunologic assays, nucleic acid detection 

3.3 Laboratory diagnosis of fungal infections: microscopy, culture, antifungal drugs 

resistance testing, molecular diagnostics, immunologic assays 

3.4 Laboratory diagnosis of mycobacterial infections: microscopy, culture, 

antituberculous drugs resistance testing, molecular diagnostics 

3.5 Laboratory diagnosis of parasitic and other infections: microscopy, culture,  

immunologic assays, molecular diagnostics 

4. มีทักษะและสามารถปฏิบัติการในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ; isolation precautions, 

personal protective equipment (PPE), hand hygiene  

5. มีทักษะและสามารถปฏิบัติการดาน epidemiology of infectious diseases 

 Surveillance system 

 Outbreak control management 

 Vaccine adverse event reporting system  

 Hospital epidemiology & infection control   

 Epidemiology and statistics for clinical research  

 

ภาคผนวกท่ี 3 
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หนา 32 / 59 

การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 

เม่ือจบการฝกอบรมแลวแพทยประจําบานตอยอดฯ มีทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

ตามหัวขอทักษะและระดับชั้นป ท่ีกําหนดในตาราง และบันทึกผลการเรียนรู (ทําไดดวยตนเอง หรือ ผาน

การจัดประสบการณการเรียนรู) พรอมหลักฐานผลการประเมินโดยอาจารย จํานวนชั้นปละ 1 เรื่อง 

 

  Year 

1 

Year 

2 

Conference/ 

Others 

Co
m

m
un

ic
at

in
g 

W
ith

 

ch
ild

re
n 

an
d 

ad
ol

es
ce

nt
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A.  Information giving  

(management plan, treatment) 

   

B.  Inform consent/assent for research 

studies 

   

C.  Involve children in decision making    

D.  HIV/STD counseling    

Co
m

m
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ic
at

io
n 

w
ith

 p
ar

en
ts

/ 

ca
re

 g
iv

er
s 

A.  Information giving 

    (treatment, management plan) 

   

B.  Inform consent for research studies 

 

   

C.  Counseling for active or chronic 

infectious disease 

   

D.  Counseling for infectious disease 

prevention: IC, active or passive 

immunization 

   

E.  HIV/STIs counseling    

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 

co
lle

ag
ue

s 
/ 

te
am

s A.  Working within multidisciplinary 

teams 

   

B.  Conflict resolution with colleagues    

C.  Giving supervision for junior 

colleagues 

 

   

   

   ควรมีการจดัประสบการณเรียนรูหรือประเมินความรูความสามารถในปดังกลาว (ถาเปนไปได) 
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ภาคผนวกท่ี 4 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด  

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ พ.ศ. 2562 

โดย 

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 

ในระเบียบนี้ 

อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ  หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ  

วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หมายถึง  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ออกใหโดยแพทยสภา 

อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หมายถึง  หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ออกใหโดยแพทยสภา 

แพทยประจําบานตอยอด  หมายถึง  แพทยประจําบานตอยอดสังกัดสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอ

ยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ ท่ีแพทยสภารับรอง รวมท้ัง

แพทยท่ีปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อและมีสิทธิ์ยื่นขอ

สอบ เพ่ือ วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือ อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ 

งานวิจัย หมายถึง  งานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดท่ีใชยื่นเพ่ือประกอบสิทธิ์การ

ขอสอบเพ่ือ วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ 

หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดสังกัดอยู หรือหัวหนา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร ผูอํานวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหนา

แผนกกุมารเวชศาสตร หรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีหมายถึงหัวหนา

หนวยงานดานกุมารเวชศาสตร 

ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด นับจากวันแรกท่ีเริ่มเขา

หลักสูตรการฝกอบรมไปจนครบ 1 ป ซ่ึงปจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม 

ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป 

 

ขอ 1. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง แตไมอนุญาตใหแพทย

ประจําบานตอยอดตั้งแต 2 คนข้ึนไป ในสถาบันเดียวกันทํางานวิจัยเรื่องเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน ใน

กรณีงานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาวแพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถ

ดําเนินการเรื่องนั้นตอได นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัย
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เรื่องเดียวกัน อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้ออนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่อง

เดียวกันได แตแพทยประจําบานตอยอดแตละคนตองนําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) ตอท่ี

ประชุมอาจารยในสถาบันท่ีตนเองฝกอบรมเชนเดียวกับผูอ่ืน และแพทยประจําบานตอยอดแตละคน

สามารถนําเสนอและแปลผลขอมูลได เฉพาะในสถาบันท่ีตนเองทําการศึกษาเทานั้น 

 

ขอ 2. แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย เลือกเรื่องท่ีจะทํางานวิจัยและไดแนวทางการศึกษาคนควาท่ี

แนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย 

และเลือกอาจารยผูควบคุมงานวิจัย รวมท้ังนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ีสถาบันฝกอบรม

กําหนด เพ่ือความเห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการตอไปได 

 

ขอ 3. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัย (research proposal) ภายใต

คําแนะนําของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย และขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน (ethics committee หรือ institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัย

ภายใตขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด 

 

ขอ 4. เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบาน

ตอยอดเริ่มดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 

กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย (24 เดือนของการฝกอบรม) 

สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด โดยระบุ

รายละเอียดของงานและกําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ป ตัวอยางกรอบเวลา 

        เดือนท่ี   ประเภทกิจกรรม 

  3  จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 

  6  จัดทําโครงรางงานวิจัย 

  7  พิจารณาโครงรางงานวิจัย 

  8  ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

    ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน 

    (ถาตองการ) 

  9  เริ่มเก็บขอมูล 

  15  นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

  19  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

  20  จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 
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21 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัย 

กุมารแหงประเทศไทย ใหทําการประเมินผล  สําหรับประกอบคุณสมบัติ

การเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติข้ันสุดทาย 

 

ขอ 5. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของหนวยโรคติดเชื้อ สังกัดภาควิชากุมาร

เวชศาสตร หรือสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม และไดรับ วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือ 

อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือเทียบเทา  

 

ขอ 6. ในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดท่ีสถาบัน หรือภาควิชาท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับ

การฝกอบรม หัวหนาสถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมัติผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น 

พรอมท้ังออกจดหมายเชิญไปยังผูควบคุมงานวิจัยทานนั้นดวย 

 

ขอ 7. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ท่ี อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ 

รับรอง คือ ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยอยางนอย 1 ใน 2 ทานนี้ ตอง

อยูนอกสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดนั้นฝกอบรมอยู 

 

ขอ 8. ผูประเมินงานวิจัย ตองได วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือ อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือวุฒิ อ่ืนท่ี

เทียบเทา วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ และรับประเมินงานวิจัยท้ังหมดไมเกิน 3 ฉบับในแตละป (นับรวมงานวิจัย

ท่ีผูประเมินควบคุมดวย) 

 

ขอ 9. ผูควบคุมงานวิจัย มีหนาท่ีทาบทามผูประเมินงานวิจัย ท้ังในและนอกสถาบัน ท้ังนี้ควรทาบทามให

เสร็จสิ้น และสงแบบตอบรับเปนผูประเมินงานวิจัย ใหเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ถาหากผู

ประเมินงานวิจัยไมไดทาบทามหรือไมแจง อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อจะกําหนดผูประเมินท่ีเหมาะสมให 

 

ขอ 10. ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผูควบคุมงานวิจัย ไมเปนไปตามขอ 5 หรือผูประเมินงานวิจัย ไมเปนไปตาม

ขอ 7 และ 8 ใหหัวหนาสถาบันทําเรื่องเสนอผานเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ เพ่ือนําเขาท่ีประชุม 

อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป 

 

ขอ 11. ประเภทของงานวิจัย แบงออกเปน 

11.1 การวิจัยทางคลินิก เชน randomized controlled trial, cohort study, case-control 

study, systematic review with or without meta-analysis เปนตน 

11.2 การวิจัยดาน basic sciences หรือดานโรคติดเชื้อ เชน microbiology 

11.3 การวิจัยดานโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ยาปฏิชีวนะ หรือวัคซีน 
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11.4 การวิจัยดานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 

 

ขอ 12. แพทยประจําบานตอยอดจะตองแจง 

 ชื่อ นามสกุล ของประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย 

 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย 

 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ 

 ชื่ออาจารยผูควบคุมงานวิจัย 

 ชื่อผูประเมินงานวิจัย 2 ทาน 

ใหเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ทราบโดยผานหัวหนาสถาบัน ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปการศึกษาท่ีแพทยประจําบานตอยอดจะยื่นสมัครสอบ วว. อนุสาขากุมารฯ โรคติดเชื้อ 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับชื่อเรื่องงานวิจัย อาจารยผูควบคุมงานวิจัย หรือผูประเมิน

งานวิจัย หลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากอฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อแลว แพทยประจําบานตอยอดจะตองยื่นคํารอง

ตอหัวหนาสถาบันท่ีรับการฝกอบรม โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมงานวิจัย เพ่ือขออนุมัติ

การเปลี่ยนแปลง สงใหเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ นําเขาท่ีประชุมอฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ

พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีงานวิจัยท่ีไมเปนไปตามโครงรางฯ เนื่องจากมีเหตุขัดของระหวางการทําวิจัย 

ไมจําเปนตองเปลี่ยนเรื่องใหม ใหอภิปรายปญหาท่ีเกิด และวิธีการแกไข ท้ังนี้โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สถาบัน และอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 

 

ขอ 13. รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ สามารถ

จัดทําเปน 2 รูปแบบ อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 13.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

13.2 บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพแลว หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ (peer-

reviewed journal) ซ่ึงปรากฎในฐานขอมูลระดับสากล เชน PubMed, Scopus เปนตน พรอม

กับใบประเมินงานวิจัยของอาจารยผูควบคุมท่ีแสดงวางานวิจัยไดผานการประเมิน 

  

ขอ 14. การสงรายงานผลงานวิจัยแพทยประจําบานตอยอดและการประเมิน ใหเปนไปตามรูปแบบของ

รายงาน ดังตอไปนี้ 

 14.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

  1.) สงรายงานวิจัยฉบับรางท่ีไดรับการตรวจแกไขจากอาจารยผูควบคุมงานวิจัย จํานวน 3 

ฉบับพรอมใบคําแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัยใหหัวหนาสถาบันท่ีฝกอบรม ภายในวันท่ี 15 มีนาคม ของปท่ี

จะสอบ เพ่ือสงไปผูประเมินงานวิจัย 
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  2.) การเรียงลําดับชื่อผูประเมินงานวิจัย ใหเรียงดังนี้ ลําดับท่ี 1 เปนประธานผูประเมิน

งานวิจัย ซ่ึงหมายถึงผูประเมินในสถาบันและไมใชอาจารยผูควบคุมงานวิจัย ในกรณีท่ีมีผูประเมินนอก

สถาบัน 2 ทาน ใหผูประเมินท่ีอาวุโสกวา เปนประธาน ลําดับท่ี 2 เปนผูควบคุมงานวิจัย และลําดับท่ี 3 เปน

ผูประเมินนอกสถาบนั 

  3.) ในกรณีท่ีผูประเมินใหมีการแกไขและจะพิจารณาใหมหลังการแกไข ใหแพทยประจํา

บานตอยอดดําเนินการแกไข พรอมกับสําเนาใบประเมินใหเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ทราบ

โดยเร็ว จากนั้นแพทยประจําบานตอยอดติดตอกับผูประเมินเพ่ือขอรับใบประเมินผลครั้งใหม ใหแลวเสร็จ

ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของปท่ีสอบ 

  4.) ในกรณีท่ีผูประเมินใหผานโดยแกไขตามคําแนะนํา และไมขอพิจารณาซํ้าหลังแกไข ให

เปนหนาท่ีของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย ในการควบคุมดูแลใหแพทยประจําบานตอยอดแกไขรายงานให

