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อยางไรก็ตามในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2546 สาขาวิชาไดปดลงชั่วคราว เนื่องจากไมมีอาจารยประจําสาขา 

จนกระท่ังในป พ.ศ 2554 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลไดกอตั้งใหมอีกครั้งจนถึงปจจุบัน และไดเปดการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภายใตการรับรองของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย (รวกท.) ตั้งแต 

พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน 

วิสัยทัศนของสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล 

“สถาบันของแผนดินท่ีไดมาตรฐานระดับสากล เปนผูนําในดานการศึกษา และการดูแลสุขภาพเด็กและ

วัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัม” 

พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 การดูแลรักษาผูปวยเด็กและวัยรุนโรคขอและรูมาติสซ่ัมในประเทศไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอตอจํานวน

ผูปวยท้ังประเทศ เนื่องจากกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมยังมีความขาดแคลนอยางมาก ในขณะท่ีอุบัติการณ

และความชุกของโรคขอและรูมาติสซ่ัมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหผูปวยเด็กและวัยรุนหลายรายเกิดความพิการ 

ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการไดรับการวินิจฉัยลาชาหรือขาดความชํานาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคใน

กลุมนี้ นอกจากนั้นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสวนใหญยังขาดกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมซ่ึงมีความจําเปนใน

การดูแลผูปวยกลุมนี้ซ่ึงมีความซับซอนอยางมาก การถายทอดความรูใหกับกุมารแพทยท่ัวไปเพ่ือการวินิจฉัย ดูแล

รักษาหรือสงตอไปยังกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมยังไมท่ัวถึงเพียงพอ ดังนั้นหากผูปวยสามารถเขาถึงบริการ

ดานสุขภาพท่ีไดมาตรฐานจะสงผลใหผลการดูแลรักษาผูปวยกลุมนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน ลดภาวะทุพพลภาพ หรือความพิการได 

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของปญหาเหลานี้ จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรเดิมในป พ.ศ. 2557 ใหการฝกอบรม

กุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมใหมีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดจนสอดคลองกับการดูแลรักษาใหเหมาะสม

กับยุคปจจุบัน รวมท้ังอิงเกณฑผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาฉบับปรับปรุงใหม ท่ีเนนการบริบาล

สุขภาพท่ียึดคนเปนศูนยกลาง โดยกําหนดพันธกิจของการฝกอบรมใหครอบคลุมในเรื่องของการผลิตกุมารแพทย

โรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีมีความรูความสามารถในสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุนแบบ

องครวมตามมาตรฐานสากล และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน World Federation for Medical Education 

(WFME) for post-graduation โดยในการปรับปรุงหลักสูตรนี้มีอาจารยผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา 

(Medical education) ของภาควิชาฯ เขารวมอยูในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดวย เพ่ือใหผูรับการฝกอบรม

สามารถดูแลรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวย เพ่ือแกไข

ปญหาและสงเสริมสุขภาพโดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลอยางเปนองครวม และมีคุณธรรมและ

จริยธรรมแหงวิชาชีพของแพทยอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถปฎิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพได อีกท้ังสามารถ

ปฎิบัติงานดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับดูแล ทันยุคกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพรอมท่ีจะ

เรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูไปกับการรูจัก

จัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการรักษาสุขภาพของตนเอง อีกท้ังยังสามารถถายทอดความรูใหกับกุมาร

แพทยท่ัวไป ประชาชน และสังคมอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรยังตองการใหผูรับการฝกอบรมมี
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ความรูพ้ืนฐานและทักษะทางการวิจัย ทักษะการสอน ทักษะดานภาษาอังกฤษ ทักษะความเปนผูนําและทํางาน

รวมกับสหสาขาวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในฐานะกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีดี  

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม และภาควิชากุมารเวชศาสตร มีบริบทและทรัพยากรท่ีสงเสริมการ

ฝกอบรมโดยเปนสถาบันฝกอบรมท่ีมีศักยภาพในการรองรับผูรับการฝกอบรมเพ่ือสําเร็จไปเปนกุมารแพทยโรคขอ

และรูมาติสซ่ัม โดยคํานึงถึงการดูแลรักษาแบบสหสาขา มีการจัดตั้ง care team ในการดูแลรักษาผูปวยเฉพาะโรค 

เชน SLE care team (SLECT) และ care team โรคขอและรูมาติสซ่ัม โดยภายในระยะเวลา 2 ปของการ

ฝกอบรมสาขาวิขาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชากุมารเวชศาสตรไดจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรม

หลายรูปแบบท่ีเนนการปฏิบัติในสถานการณจริงภายใตการดูแลของอาจารยอยางใกลชิด มีการจัดกิจกรรม

วิชาการ เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมมีประสบการณในการคิดวิเคราะหปญหาผูปวย คนหาความรูท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไข

ปญหาและนําเสนอภายใตการดูแลอยางใกลชิดของอาจารย จัดใหมีการอบรมดูงาน (elective) ในสาขาตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกภาควิชาฯ รวมถึงในสถาบันการแพทยอ่ืนๆ ท้ังภายในประเทศและสถาบันตางประเทศ เชน 

University of Miami, University College London และ University of Toronto นอกจากนี้ มีการจัดให

แพทยประจําบานตอยอดเขารวมประชุมสาขาวิชาฯ ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอดประชุมการศึกษาหลัง

ปริญญาอยางสมํ่าเสมอ และมีการแตงตั้งแพทยประจําบานตอยอดใหอยูในกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ อยาง

เปนลายลักษณอักษรทําใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนตาง ๆ ตลอดการฝกอบรม  

 

5. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนระยะเวลา 2 ปแลว 

ผูสําเร็จการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะ

หลัก (core competency) ท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปนตามผลลัพธของแผนการฝกอบรมท่ีพึง

ประสงค (Intended Learning Outcomes) 7 ประการตามท่ีรวกท.กําหนด ซ่ึงสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกําหนดผลลัพธของแผนการฝกอบรมอีก 2 ขอ 

ไดแก การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิกและการนําเสนอ และการดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมแบบสหสาขา 