เรียบรอย 

  5.) การตัดสินใหงานวิจัยผาน ใหมีมติเปนเอกฉันท ในกรณีท่ีความเห็นของผูประเมิน

ขัดแยงกัน ใหอาจารยผูควบคุมงานวิจัยประสานหาขอยุติท่ียอมรับไดทุกฝาย ถาอาจารยผูควบคุมงานวิจัย

ไมสามารถประสานความเห็นไดเปนเอกฉันท ใหถือเสียงขางมาก (2 ใน 3) เปนเกณฑตัดสิน 

  6.) แพทยประจําบานตอยอดตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแกไขเรียบรอยแลว และ

พิมพตามรูปแบบท่ีกําหนด จํานวน 3 ชุด พรอมท้ังสงไฟลบันทึกขอมูลแบบ electronic ท่ีมีรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณบันทึกในรปูแบบ PDF ใหแกหัวหนาสถาบัน เพ่ือสงมอบใหแกเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติด

เชื้อ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปท่ีสอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงตองระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อ

แพทยผูทํา ติดท่ีสันปก ซ่ึงอาจจะเขียนหรือพิมพสติกเกอรติดก็ได 

 14.2 บทความภาษาอังกฤษท่ีไดรับการตีพิมพแลว หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ ในวารสาร

ทางการแพทยท่ีมีผูทบทวน 

  1.) ใหแพทยประจําบานตอยอดเปนผูนิพนธชื่อแรก 

  2.) ใหสง reprint พรอมท้ังไฟลบันทึกขอมูลแบบ electronic ซ่ึงบันทึกบทความท่ีตีพิมพ

ในรูปแบบ PDF หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพจากบรรณาธิการของวารสาร (letter of acceptance) 

พรอมกับใบประเมินงานวิจัยของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยท่ีแสดงวางานวิจัยไดผานการประเมินและใบคํา

แสดงจรรยาบรรณในงานวิจยัใหหัวหนาสถาบันท่ีฝกอบรม เพ่ือสงใหแกเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ 

ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของปท่ีสอบ 

  3.) ในกรณีท่ีไมไดสง reprint ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของปท่ีสอบ ขอใหสงตนฉบับ

สุดทายท่ีแกไขเรียบรอยแลวท่ีสงทางวารสารฯ เพ่ือรอตีพิมพพรอมสงไฟลบันทึกขอมูลแบบ electronic ซ่ึง

บันทึกบทความตนฉบับแกเลขานุการ อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปท่ีสอบ 

  

ขอ 15. เม่ือแพทยประจําบานตอยอดทํางานวิจัยเสร็จสิ้นแลว ใหนําเสนอผลงานวิจัยของตนในรูปแบบปาก

เปลา (oral presentation) หรือแบบโปสเตอร (poster presentation) ในงานประชุมใหญของสมาคมโรค
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ติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย ท้ังนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดและทีมวิจัย

สามารถนําผลงานไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติซํ้าได 

 

ขอ 16. ผูสมัครสอบสมทบเพ่ือ วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ หรือ อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ตองปฏิบัติเชนเดียวกับ

แพทยประจําบานตอยอดในสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

 

ขอ 17. ผูสมัครสอบเพ่ือ อว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ซ่ึงไดวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติด

เชื้อ จากตางประเทศท่ีเทียบเทา วว. กุมารฯ โรคติดเชื้อ ใหสงผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรแลวอยาง

นอย 1 เรื่อง แทนรายงานวิจัยได โดยเสนอให อฝส. กุมารฯ โรคติดเชื้อ พิจารณาภายในวันท่ี 15 มีนาคม 

ของปการศึกษานั้น 

 

ขอ 18. งานวิจัยนี้เปนสิทธิของสถาบันท่ีฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดสามารถนําผลงานวิจัยนี้ไปเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอาจารยผูควบคุม

งานวิจัยและหัวหนาสถาบันแลวเทานั้น 
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ภาคผนวกท่ี 5 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึง่ของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ

ปฏิบัติงานจริงๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสม

ผลงานท่ีปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจต

คติ ตามสมรรถนะท่ีกําหนด ประเมินการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตออาจารยท่ีปรึกษาป

ละ 1-2 ครั้ง เพ่ือรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา 

การกําหนดแนงทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช Portfolio มีดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ กําหนดใหสถาบัน

ฝกอบรมใช Portfolio เปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคในเรื่องการติดตอสื่อสารและ

การสรางสัมพันธภาพ และการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ จะตองใหอาจารย

ของสถาบันประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบ

ประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio 
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ภาคผนวกท่ี 6 

6.1 กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดควรจะตองสามารถไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับ

ดูแล (Entrustable Professional Activities: EPA) เม่ือสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร 

 

EPA 1  การสนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมตามหลักจุลชีววิทยา  

(Promoting antimicrobial stewardship based on microbiological principles) 

EPA 2  การดูแลรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก  

(Management of previously healthy patients with a pediatric infectious disease) 

EPA 3  การดูแลรักษาโรคติดเชื้อในเด็กกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน 

(Management of pediatric patients with complex medical problems and a proven 

or    

suspected infectious diseases) 

EPA 4  การมีความรูและทักษะในการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ (Knowledge and skills in 

prevention and containment of infection) 

EPA 5  การเปนผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อเด็ก และประยุกตใชวิทยาการอยางทันสมัย 

(Leader in the infectious disease subspecialty profession and application of new 

knowledge) 
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6.2 สมรรถนะทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีเกี่ยวของสําหรับแตละ EPA 

Competency 
EPA 

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 

1.พฤตินิสัย เจตคต ิคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

(Professionalism habits, attitudes, moral and ethics) 
++ ++ ++ ++ ++ 

2.การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

(Communication and interpersonal skills) 
++ ++ ++ ++ ++ 

3.ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อและศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(Scientific Knowledge of Medical knowledge of 

Pediatric infectious diseases and other related 

sciences) 

++ ++ ++ ++ ++ 

4.การบริบาลผูปวย 

(Patient care) 
++ ++ ++ ++ + 

5.ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติด

เชื้อ (Health system and health promotion related 

infectious disease) 

+ + + ++ + 

6.การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(Continuous professional development) 
+ + ++ ++ ++ 

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

EPA Milestone level 

Level 1 (F1) Level 2 (F2) 

EPA 1  การสนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยาง

เหมาะสมตามหลักจุลชีววิทยา (Promoting 

antimicrobial stewardship based on 

microbiological principles) 

L1-3 L4-5 

EPA 2  การดูแลรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก 

(Management of previously healthy 

patients with a pediatric infectious 

diseases) 

L1-3 L4-5 

EPA 3  การดูแลรักษาโรคติดเชื้อในเด็กกลุมโรคท่ี

มีปญหาซับซอน (Management of pediatric 

patients with complex medical problems 

and a proven or suspected infectious 

disease) 

L1-2 L3-5 

EPA 4  การมีความรูและทักษะในการปองกัน 

และควบคุมการติดเชื้อ (Knowledge and skills 

in prevention and containment of 

infection) 

L1-2 L3-5 

EPA 5 การเปนผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญดานโรค 

ติดเชื้อเด็ก และประยุกตใชวิทยาการอยาง 

ทันสมัย (Leader within the infectious 

disease subspecialty profession and 

application of new knowledge) 

L1-2 L3-5 

 

L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  
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EPA 1 การสนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมตามหลักจุลชีววิทยา  

(Promoting antimicrobial stewardship based on microbiological principles) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อเร่ืองกิจกรรม การสนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมตามหลักจุลชีววิทยา  

(Promoting antimicrobial stewardship based on microbiological principles ) 

2. ขอกําหนดและ

ขอจํากัดของกิจกรรม 

(บริบท สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

 2.1 สามารถนําหลักการของเภสชัจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาตานจุลชีพแตละ 

ชนิดมาใชในการเลือกขนาดยาท่ีเหมาะสมในการรักษาผูปวยเด็ก เชน  

2.1.1 ความแตกตางของกลไกการออกฤทธ์ิของยาตานจุลชีพในกลุม time-dependent และ  

concentration-dependent 

2.1.2 การบริหารยาถ่ีๆ หรือการใหยาแบบ continuous infusion   

2.1.3 การใหยาในผูปวยกรณีพิเศษตางๆ เชน ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของตับ หรือไต 

บกพรอง เปนตน   

2.1.4 ประยุกตใชการตรวจวัดระดบัยา (therapeutic drug monitoring) ในการปรับขนาดยาท่ี 

เหมาะสมเพ่ือใหไดผลการรักษาท่ีดี เชน การเลือกใชยา vancomycin ในการรักษาการติด 

เช้ือกรัมบวกดื้อยา การเลือกใชยา voriconazole หรือยา itraconazole ในการรักษา invasive  

fungal infection เปนตน  

 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางการใชยาตานจลุชีพ และกลไกในการเกิดเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ เชน 

mutations, plasmids, transposable elements, efflux pumps, alterations of binding 

proteins, enzyme based inactivation altered porins เปนตน  

2.3  สามารถประยุกตใชหลักการสนับสนุนการใชยาตานจลุชีพอยางเหมาะสม (antibiotic  

stewardship) เชน pre-authorization, prospective audit and feedback  

บริบท 

สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

 ขอจํากัด: ไมม ี

3. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ ความรู 

ทักษะ ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูทางทฤษฎีและทักษะในการใชยาตานจลุชีพอยางเหมาะสมตามหลักจุลชีววิทยา มา

ประยุกตใชในการรักษาผูปวยเด็กโรคติดเช้ือในแตละชวงวัย รวมถึงผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว มีการติด

เช้ือท่ีซับซอน และผูปวยกรณีพิเศษตางๆ (ภาคผนวก 1) 
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หัวขอ รายละเอียด 

4.2 ความรูทางทฤษฎี  

มาประกอบการพิจารณาการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมตามหลกัจุลชีววิทยา ในการรักษาผูปวย

เด็กโรคติดเช้ือในแตละชวงวัย รวมถึงผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว มีการติดเช้ือท่ีซับซอน และผูปวยกรณี

พิเศษตางๆ 

4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน ในการใหคําปรึกษา (consultation) ดาน

การใชยาตานจลุชีพอยางเหมาะสม 

4.4 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานประเมินโดยอาจารยประจําสถาบัน อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

6. ระดับความสามารถ

ตาม EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอดแตละ

ชั้นป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

6.1 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L1-L3 สําหรับการเลื่อนข้ันไปอยูระดับการฝกอบรมหรือช้ัน

ปท่ี 2 

6.2 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-L5 เมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในระดับหรือช้ันปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการ

รับรองประเมิน 

วันหมดอายุผลการรับรองประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องน้ีเลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 45 / 59 

 

EPA 2 การดูแลรักษาโรคติดเช้ือในเด็ก  

(Management of previously healthy patients with a pediatric infectious disease) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อเร่ืองกิจกรรม การดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็ก 

(Management of previously healthy patients with a pediatric infectious disease) 

2. ขอกําหนดและ

ขอจํากัดของกิจกรรม 

(บริบท สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 สามารถซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย เพ่ือใหการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือในเด็กไดอยาง 

ถูกตองและเหมาะสม 

2.2 สามารถเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือท่ีเหมาะสมใน 

เด็ก ไดท้ังการเพาะเช้ือ การตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา การตรวจโดยอณูชีววิทยา  

2.3 ในการรับปรึกษา (consultation) สามารถสรปุประเด็นคําถามทางคลินิก (clinical  

question) และจัดลาํดับความสําคัญเรงดวน ในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (rapid  

testing) และ/หรือใหการรักษา empirical therapy ท่ีเหมาะสมได  

 2.4 สามารถสั่งใชยาตานจลุชีพ (targeted antimicrobial therapy) ท่ีเหมาะสม โดยประมวล