รวมเปน 9 ขอ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจและเปาหมายการฝกอบรม ดังนี้ 

 5.1  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 

moral and ethics)    

    5.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย  

    5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ  

   5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  

   5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึง

บริบท ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี รักษา

ความลับ และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย  

   5.1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ  
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   5.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ  

 

 5.2 การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

    5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงการรับรูของคู

สื่อสาร สื่อสารดวยภาษาพูดทาทางไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม/เขียน/นําเสนอขอมูลดวยวาจา       

อภิปรายในท่ีประชุม เขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    5.2.2 มีทักษะในการสื่อสารและรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดา

มารดา ผูปกครอง และผูเลี้ยงดู 

    5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ รวมท้ังสรางความสัมพันธระหวางทีมท่ีดูแลรักษา

ผูปวยไดเหมาะสม 

    5.2.4 สามารถชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแล

รักษา และการยินยอมจากผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม 

    5.2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืนๆ ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม  

       5.2.6 ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม 

 

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ (Scientific 

knowledge of pediatric rheumatology and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1) 

     5.3.1 มีความรูความเขาใจดานกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

              5.3.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรคลินิก ความรูพ้ืนฐาน

ทางอิมมูโนวิทยา วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย ในสวนท่ีเก่ียวกับ

กุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

    5.3.3 สามารถคิดวิเคราะห คนควาหาความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และ

การดูแลรักษา ตลอดจนวางแผนในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม       

 

          5.4 การบริบาลผูปวย (Patient care)  

    5.4.1 ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัม (Patient assessment and 

management) 

  - ซักประวัติและตรวจรางกายเด็ก โดยเฉพาะระบบขอ กลามเนื้อและกระดูกอยางถูกตองและ

เหมาะสม สามารถตั้งสมมติฐานและสงตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางมีเหตุผล ประหยัด คุมคา สามารถวิเคราะห

ผลตรวจและหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

  - ใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ ประกอบการวินิจฉัยและรักษาไดอยางเหมาะสม 

  - สามารถใหการรักษาแบบประคับประคอง และบริบาลผูปวยระยะสุดทายใหสอดคลองกับการ

ดําเนินโรค ความตองการของผูปวยและครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

  - บริบาลสุขภาพเด็กองครวม แบบสหวิชาชีพ โดยเนนผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 
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  - บันทึกเวชระเบียนเปนระบบถูกตอง และตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล 

  - รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญและสงตอผูปวยใหไดรับการรักษาอยาง

เหมาะสม  

  - สามารถใหการรักษาผูปวยในกรณีฉุกเฉินไดอยางถูกตองและทันทวงที 

    5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปนของ

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม (Technical and procedural skills)   

  - สามารถอธิบายขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจหรือทําหัตถการไดอยางถูกตอง  

  - สามารถอธิบายข้ันตอนสนการตรวจหรือทําหัตถการ ตลอดจนสามารถกระทําเองไดอยาง

ถูกตอง  

  - สามารถเตรียมผูปวยและดูแลผูปวยหลังการตรวจวินิจฉัยหรือทําหัตถการไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)  

    5.5.1 สามารถประเมิน วิเคราะห วางแผนดูแลสุขภาพของเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมอยางตอเนื่องตั้งแต

แรกเกิดถึงวัยรุน โดยมีครอบครัวเปนศูนยกลาง และคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ 

    5.5.2 ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถใหความรู คําแนะนํา 

และกระตุนใหครอบครัว ชุมชนและสังคมมีสวนในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

             5.5.3 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็กเปน

สําคัญ 

    5.5.4 ใหการดูแลรักษาและใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบ

สาธารณสุขไทยและการสงตอ 

 

          5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 

development) 

    5.6.1 สามารถพัฒนาและกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดาน    

ท้ังในดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพใหมีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม  

    5.6.2 สามารถคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และมีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล        

บนพ้ืนฐานของหลักการดานระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตรเชิงประจักษ  

    5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก และ  

เวชศาสตรเชิงประจักษ 

    5.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมในการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม  

    5.6.4 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และสามารถบริหารจัดการความรู (knowledge 

management) ไดอยางเหมาะสม 
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5.7 ภาวะผูนํา (Leadership)  

    5.7.1 มีความสามารถเปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

ตลอดจนการบริการสุขภาพในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานและสหวิชาชีพไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงาน 

และสมาชิกกลุม  

    5.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

    5.7.4 แสดงถึงความเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนให

ผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 
 

5.8 การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก  และการนํ าเสนอ (Clinical teaching skills and 

presentation skills) 

   5.8.1 มีความสามารถในการสอนทางคลินิก เชน สอนขางเตียง  การใหคําปรึกษาเบื้องตนใหกับแพทย

ประจําบานกุมารเวชศาสตรเม่ือผานการปฎิบัติงานท่ีสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

   5.8.2 ความสามารถในการนําเสนอความรูเก่ียวกับโรคขอและรูมาติสซ่ัมในกิจกรรมวิชาการ  
     

5.9 การดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมแบบสหสาขา (Multidisciplinary team)  

             5.9.1 มีทักษะในการวางแผนการดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  

             5.9.2 มีความสามารถในการดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ และมีการ

ติดตอสื่อสารกันอยางเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูปวย  
 

6. แผนการฝกอบรม 

 6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

    6.1.1 ขอบเขตของการฝกอบรม  

    จัดประสบการณเรียนรูในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวยเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมตั้งแตแรกเกิดจนถึง 

18 ป โดยตองบรรลุผลลัพธของแผนการฝกอบรมอยางนอย 7 ประการตามท่ีรวกท.กําหนด ซ่ึงสาขาวิชาโรคขอ

และรูมาติสซ่ัม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกําหนดผลลัพธของแผนการ

ฝกอบรมอีก 2 ขอ ไดแก การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิกและการนําเสนอ และการดูแลผูปวยโรคขอและรูมา

ติสซ่ัมแบบสหสาขา รวมเปน 9 ขอ การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-based 

learning) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวยเด็กในกลุมนี้ และจัด

ประสบการณการเรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการของแพทยประจําบานตอยอด  

 

    6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม  

    ระยะเวลาฝกอบรม 2 ป โดยหนึ่งระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 50 สัปดาห 

รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังนี้อนุญาตใหลาพักรอน

รวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือ
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ประกาศนียบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรม

ท้ังสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ  

    สาขาวิชาโรคขอและรูมาติส ซ่ัมไดระบุกรอบการฝกอบรมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับ

ประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นป และมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ใหการดูแลรักษาผูปวยใน ผูปวยนอก ผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา 

ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยวิกฤต ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย และวิชาบังคับเลือกกุมารเวชศาสตรโรคขอและรู

มาติสซ่ัมนอกสถาบัน และวิชาเลือกอิสระ โดยแพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกฝกอบรมไดเปนระยะเวลา 

2-4 สัปดาห โดยวิชาเลือกตองสอดคลองกับความตองการของแพทยประจําบานตอยอด โดยมุงเนนไปตาม

ศักยภาพของสถาบันฝกอบรมและตามหลักสูตร เชน รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู ศัลยกรรมออรโธปดิกส 

นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีสอนแพทยประจําบานภายใตการดูแลของอาจารย รวมถึงการทํา

วิจัย ไดแก การตั้งคําถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนแบบเสนอโครงการ เขียนขออนุมัติจริยธรรม

การวิจัยและขอทุน การนําเสนอแบบเสนอโครงการ และการเก็บขอมูล ภายใตการดูแลของอาจารย 

   แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ใหการดูแลรักษาผูปวยใน ผูปวยนอก ผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา 

ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยวิกฤต ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย โดยแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ตองมี

ความรูความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีโรคซับซอนข้ึน นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีสอน

แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ภายใตการดูแลของอาจารย และวิชาบังคับอายุรศาสตรโรค

ขอและรูมาติสซ่ัมในหรือนอกสถาบัน และวิชาเลือกอิสระฝกอบรมเปนระยะเวลา 2-4 สัปดาห โดยวิชาเลือกตอง

สอดคลองกับความตองการของแพทยประจําบานตอยอด โดยมุงเนนไปตามศักยภาพของสถาบันฝกอบรมและตาม

หลักสูตร เชน รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู ศัลยกรรมออรโธปดิกส แพทยประจําบานตอยอดสามารถอบรมดูงาน 

(elective) ในสถาบันตางประเทศในวิชาเลือกอิสระได รวมถึงการทําวิจัย ไดแก การเก็บขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การนําเสนอโครงการ และการเขียน manuscript  

 

    6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม 

             เพ่ือใหกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัม มีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคท้ัง 9 ประการตามรวกท. และสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมกําหนด (ตารางท่ี 1)  การจัดการฝกอบรม

โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบาน

ตอยอดไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้นๆ (self-reflection) 

สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติ 

ตอผูปวยไดอยางดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) 

มีการบูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานตอยอด   โดยอาศัย

หลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมินคา (appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback)  

 รูปแบบการจัดการฝกอบรมมี 5 รูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณการ

เรียนรูท่ีหลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ดังนี้ 
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       6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-

based training) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหแพทย

ประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดานการ

บริบาลผูปวย การทําหัตถการ การใหเหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผูปวย การบริหาร

จัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด (trainee-centered) มีการบูรณาการ

ความรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ท้ังนี้จัดใหปฏิบัติงานในสวนของกุมารเวชศาสตรโรคขอและ

รูมาติสซ่ัมเปนหลักและสาขาวิชาเฉพาะอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนี้คือ  

 1) ผูปวยใน 

 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลรักษาและใหคําปรึกษาผูปวยใน ท้ังนี้มุงเนนท่ี

ความรูและทักษะการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

โดยมอบหมายใหแพทยประจําบานตอยอดรับผิดชอบดูแลผูปวยใน รวมท้ังใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจําบาน

ประจําหอผูปวยและสหสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเวลาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารย 

 2) ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยนอก 

 จัดใหประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและผูปวยนอก ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรูและ

ทักษะการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก โดยใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจําบาน 

ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

          3) ผูปวยรับปรึกษาตางภาควิชา 

 จัดใหประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยรับปรึกษานอกภาควิชา ท้ังนี้มุงเนนท่ีความรู

และทักษะการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมเปนหลัก โดยใหคําปรึกษารวมกับแพทยประจํา

บาน แพทยประจําบานตอยอด และอาจารยตางภาควิชาฯ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

 

      6.1.3.2 การเรียนรูในหองเรียน  

      สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับเรียนรูจากการปฏิบัติงาน

อยางสมํ่าเสมอ และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยการเรียนรูมีดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการโรคขอและรูมาติสซ่ัมภายในสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม และภาควิชาฯ เชน 

topic review, grand round, file patients review, journal club, MSK radiology review, 

problem case, morning report, morbidity & mortality conference, new admission 

conference, problem-orientated approach, pediatrics in review, patient care 

management, couselling round และ core pediatric lectures 

2) การประชุมวิชาการโรคขอและรูมาติสซ่ัมภายนอกภาควิชาฯ เชน การประชุมประจําปของสมาคมโรค

ขอและรูมาติสซ่ัม, pediatric interhospital conference, renal biopsy conference, pediatric 

radiology/surgical conference, clinico-Pathological conference (CPC)  แ ล ะ 

interdepartmental conference 
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3) การสอนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต การบริหารจัดการ การสอนทางคลินิก การดูแล

ตนเองของแพทย (safety camp) การสอนความปลอดภัยของผูปวย (patient safety), จริยธรรม

ทางการแพทย และกฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร (medical ethics workshop), 

Pediatric advanced life support และ Neonatal advanced life support โดยการ ศึกษ า     

หลังปริญญาของคณะฯ และสมาคมโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4) การสอนความรูพ้ืนฐานดานอิมมูโนวิทยา (Basic immunology course) โดยภาควิชาอิมมูโนวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

5) การสอนการทําวิจัย โดยภาควิชากุมารเวชศาสตรศิริราชพยาบาล และสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศ

ไทย ประกอบดวย อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและไดประกาศนียบัตรรับรองมีอายุ 3 ป, ระบาด