ขอมูลจากการวินิจฉัยโรคจาก ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา ความไวตอยาตานจลุชีพ (drug 

susceptibility result)  

2.5 มีทักษะในการแนะนําแนวคิดดานโรคติดเช้ือในการทํางานกับทีมบุคคลากรทาง 

การแพทย ท้ังกุมารแพทยท่ัวไป/กุมารแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืน/แพทยสาขาอ่ืน ผูปวยและ 

ครอบครัว เพ่ือไปปรับใชในการดูแลผูปวยโรคติดเช้ืออยางเหมาะสม 

บริบท 

สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

 ขอจํากัด: ไมม ี

3. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ ความรู 

ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูพ้ืนฐานในการดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็ก (ภาคผนวก 1) 

4.2 ทักษะการตรวจรางกายเพ่ือการวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือในเด็ก 

4.3 ความรูทางทฤษฎี มาประกอบการดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็ก 

4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน ในการใหคําปรึกษา (consultation) ดาน

การดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็ก 

4.5 ทักษะการใหความรู คําแนะนํา และการมีปฏสิัมพันธกับผูปกครองอยางเหมาะสม 
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หัวขอ รายละเอียด 

4.6 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิานประเมินโดยอาจารยประจําสถาบัน อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5.2 Case-base discussion ประเมินโดยอาจารยประจําสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

6. ระดับความสามารถ

ตาม EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอดแตละ

ชั้นป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

6.1 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L1-L3 สําหรับการเลื่อนข้ันไปอยูระดับการฝกอบรมหรือช้ัน

ปท่ี 2 

6.2 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-L5 เมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในระดับหรือช้ันปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการ

รับรองประเมิน 

วันหมดอายุผลการรับรองประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องน้ีเลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 3 การดูแลรักษาโรคติดเช้ือในเด็กกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน 

(Management of pediatric patients with complex medical problems and a proven or 

suspected infectious disease) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อเร่ืองกิจกรรม การดูแลรักษาโรคติดเชื้อในเด็กกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน 

(Management of pediatric patients with complex medical problems and a 

proven or suspected infectious disease) 

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานท่ี 

ลักษณะผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 สามารถซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย เพ่ือใหการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือในเด็ก 

กลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน เชน ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด ผูปวยท่ีมีโรค 

ประจําตัว หรือภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน 

2.2 สามารถเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือท่ี 

เหมาะสมในเด็กกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน  

 2.3 สามารถสั่งใชยาตานจลุชีพแบบครอบคลมุ (empirical antimicrobial therapy) ท่ี

เหมาะสม โดยการประมวลขอมลูจากการวินิจฉัยแยกโรค แบบแผนความไวตอยาตาน

จุลชีพ (local antibiogram) และโรคประจําตัวของผูปวย    

 2.4 สามารถสั่งใชยาตานจลุชีพแบบจําเพาะเจาะจง (targeted antimicrobial 

therapy) ไดอยางเหมาะสม โดยประมวลขอมูลจากการวินิจฉัยโรคจาก ผลการตรวจ

ทางจุลชีววิทยา ความไวตอยาตานจุลชีพ (drug susceptibility result) และโรค

ประจําตัวของผูปวย 

2.5 ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานดานระบาดวิทยา พยาธิสรรีวิทยา ในการวินิจฉัยและดูแล

รักษาผูปวยท่ีมีการตดิเช้ือฉวยโอกาส ผูปวยท่ีมีการตดิเช้ือรุนแรง ผูปวยท่ีมี

ภาวะแทรกซอนจากการตดิเช้ือได  

2.6 มีทักษะในการแนะนําแนวคิดดานโรคติดเช้ือในการทํางานประสานกับทีม 

บุคคลากรทางการแพทย ท้ังกุมารแพทยท่ัวไป/กุมารแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืน/แพทย 

สาขาอ่ืน ผูปวยและครอบครัว เพ่ือไปปรับใชในการดูแลผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว  

หรือมีการติดเช้ือท่ีซับซอนไดอยางเหมาะสม 

บริบท 

สถานท่ี: หอผูปวยใน  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

 ขอจํากัด: ไมม ี

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชพีท่ี

เกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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หัวขอ รายละเอียด 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดานประสบการณ 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูพ้ืนฐานในการดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็กกลุมโรคท่ีมีปญหาซับซอน 

(ภาคผนวก 1) 

4.2 ทักษะการตรวจรางกายเพ่ือการวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคติดเช้ือในเด็กกลุม

โรคท่ีมีปญหาซับซอน 

4.3 ความรูทางทฤษฎีมาประกอบการดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็กท่ีมีโรคประจําตัว หรือ

มีการตดิเช้ือท่ีซับซอนได 

4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน ในการใหคําปรึกษา 

(consultation) ดานการดูแลรักษาโรคตดิเช้ือในเด็กท่ีมีโรคประจําตัว หรือมีการติดเช้ือ

ท่ีซับซอนได 

4.5 ทักษะการใหความรู คําแนะนํา และการมีปฏสิัมพันธกับผูปกครองอยางเหมาะสม 

4.6 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิานประเมินโดยอาจารยประจําสถาบัน อยางนอยปละ 

2 ครั้ง  

5.2 Case-base discussion ประเมินโดยอาจารยประจําสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทยประจําบานตอยอดแต

ละชัน้ป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

6.1 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L1-L2 สําหรับการเลื่อนข้ันไปอยูระดับการ

ฝกอบรมหรือช้ันปท่ี 2 

6.2 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3-L5 เมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในระดับหรือช้ัน

ปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรอง

ประเมิน 

วันหมดอายุผลการรับรองประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องน้ีเลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 4 การมีความรูและทักษะในการปองกัน และควบคุมการติดเช้ือ (Knowledge and skills in 

prevention and containment of infection)  

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.  ชือ่เร่ืองกิจกรรม การมีความรูและทักษะในการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ (Knowledge and 

skills in prevention and containment of infection)  