วิทยาคลินิก (Clinical epidemiology), พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย, การสืบคนขอมูล

ท า งก า ร แ พ ท ย  (Medical data searching), how to create research questions, study 

design, proposal writing และ thesis writing โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีใชในงานวิจัย เชน EndNote 

และ SPSS เปนตน นอกจากนี้ทางคณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยในแพทยประจําบานตอ

ยอด ทางหนวยระบาดวิทยาคลินิก สถานสงเสริมงานวิจัย ไดจัดเตรียมนักสถิติวิจัย เพ่ือใหแพทย

ประจําบานตอยอด สามารถขอรับคําปรึกษางานวิจัยไดโดยไมมีคาใชจาย รวมถึงสามารถขอรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยไดตามหลักเกณฑของคณะฯ 

 

      6.1.3.3 การเรียนรูแบบอ่ืนๆ  

     สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณในการฝกทักษะ

หัตถการท่ีจําเปน โดยมีการติดตามอยาง สมํ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2) มีการฝกอบรมทักษะการสอนทางคลินิก 

(clinical teaching skills) รวมท้ังมีประสบการณของการเปนทีมบริบาลผูปวย (patient care team) การ

ประเมินความคุมคาของการใชยา (rational drug use) และเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การบริหาร

ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) การอบรมพ้ืนฐานการ counselling และ palliative 

care การอบรมเชิงปฏิบัติการ MSK uktrasound workshop และการศึกษาดูงานตางสถาบัน 

 

        6.1.3.4 การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง  

        1) การคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 

        2) การประเมินบทความทางวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใชวิจารณญาณใน

การยอมรับผลการศึกษาวิจัยตางๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evicence-based medicine)  

        3) การตัดสินใจในขอมูลตางๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย (decision 

making) 
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        6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 

        เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย ทาง

คลินิกหรือทางสังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย โดย

กําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่อง ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวกท่ี 3) เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม (อฝส.กุมารฯโรคขอและรูมาติสซ่ัม) 

ของรวกท. พิจารณาสําหรับการทํางานวิจัย เพ่ือการรับรอง ประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรู

มาติสซ่ัม  
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ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ 

 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

5.1 พฤติกรรม เจตคติ คุณธรรม  

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  

- เปนแบบอยาง   

- อภิปรายตัวอยางผูปวย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน  

- การสอนขางเตียง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

5.2 การตดิตอสื่อสารและการ  

สรางสมัพันธภาพ  

- เปนแบบอยาง  

- อภิปรายตัวอยางผูปวย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- การสอนขางเตียง  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ/การนําเสนอ/สัมมนา/

กิจกรรมวิชาการ  

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

 

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรโรคขอ

และรมูาตสิซั่ม และศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ 

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- สอนขางเตียง  

- การบรรยาย  

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

5.4 การบรบิาลผูปวย  - การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และนอก)  

- สอนขางเตียง  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ 

- การเรียนรูดวยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

 

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริม

สุขภาพ  

- การบรรยาย  

- การเรียนโดยใชผูปวยเปนฐาน (หอผูปวยใน

และหอผูปวยนอก)  

- การจัดกิจกรรมวิชาการ เชน file patients 

reviews และกิจกรรมวิชาการของภาควิชา 

เชน patient management conference  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  
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ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง  

- การทําวิจัย  

- กิจกรรม Journal club  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การบรรยาย  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

- ก า ร ส อ บ  MCQ, CRQ, long case, 

oral examination 

- ผลงานวิจัย  

5.7 ภาวะผูนํา - การบริหารจัดการดูแลผูปวย (หอผูปวยใน

และหอผูปวยนอก)  

- ก ารจั ด กิ จก รรม วิช าก าร  เช น  topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review แ ล ะ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5.8 การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก 

และการนําเสนอ 

- เปนแบบอยาง  

- การสอนทักษะการสอนทางคลินิก 

- การจัดกิจกรรมวิชาการ เชน เชน topic 

review, journal club, file patients 

reviews, MSK radiology review และ

กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

 

 

5.9 การดูแลผูปวยโรคขอและรูมาติสซั่ม

แบบสหสาขา 

- เปนแบบอยาง 

- การเขารวมการประชุมระหวางสาขา เชน 

multidisciplinary team conference, 

Dermatorheumatology chart reviews, 

SLE care team  

- การสังเกตโดยตรง 

- การประเมิน 360 องศา 

- แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

   

 6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร  

 ไดครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวเนื่องหรือมีประสบการณดานตอไปนี้  

1. พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรการแพทย พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรคลินิก ความรูพ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม      

เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย ท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมา

ติสซ่ัม 

2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 

3. ทักษะการสื่อสาร 

4. จริยธรรมทางการแพทย 

5. หลักการบริหารจัดการ 

6. ความปลอดภัยของผูปวย 

7. การดูแลตนเองของแพทย 
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8. พ้ืนฐานระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

9. เวชศาสตรเชิงประจักษ 

10. การสอนทางคลินิก (clinical teaching)  

 

 6.3 จํานวนปของการฝกอบรม  

      การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับ เปดการฝกอบรมวันท่ี 1 

กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา   
 

 6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม 

      สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม มีการบริหารจัดการจัดฝกอบรม ดังนี้  

      6.4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดหลักความเทาเทียม 

      6.4.2 มีคณะกรรมการบริหารการจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละชั้นตอนของ

การฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอย

กวา 5 ป 

      6.4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม โดยมีการ

แตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษาของภาควิขาฯ ใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ฝกอบรม 

      6.4.4 ดําเนินการใหผู มีสวนไดสวนเสียท่ี เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม 

ประกอบดวย อาจารยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และแพทยประจําบานตอยอด ใหมีสวนรวมในการวาง

แผนการฝกอบรม รวมท้ังนําขอคิดเห็นของผูสําเร็จการฝกอบรม และผูรวมงานของกุมารแพทยผูสําเร็จการ

ฝกอบรมมาประกอบในการวางแผนและพัฒนาการฝกอบรม 
  

 6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน    

      สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ จัดใหแพทยประจําบานตอยอด ไดเขารวมกิจกรรม

วิชาการของภาควิชาและภายในสาขาวิชา จัดการอยูเวร on call  โดยมีการระบุกฎเกณฑและประกาศชัดเจนเรื่อง

เง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอดไวในหลักสูตรการฝกอบรมและคูมือการ

ปฏิบัติงานสําหรับแพทยประจําบานตอยอดบนเว็ปไซทภาควิชาฯ ภายใตหัวขอการศึกษา ภาควิชาฯ กําหนดการ

ฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดมีการลา เชน การลาคลอดบุตร   การเจ็บปวย ลาออก และ

การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม และคณะฯ ยังจัดคาตอบแทนในรูปแบบ  คาเวรเหมาจายใหแกแพทย

ประจําบานตอยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย   
 

 6.6 การวัดและประเมินผล 

      สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบาน

ตอยอดใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 9 ประการ ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานความรู 



   

16 

 

ทักษะ และเจตคต ิในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยการประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักการและมี

มาตรฐานอันดี (ตารางท่ี 1 และ 2) 

 

ตารางท่ี 2 วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ   360o Portfolio & Self 

assessment  

Research / 

publication 

Long 

case 
CRQ MCQ 

Oral 

exam 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ

จริยธรรมทางวิชาชีพ    +++ 

 

+++ 

 

+ ++ 0 0 0 

2. การติดตอสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ +++         +++ + ++ 0 0 0 

3. ความรูพ้ืนฐาน + + + ++ +++ +++ +++ 

4. การบริบาลผูปวย + + 0 +++ +++ ++ +++ 
5. ระบบสุขภาพและการสรางเสรมิ
สุขภาพ +++ +++ 0 0 0 0 0 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเน่ือง +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

7. ภาวะผูนํา ++ ++ 0 0 0 0 0 

8. การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก 

และการนําเสนอ 
+++ 

 

+++ 
0 0 0 0 0 

9. การดูแลผูปวยโรคขอและรูมาตสิซั่ม

แบบสหสาขา 
+++ 

+++ 
0 0 0 0 0 

หมายเหตุ: 0 = ไมไดใชวิธีการประเมินขนิดดังกลาว + = ใชวิธีการประเมินขนิดดังกลาวบาง ++ = ใชวิธีการประเมินขนิดดังกลาวปานกลาง  

+++ = ใชวิธกีารประเมินขนิดดังกลาวมาก 
 

 6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 

       สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน

ตอยอดเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละชั้นป เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอดหรือ

เพ่ือการเลื่อนระดับ ดังนี้  

1) การสอบ long case  

                เปนการประเมินความรูและทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เพ่ือวินิจฉัยโรคและดูแล

รักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัม นอกจากนั้นยังไดประเมินทักษะทางดานการสื่อสาร การใหคําแนะนํากับผูปวย

และญาติผูปวย โดยจะประเมินการสอบในชวงครึ่งปหลังของแพทยประจําบานตอยอดในชั้นปท่ี 1 และ 2  

หากสอบไมผานในครั้งแรก อาจารยสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมฝกอบรมมีหนาท่ีสอนและใหคําแนะนําและทํา

การจัดสอบใหใหมจนกวาจะสอบผานใหไดภายในเวลา 3 เดือน นับจากการสอบครั้งแรก  

2) การประเมิน 360  องศา  

เปนการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย ผูรวมงาน   เชน  
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พยาบาล แพทยประจําบาน ตามกรอบของรวกท. ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

หรือการเลื่อนชั้นป เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแตละชวงอยางตอเนื่องตลอดป ซ่ึงเกณฑการใหคะแนน

โดย rubric score ซ่ึงมี rating scale 1-9 โดยมีหัวขอการประเมินโดยรวมดังนี้  คะแนน 1-3: ต่ํากวาความ

คาดหวัง คะแนน 4-6: บรรลุความคาดหวัง คะแนน 7-9: สูงกวาความคาดหวัง แพทยประจําบานตอยอดจะไดรับ

การประเมินระหวางปฏิบัติงาน และฝายการศึกษาหลังปริญญาจะรวบรวมขอมูลเพ่ือใหขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา

ปอนกลับตอแพทยประจําบาน 2 ครั้งตอป อยางเปนทางการ และมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เก็บในแฟม

ประวัติของแพทยประจําบานตอยอด  
 

3) การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ  

เปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

ของแพทยประจําบานตอยอดในการใหบริบาลเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัม คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดกําหนด

กรอบของ EPA (Entrustable Professional Acitivities) ท่ีแพทยประจําบานตอยอดจะตองสามารถปฏิบัติได

ดวยตนเองโดยไมตองมีการกํากับดูแลเม่ือจบการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  

         ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ี

พึงประสงคตาม EPA และตาม milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับชั้นป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจาก

อาจารยผูประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ไดกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอด

รับการประเมิน ดังนี้ แบบประเมินทักษะทางคลินิก (MiniCex) ประเมินการอภิปรายผูปวยในความดูแล (Case-

based discussion) และประเมินการฝกปฏิบัติหัตถการ (Direct observation of procedure skills) ท้ังนี้

แพทยประจําบานตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

ตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 4) จึงจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรม  
 

4) การบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกท่ี 5)  

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึ่ งของการประเมินสมจริง 

(authentic assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือการประเมินการ

ปฏิบัติงานจริงๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ี

ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะ

ท่ีกําหนด ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ สาขาวิชาโรคขอและ

รูมาติสซ่ัมไดกําหนดแบบประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานใหสอดคลองกับกรอบของรวกท. และดําเนินการอยางเปน

ระบบ มีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนไวเปนลายลักษณอักษรและการแจงผล 

พรอมใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดอยางทันกาล จําเพาะ สรางสรรค และเปนธรรม เพ่ือใหแพทย

ประจําบานตอยอดไดรับทราบและปรับปรุงแกไขอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเก็บหลักฐานการประเมินไวเพ่ือแสดง

ตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ของรวกท. เม่ือมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเม่ือพิจารณาผลการสอบ

ข้ันสุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรฯ และปรากฏหลักฐานการประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทยประจําบานตอ

ยอดแตละคน 
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     5) การประเมินท่ีไดจาก “รายงานปญหาของแพทยประจําบานตอยอด” ซ่ึงไดจากรายงานท่ี

มีหลักฐานจากผูเก่ียวของ อาจถูกนํามาประกอบการพิจารณาเปนเฉพาะกรณี 
 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผลกําหนดเกณฑการเลื่อน

ระดับและเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดอยางชัดเจนและแจงใหแพทยประจําบานตอ

ยอดทราบกอนเริ่มการฝกอบรม 
 

เกณฑการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตเริ่มเขาฝกอบรม      

ถือเปนสวนหนึ่งของการสอบเพ่ือประกาศนียบัตรของรวกท. สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมมีกระบวนการวัดและ

ประเมินผลแพทยประจําบานตอยอด โดยผานกลไกการดูแลแพทยประจําบานตอยอด (ภาคผนวกท่ี 6) และ

พิจารณาตัดสินปละครั้งในการเลื่อนระดับชั้นแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 เปนแพทยประจําบานตอยอดชั้นป

ท่ี 2 และผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรมเปนท่ีพอใจจึงจะมีสิทธิเขาสอบและรับการ

ประเมินข้ันสุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรได  

 

โดยหลักเกณฑในการประเมินผลระหวางช้ันป ใชองคประกอบ 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานความรู โดยดูจากผลการสอบ long case   

2. ดานทักษะทางคลินิก/ทักษะหัตถการ โดยดูจากการประเมิน EPA   

3. ดานจริยธรรมวิชาชีพ โดยดูจากผลการประเมิน 360 องศา และการประเมินท่ีไดจาก “รายงานปญหา

ของแพทยประจําบานตอยอด” 

 

ไมเปนท่ีพอใจ หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีไมผานเกณฑดานท่ี 1-3 ไมวาดานใดดานหนึ่ง จะให

ปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปนั้นหรือเสนอตอรวกท. เพ่ือเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี โดยทางสาขาวิชาโรคขอและ

รูมาติสซ่ัมจะพิจารณาและนําผลการประเมินเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลังปริญญา

และภาควิชาฯ รวมพิจารณาตัดสินตอไป      

คาบเสน หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีมีผลการประเมินดานท่ี 1-3 ดานใดดานหนึ่งอยูในระดับคาบเสน 

จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจจึงจะสามารถเลื่อนระดับชั้น

เปนปท่ี 2 ได แตถาผลการปฏิบัติงานและผลประเมินยังไมเปนท่ีพอใจจะตองใหปฏิบัติงานซํ้าในปดังกลาว  

เปนท่ีพอใจ (ผานเกณฑ) หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดท่ีผานเกณฑท้ัง 3 ดาน จะสามารถเลื่อนชั้นปท่ีสูงข้ึน

ตอไป หรือไดรับอนุมติเพ่ือเขาสอบข้ันสุดทายเพ่ือประกาศนียบัตรได 
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เกณฑดาน เปนท่ีพอใจ  คาบเสน ไมเปนท่ีพอใจ  

1. ความรู ผลการสอบ long case 

ผานเกณฑ รอยละ 60 

ผลการสอบ long case 

ผานเกณฑ รอยละ 50 

ผลการสอบ long case       

ไมผานผานเกณฑ รอยละ 50 

2. ทักษะทางคลินิก/

ทักษะหัตถการ 

ผลการประเมิน EPA  

ผานตาม milestone  

ผลการประเมิน EPA     

บางดานไมเปนไปตาม 

milestone ท่ีกําหนดไว 

ผลการประเมิน EPA ทุกดาน 

ไมเปนไปตาม milestone      

ท่ีกําหนดไว  

3. จริยธรรมวิชาชีพ คะแนน 360 องศา บรรลุ

หรือสูงกวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมและความ

รับผิดชอบดี ไมมีขอ

รองเรียนในการดูแล

ผูปวย 

มีคะแนน 360 องศา       

ต่ํากวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

ไมรับผิดชอบ มีขอรอง 

เรียน ในการดูแลผูปวย มี

ปญหาในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน แตมีการปรับปรุง

พฤติกรรมหลังจากไดรับคํา

ตักเตือน 

คะแนน 360 องศา            

ต่ํากวาความคาดหวัง 

มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  

ไมรับผิดชอบ มีขอรองเรียน

ในการดูแลผูปวย ไมสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ   

ไมปรับปรุงพฤติกรรม

หลังจากไดรับคําตักเตือน 

 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ใหหัวหนาสาขาวิชาจะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบาน     

ตอยอดเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกป) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพ่ือ

ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร โรคขอและรูมา

ติสซ่ัมของรวกท.  
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    6.6.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

                      6.6.2.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร 

โรคขอและรูมาติสซ่ัม ตามโครงการฝกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม ดังนี้ 

       1) ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักท่ีรวกท.รับรอง 

    2) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันหลักสวนหนึ่งและสถาบันฝกอบรมสมทบ ซ่ึงไดแก สถาบัน

ฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากรวกท. ใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝกอบรมแพทยประจํา

บานตอยอดในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยการฝกอบรมท่ีสถาบันฝกอบรมสมทบตองมี

ระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 2 เดือน ตลอดหลักสูตร  

   3) ไดรับการฝกอบรมในสถาบันรวมฝกอบรม ซ่ึงไดแก สถาบันฝกอบรมต้ังแต 2 แหงข้ึนไปท่ี

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด และไดรับอนุมัติจากรวกท. ใหเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณ จากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 

ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  
 

    6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือประกาศนียบัตรฯ   

    รวกท. ไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบประกาศนียบัตรฯ และใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม เปนผูดําเนินการในการสอบเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้  

           1) การจัดสอบภาคปฏิบัติแบบ oral examination 

  เพ่ือประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดานความรูและทักษะในการซักประวัติ เพ่ือวินิจฉัยโรค

และดูแลรักษาคนไขโรคขอและรูมาติสซ่ัม นอกจากนี้ยังไดประเมินทักษะทางดานการสื่อสาร การใหคําแนะนํากับ