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานท่ี 

ลักษณะผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 การใหวัคซีนปองกันโรคท่ีเหมาะสมกับแตละวัย 

2.1.1 ใหคําแนะนํา และเลือกใชวัคซีนไดตามแผนการสรางเสรมิภูมคิุมกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุข และวัคซีนเสริมตามความเสี่ยงของเด็ก   

2.1.2 เขาใจหลักการ และชนิดของวัคซีนตางๆ รวมถึง ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน

ตามหลังการใหวัคซีน และสามารถรายงานตามระบบเฝาระวังไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 2.2 สามารถใหการปองกันหลังสัมผสัโรคตอโรคตดิตอท่ีพบบอย อาทิเชน เชน หัด 

สุกใส ไอกรน ไขกาฬหลังแอน วัณโรคเปนตน  

 2.3. สามารถวางแผน และมแีนวปฏิบัติในการปองกันการติดเช้ือท่ีเหมาะสม  

 2.3.1 ใหการดูแลผูปวยโดยใชมาตรการการปองกันการตดิเช้ือท่ีเหมาะสม (isolation) 

ไดแก contact, respiratory droplet, airborn isolation  

 2.3.2 ใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวยท่ีมีการติดเช้ือแบคทีเรียดื้อยา 

(multidrug resistant orgnisms) ท่ีสําคัญ อาทิเชน  carbapenem resistant 

Enterobacteriaceae (CRE), methicillin resistant S. aureus (MRSA), 

vancomycin resistant enterococci (VRE) เปนตน 

 2.3.3 ใหการปองกันการติดเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรบัผูท่ีมภีาวะภมูิคุมกันต่ํา เชน ผูปวยท่ี

ไมมมีาม ผูติดเช้ือเอชไอวี ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด ผูปวยท่ีไดรับการปลูกถาย

อวัยวะ เปนตน  

 2.3.4 ใหการปองกันการติดเช้ือท่ีพบบอยสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล อาทิเชน 

Ventilator associated pneumonia, central line associated blood stream 

infection เปนตน   

2.4. สามารถสงตรวจทางหองปฏบัิติการท่ีเหมาะสมในการวินิจฉัยและควบคุมการ

ระบาด 

2.5 สามารถสื่อสารกับผูปวย ครอบครัว บุคคลากรทางการแพทย หรือชุมชน ในการ

ใหการปองกันโรคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และทํางานเปนทีมรวมกับ

หนวยควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล       

 2.6 สามารถรายงานโรคติดตอหรอืสถานการณการระบาดไดตามแนวทางของสํานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของได 

2.7 มีทักษะในการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ ไดแก  การทําความสะอาดมือ 

(hand hygiene) และการใชอุปกรณปองกันรางกาย (personal protective 

equipment) ท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพและถูกวิธี  

บริบท 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

สถานท่ี: คลินิกเด็กสุขภาพเด็กดี คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

ขอจํากัด: ไมม ี

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดานประสบการณ 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูและทักษะในการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือ (ภาคผนวก 1 และ 2) 

4.2 ความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือ  

4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารในการใหคําปรึกษา (consultation) ดานการปองกัน

และควบคมุการตดิเช้ือ  

4.4 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิานประเมินโดยอาจารยประจําสถาบัน อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง   

5.2 ประเมินทักษะไดแก  การทําความสะอาดมือ (hand hygiene) และการใช

อุปกรณปองกันรางกาย (personal protective equipment) โดยอาจารยประจํา

สถาบัน อยางนอย 1 ครั้ง ในช้ันปท่ี 1 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทยประจําบานตอยอดแต

ละชัน้ป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

6.1 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L1-L2 สําหรับการเลื่อนข้ันไปอยูระดับการ

ฝกอบรมหรือช้ันปท่ี 2 

6.2 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3-L5 เมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในระดับหรือ

ช้ันปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรอง

ประเมิน 

วันหมดอายผุลการรับรองประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรีมในเรื่องน้ีเลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 5   การเปนผูนําในฐานะผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือในเด็ก และประยุกตใชวิทยาการอยางทันสมัย 

(Leader in the infectious disease subspecialty profession and application of new 

knowledge) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ชื่อเร่ืองกิจกรรม การเปนผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อในเด็ก และประยุกตใชวิทยาการ

อยางทันสมัย (Leader in the infectious disease subspecialty profession and 

application of new knowledge) 

2. ขอกําหนดและขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท สถานท่ี 

ลักษณะผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานโรคตดิเช้ืออยางตอเน่ือง  

    2.1.1 มีทักษะในการคนควาหาขอมูล (literature search) 

    2.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีการวิจัย จุดเดน จุด

ดอยของงานวิจัย และ การนําไปประยุกตใชทางคลินิก  

2.2 สามารถนําเสนองานทางวิชาการผานการนําเสนอในท่ีประชุม งานประชุมวิชาการ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชน การประชุมสมาคมวิชาชีพ การนําเสนอ interhospital 

conference การนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาต/ินานาชาติ เปนตน หรือ

การเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการเผยแพรแลกเปลี่ยนความรู และการ

พัฒนาเชิงนโยบายท่ีเปนประโยชน  

 2.3 มีทักษะในการใหความเห็น ในฐานะผูเช่ียวชาญดานโรคตดิเช้ือ ในการพัฒนาเชิง

นโยบาย ดานการรักษา ปองกัน หรือ ควบคุมการระบาดของโรคตดิเช้ือเด็กได 

บริบท 

สถานท่ี: ในโรงพยาบาล/งานประชุมวิชาการดานโรคติดเช้ือ/งานสมาคมโรคติดเช้ือใน

เด็กแหงประเทศไทย งานประชุมดานโรคติดเช้ืออ่ืนๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป 

ขอจํากัด: ไมม ี

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือ 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดานประสบการณ 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูและทักษะในการการตดิตามความรู เผยแพร และ ประยกุตใชวิทยาการ

อยางทันสมัยในดานโรคตดิเช้ือเดก็ 

4.2 ความรูทางทฤษฎี มาประกอบการพิจารณาการติดตามความรู เผยแพร และ 

ประยุกตใชวิทยาการอยางทันสมัยในดานโรคติดเช้ือเด็ก 

4.3 ทักษะในการนําเสนอขอมูลทางวิชาการ การติดตอสื่อสารและใหคําปรึกษา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

(consultation) ดานการตดิตามความรู เผยแพร และ ประยุกตใชวิทยาการอยาง

ทันสมัยในดานโรคติดเช้ือเด็ก 

4.4 พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 Journal club discussion ประเมินโดยอาจารยประจาํสถาบันอยางนอยปละ 2 

ครั้ง 5.2 นําเสนอ/อภิปราย ใน pediatric interhospital conference หรือ นําเสนอ

ผลงานวิชาการ/การเขียนบทความวิชาการประเมินโดยอาจารยประจําสถาบันหรือ

อาจารยในสมาคมโรคติดเช้ือในเดก็แหงประเทศไทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

6. ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทยประจําบานตอยอดแต

ละชัน้ป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

6.1 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L1-L2 สําหรับการเลื่อนข้ันไปอยูระดับการ

ฝกอบรมหรือช้ันปท่ี 2 

6.2 ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3-L5 เมื่อสิ้นสดุการฝกอบรมในระดับหรือ

ช้ันปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรอง

ประเมิน 

วันหมดอายผุลการรับรองประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องน้ีเลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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ภาคผนวกท่ี 7 

เกณฑคุณสมบัติของสถาบันท่ีจะรับผูเขาฝกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

 

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะ และตองระบุสถานภาพ

ของสถาบันฝกอบรม 

1. เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 สถาบันท่ีจะพิจารณาเปนสถานท่ีสําหรับใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ควร

เปนโรงพยาบาลท่ีมีการจัดระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณ จํานวนผูปวยท้ังในและนอก

พอเหมาะแกการศึกษา (ไมนอยหรือมากจนเกินกวากําลังเจาหนาท่ี สถานท่ี และอุปกรณ) และมี

แพทยผูทรงคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาตางๆ ท่ีจะดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอยางเพียงพอ

และจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปท่ีระบุไวในขอบังคับแพทยสภาวาดวยการเสนอขอเปดการ

ฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. 2552 และ

ตองเปนสถาบันท่ีมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามเกณฑของแพทยสภา ดังนี้ 

(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพหรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการ

ใฝรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

(ค) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีสถานท่ีเครื่องมืออุปกรณและจํานวนผูปวยท้ังประเภท

ผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวน

ดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตรหรือ

แผนกในโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการโดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร/ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชน

สวนตัวท่ีอาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจํา

บานตอยอด 

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดท่ีมีความรู

ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเปน

นักวิชาการท่ีจะศึกษาตอเนื่องไดและมีวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน

ไดแกการบริหารงานท่ัวไปการบริหารการศึกษาเปนตนระบบบริหารงานดังกลาวให
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ทําเปนระเบียบของคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาลและ

ประกาศใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีเก่ียวของและมีความมุงม่ัน

ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

(ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ป ) คณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/ 

โรงพยาบาลท่ีขอเปดดําเนินการฝกอบรมอาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะ

แพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณดําเนินการเปด

หลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ใหชวยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา/ ชวยเหลือ

หรือเปนสถาบนัสมทบ/ สถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 

(ฌ) กอนเปด ดําเนินการฝกอบรมคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/ 

โรงพยาบาลจะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม

เพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯและจะตองมีความพรอมใน

การจัดการฝกอบรมและทรพัยากรตางๆโดยเฉพาะอาจารยสื่อการศึกษาและอุปกรณ

การฝกอบรมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดท้ังนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ป ท่ีมี

ความชัดเจนและเปนไปไดโดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอม

ดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา 

(ญ) ในกรณีท่ีเปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชนนอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง 

(ฌ) แลวจะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรมโดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมี

ทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาวและใหมีผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย

แหงประเทศไทยเปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหนง 

1.2 หนวยงานกลางพ้ืนฐาน 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานกลาง ใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการ

ชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม ซ่ึง

หองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรูความชํานาญ

เปนผูควบคุม 

 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจ

ชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ 

สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศน

ไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือ

หรือสอนแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดทุกสาขาได อัตราการ

ตรวจศพ ซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจใน
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การคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใน

โรงพยาบาลนั้น จะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม 

(ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ 

และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวน จนสามารถใหการ

วินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 

ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด 

สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ีบงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจ

ในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย

ในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 

 หองปฏิบั ติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถ

ใหบริการตรวจไดเปนประจําดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุล

ชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน รวมท้ังจะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือด

ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

(ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทาง

รังสีท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

(ค) หองสมุดทางแพทย สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุด ซ่ึงมีตํารามาตรฐานทาง

การแพทย วารสารทางการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงาน

ท่ีตีพิมพในวารสาร สําหรับใหแพทยประจําบานตอยอดใชไดสะดวก 

(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟม

ประจําตัว ซ่ึงบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน 

และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(จ) สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูล

ทางวิชาการท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง

เพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ี

ปลอดภัย 

(ฉ) สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อใหให เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกหลักจรยิธรรม 

1.3 หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก  อายุรศาสตร 

ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพ่ือใหดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ี

ฝกอบรมหากจําเปน 

1.4 กิจกรรมวิชาการ 
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สถาบันฝกอบรมจะตองจัดให มีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอท้ังในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการสาขาท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการ

ระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาลเชน morbidity mortality conference, 

clinicopathological conference 

2. เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม 

2.1 ลักษณะเฉพาะของสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมควรเปนโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  (HA)  (หรือกําลัง

ดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ) จากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล  มีการ

ฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตรท่ีราชวิทยาลัยหรือแพทยสภารับรอง  มีระบบ

การบริหารจัดการท่ีดี  มีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยพอเหมาะแกการฝกอบรม

ผูปวยท้ังประเภทผูปวยในและผูปวยนอก มีแพทยผูทรงคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาโรคติดเชื้อใน

เด็ก อยางนอย 2 คน และตองมีเวลาพอและเต็มใจท่ีจะดําเนินการตามโครงการฝกอบรม และ

เปนโรงพยาบาลท่ีมีหนวยงานกลางพ้ืนฐานท่ีจําเปน หนวยงานท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวย

สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก รวมท้ังมีกิจกรรมวิชาการท่ีชวยสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีการ

เรียนรูสถาบันฝกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อจะตองไดรับการรับรองจากราช

วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ จํานวนผูปวยและการ

บริการ  ผูดําเนินการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อกําหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทยและแพทยสภา   

2.1.1 มีสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณท่ีเพียงพอสําหรับงานบริการและการฝกอบรมกุมารเวช

ศาสตรโรคติดเชื้อ 

(1) มีสาขาหรือหนวยบริการท่ีสําคัญ คือ 

 อายุรศาสตร 

 กุมารเวชศาสตร 

 ศัลยศาสตร 

 ออรโธปดิกส 

 สูตินรีเวชวิทยา 

 จักษุ โสตนาสิก ลาริงซวิทยา 

 วิสัญญีวิทยา 

 พยาธิวิทยา 

 พยาธิวิทยาคลินิก หรือฝายปฏิบัติการเวชศาสตรชัณสูตร 

 รังสีวิทยา 
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 จิตเวชศาสตร 

 หนวยเวชระเบียนและสถิติ   

(2)  มีผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อไมนอยกวา 500 ครั้ง/ป 

(3)  มีผูปวยในทางกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อมารับการรักษาไมนอยกวา 200 ครั้ง/ป 

(4) มีจํานวนการสงตรวจทางจุลชีววิทยาในผูปวยเด็กไมนอยกวา 2000 ครั้ง/ป 

(5) มีหองปฏิบัติการตรวจทางโรคติดเชื้อดังนี้ 

 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 หาความไวของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (antimicrobial susceptibility test) 

 ตรวจหาแอนติบอดียในน้ําเหลืองตอเชื้อท่ีพบบอย  

 หองปฏิบัติการ Immunology  

(6)  มีหองอภิบาลผูปวยหนัก (I.C.U) ท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณพรอมท่ีจะใหการตรวจ

และรักษาผูปวยหนักได 

2.2.2 มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมท่ีเหมาะสม 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ  อนุสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคติดเชื้อหรือผูท่ีไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

เปนอาจารยผูสอนเต็มเวลาอยางนอย  2  คน  และอาจารยผูทําหนาท่ีหัวหนาสถาบัน

ฝกอบรมหรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานกุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ

แลวไมนอยกวา  5  ป 

2.2.3 หองปฏิบัติการ/ หนวยงานสนับสนุน สถาบันฝกอบรมควรมีหองปฏิบัติการท่ีสามารถ  

ใหการสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได 

2.2.4 หองสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝกอบรม สถาบันฝกอบรม

จะตองมีหองสมุดหรือระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝกอบรม เปนแหลง

คนควาทางดานการแพทย 

2.2.5 มีกิจกรรมวิชาการ 

มีการจัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้โดยสมํ่าเสมอ 

 ประชุมวารสารสโมสร (journal club) ไมนอยกวา 10 ครั้งตอป 

 ประชุมปรึกษาผูปวย (case conference/bedside conference/grand round) 

ไมนอยกวา10 ครั้งตอป 

 ประชุมวิชาการ ในลักษณะอ่ืนๆ (เชน microbiological conference / 

interdepartmental conference / interhospital conference) ไมนอยกวา

เดือนละ 1 ครั้ง 10 ครั้งตอป 
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สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติขอใด  ก็อาจใชสถาบันสมทบหรือสถาบัน

รวมฝกอบรมอ่ืนรวมดวยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุ

สาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ 

 

3. จํานวนแพทยและอัตราการรับแพทยประจําบานตอยอด 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน เพ่ือให

สามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได ท้ังนี้หากมีจํานวนอาจารยผูฝกอบรมเต็ม

เวลาไมเพียงพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาได ไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารย

ท้ังหมด และภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไม

เต็มเวลา เม่ือรวมกันท้ังหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบ

เต็มเวลาท่ีตองทดแทน  

สถาบันท่ีมีจํานวนอาจารยกุมารแพทยโรคติดเชื้อท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  

ของแพทยสภารับรองประจําอยางนอย 2 คน จะสามารถรับแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อได ปละระดับละ 1 คน รวม 2 ระดบั จํานวน 2 คน ถาจะเพ่ิมแพทย

ประจําบานตอยอดแตละประดับละ 1 คน จะตองมีมีอาจารยประจําเพ่ิม 1 คน และนอกจากนี้ตอง

มีจํานวนผูปวยเด็กโรคติดเชื้อผูปวยนอก ผูปวยใน จํานวนการสงตรวจทางจุลชีววิทยาในผูปวยเด็ก

ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ  

 

4. การรับรองจากแพทยสภา 

สถาบันท่ีจะทําการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือสอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชัพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร จะตองไดรับการตรวจประเมินและไดรับ

การรับรองจากแพทยสภา 
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ภาคผนวกท่ี 8 

รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 

 

1. ศาสตราจารยแพทยหญิงจารุพิมพ สูงสวาง                               ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุประพัฒน  สนใจพาณิชย              ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารยแพทยหญิงวนัทปรียา พงษสามารถ                   ประธาน 

4. ศาสตราจารยแพทยหญิงกุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ               กรรมการ   

5. รองศาสตราจารยแพทยหญิงเกษวดี ลาภพระ                            กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงอรศรี วิทวัสมงคล                        กรรมการ 

7. ผูแทนแพทยประจําบานตอยอด                                            กรรมการ 

8. แพทยหญิงสุพัตรา รุงไมตรี                                กรรมการและเลขานุการ 

9. นางรัตนา คลายแยม                            ผูชวยเลขานุการ 
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