ผูปวยและญาติผูปวย  

                      ผูมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติแบบ oral examination ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 

24 เดือน ผานการสอบ long case การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA การประเมินการ

ทําวิทยานิพนธ และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  

  2) การประเมินผลงานวิจัย        

           ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย ซ่ึงผูเขาสอบ

ประกาศนียบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เพ่ือพิจารณา โดยผานการรับรองของ

หัวหนาสาขาวิชาแลวในการพิจารณางานวิจัย คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใน

การพิจารณา   

  3) แฟมสะสมผลงาน ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพ่ือประกาศนียบัตรฯ จะตองผานการประเมิน 

แฟมสะสมผลงานตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด 

  4) การสอบขอเขียนเพ่ือประเมินดานความรู การแกปญหา และการประยุกต ไดแก  

   4.1  ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแก วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

(basic medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพ่ือ

ประเมินความรูทางพ้ืนฐานทางคลินิก 
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ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนแบบปรนัย (MCQ) ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 

24 เดือน ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธ การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA     

การสอบ long case และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  

                      4.2 ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพ่ือประเมินความรู  

ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ 

ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนแบบ CRQ ไดแก ผูท่ีผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน 

ผานการประเมินการทําวิทยานิพนธ การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA การสอบ    

long case และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได  
 

 เกณฑการรับรองการสอบผานเพ่ือประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

  1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น 

  2. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ long case  

  3. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

  4. ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA  

  5. ผานการประเมินงานวิจัย  

  6. สอบขอเขียนผานท้ัง MCQ และ CRQ  

  7. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ oral examination   

   ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
  

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 7.1 คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

      7.1.1 สําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือจาก

สถาบันในตางประเทศท่ีไดรับการรับรองและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

      7.1.2 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการ

ฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

      7.1.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของแพทยสภาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือวุฒิบัตรเพ่ือแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 
 

 โดยยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมท่ีรวกท.ตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครท่ีรวกท.กําหนด 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯไดกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร โดยยึด

หลักความเสมอภาพ โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอดตามจํานวนโควตาท่ีไดรับ

อนุมัติจากรวกท. 
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7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

      รวกท.กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับแพทยประจําบานตอยอดไดในสัดสวนชั้นปละ 1 คนตออาจารย 

ผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน  
 

8.  อาจารยผูใหการฝกอบรม 

      สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ   ไดกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือก

อาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตร มีการระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ี

ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก   

มีการกําหนดกรอบภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารยในทุก ๆ ป รวมถึงมีระบบการประเมิน

อาจารยตามภาระหนาท่ี เพ่ือใหมีความสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ 
 

 8.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม   

    เปนกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    

ตามเปาหมายหลักสูตร และวิธีการฝกอบรม ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด และตามหลักเกณฑของภาค   

วิชาฯ และคณะฯ ท่ีมีในประกาศขอกําหนดของการคัดเลือกอาจารยของภาควิชาฯ และคณะฯ 
 

          8.2 คุณสมบัติผูท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการอบรมของสถาบันฝกอบรม  

       เปนกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือประกาศนียบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม จากรวกท. หรือสถาบัน

ตางประเทศท่ีเปนท่ียอมรับและไดมาตรฐาน และเคยทําการสอนทางอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติ

สซ่ัมมาแลวไมนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนผูท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรู

มาติสซ่ัมใหความเห็นชอบ 
 

          8.3 จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา  

    ปจจุบันสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 2 คน 

(ภาคผนวกท่ี 7) ทําใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมและใหการดูแลอยางใกลชิด และมี

จํานวนอาจารยตามขอกําหนด รวทก. มีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแล

แพทยประจําบานตอยอด มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องท้ังทางดานการแพทยและ

ดานแพทยศาสตรศึกษาซ่ึงมีการจัดท้ังในภาควิชาฯ และในคณะฯ และมีการประเมินติดตามอาจารยเปนระยะตาม

ขอกําหนดของคณะฯ  
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ ไดกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษา

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
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9.1 สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ     

ท่ีทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเพียงพอตลอดจนมีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

และสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

9.2 การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสําหรับการฝกอบรม (ภาคผนวกท่ี 8) จํานวนผูปวยเพียงพอ

และชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน การเขาถึงสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู ตามเกณฑท่ัวไป 

(แบบบันทึกขอมูลฉบับ ก) และเกณฑเฉพาะ (แบบบันทึกขอมูล ฉบับ ข) สําหรับการเปนสถาบันฝกอบรมท่ัวไป

ของแพทยสภา 

9.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

9.4 มีทีมการดูแลผูปวย เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับ

ผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

9.5 มีระบบท่ีสงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูและสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม และมีการบูรณาการระหวางการ

ฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอและสมดุล 

9.6 มีการฝกอบรม ดูงานในสถาบันอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ มีการกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตร ท่ีครอบคลุมดานตาง  ๆ  ตอไปนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

- หลักสูตรฝกอบรม 

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด และความตองการของระบบ

สุขภาพ 

- สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ข้ันตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 

- พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด 

- การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม 

- ขอควรปรับปรุง  
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สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ ดําเนินการหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/

หลักสูตร  จากผูใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใช

ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการ

ฝกอบรม/หลักสูตรและนําผลการประเมินท่ีไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา  

รวกท. เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม จัดใหมีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ 

หรืออยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการโครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม 

รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยู เสมอ ปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหรวกท. รับทราบ (ภาคผนวกท่ี 9) 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชาฯ และคณะฯ มีการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ี

กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) 

กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดง

ถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการ

ผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยาง

สมํ่าเสมอ 

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชาฯ และคณะฯ ไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจในการ

บริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชาฯ และคณะฯ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ มีการบริหารจัดการท่ีดีและใช

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

 สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม ภาควิชาฯ และคณะฯ จัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย

และหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของครบถวน สอดลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภา และ

รวกท. ในการเปดการฝกอบรม 
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13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

  รวทก.  กําหนดใหสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ท่ีจะไดรับการอนุมัติใหจัดการฝกอบรม 

จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมตามขอบังคับแพทยสภา 

สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมและภาควิชาฯ มีกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการโครงสรางเนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล 

และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ โดยฝายการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชาฯ (ภาคผนวก

ท่ี 10) ไดนําขอมูลผลการประเมินโครงการฝกอบรมฯ จากแพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูใหการฝกอบรม 

รวมท้ังผลการสอบและปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม       

พึงพอใจมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการฝกอบรม/หลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 

เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2562) 

 

ความรูพ้ืนฐานทางดานโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

1. Structure and function of joints bones, and connective tissue structures 

2. The biologic significance and clinical application of indices of inflammation 

3. Pathogenesis of inflammation 

4. Histopathology of joint and vessel inflammation 

5. Innate and adaptive immunity 

6. Immunogenetics of childhood rheumatic diseases 

7. Pharmacology and fundamentals of drug management 

8. Pain mechanisms and management 

 

โรคท่ีสําคัญและเกี่ยวของในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

1. Classification of chronic arthritis 

1.1.   Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA) 

1.2.   Polyarticular JIA RF negative 

1.3.   Polyarticular JIA RF positive 

1.4.   Systemic JIA 

1.5.   Enthesitis-related arthritis 

1.6.   Psoriatic arthritis 

1.7.   Undifferentiated arthritis 

1.8.   Arthropathies in inflammatory bowel disease 

2. Systemic connective tissue diseases 

2.1.   Systemic lupus erythematosus  

2.2.   Idiopathic nflammatory myopathies   

2.3.   Mixed connective tissue disease 

2.4.   Scleroderma  

2.5.   Overlap syndrome 

2.6.   Antiphospholipid syndrome 

2.7.   Raynaud’s phenomenon 

2.8.   SjÖgren syndrome 

2.9.   Neonatal lupus erythematous  
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3. Systemic vasculitis 

3.1.   Takayasu disease  

3.2.   Polyarteritis nodosa  

3.3.   Kawasaki disease  

3.4.   IgA vasculitis (Henoch-SchÖnlein purpura)  

3.5.   Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis) 

3.6.   Microscopic polyangiitis 

3.7.   Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss vasculitis) 

3.8.   Hypersensitivity vasculitis  

3.9.   Urticarial vasculitis 

3.10. Behçet’s disease 

3.11. Primary angiitis of central nervous system 

3.12. Secondary vasculitis (infection, malignancy, drug, connective tissue disease) 

4. Arthritis related to infection  

4.1.   Septic arthritis  

4.2.   Osteomyelitis 

4.3.   Acute rheumatic fever/post streptococcal reactive arthritis 

4.4.   Reactive arthritis  

4.5.   Viral arthritis 

4.6.   Tuberculous arthritis 

5. Mechanical pain / non–inflammatory musculoskeletal pain conditions 

5.1.   Patellofemoral syndrome 

5.2.   Growing pains 

5.3.   Benign hypermobility syndrome 

5.4.   Avascular necrosis  

5.5.   Osgood-Schlatter disease 

5.6.   Sinding-Larsen-Johansson disease 

5.7.   Slipped capital femoral epiphysis 

5.8.   Legg-Calvé-Perthes disease 

5.9.   Spondylolysis/spondylolisthesis 

5.10. Kyphosis/Scoliosis 

5.11. Osteochondritis Dissecans 

5.12. Traumatic arthritis 
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5.13. Fibromyalgia 

5.14. Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome 

5.15. Perniosis (Chilblains) 

5.16. Erythromelalgia 

6. Miscellaneous 

6.1.     Macrophage activation syndrome 

6.2.     Autoinflammatory syndromes  

6.3.   Immunodeficiency and rheumatic diseases  

6.4.   Ocular inflammation and rheumatic diseases  

6.5.   Gastrointestinal disorder in rheumatic diseases  

6.6.   Malignancy and rheumatic diseases 

6.7.   Metabolic conditions and rheumatic diseases 

6.8.   Nutrition and rheumatic diseases 

6.9.   Immunization in rheumatic diseases 
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ภาคผนวกท่ี 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

 

1. หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  

1.1.  Arthrocentesis  

1.2.  Intra-articular steroid injection 

1.3.  Nailfold capillary examination 

 

2. การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

2.1.  Autoantibodies eg.  ANA, ANCA, anti-dsDNA, ENA, myositis specific antibodies,     

rheumatoid factor, anti-citrullinated protein antibody, complement, HLA-B27  

2.2.  Imaging eg. plain radiography, computed tomography, magnetic resonance imaging,   

 magnetic resonance angiogram, ultrasonography, angiography 

2.3.  Histopathology eg. renal biopsy, skin biopsy, muscle biopsy    

2.4.  Synovial fluid analysis 
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ภาคผนวกท่ี  3 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด 

อนสุาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  พ.ศ. 2562 
   

1. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง ในกรณีงานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาว

แพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการเรื่องนั้นตอได นอกจากนั้นในกรณี

ท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและ

สอบฯ อนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันได  

2. แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง 

แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผูควบคุมงานวิจัย อาจนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ี

สถาบันฝกอบรมกําหนด เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัยตอไปได  

3. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 

และขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ institutional 

review board) ของสถาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัย (good clinical 

research practice, GCP) อยางเครงครัด  

4. เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบานตอยอดเริ่ม

ดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย  

5. กรอบเวลาการดําเนินการวิจัย 24 เดือนแรกของการฝกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1  

 - เดือน ตค. นําเสนอโครงรางงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการฝกอบรมฯ   

5.2 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2 

 - เดือน พย. นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการ

ฝกอบรมฯ  

 - เดือน มีค. นําเสนอผลงานวิจัยตออาจารยในสถาบันหรือคณะกรรมการฝกอบรมฯ  

 - เดือน มิย. สงวิทยานิพนธหรือตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ 

6. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบันท่ีแพทย  

ประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม ไดรับ วว. อว. หรือ ประกาศนียบัตร กุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ไดแก ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทานและ          

ผูประเมินงานวิจัยอีก 1 ทานท่ีอยูนอกสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดนั้นฝกอบรมอยู 

8. รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม     

สามารถจัดทําเปน 2 รูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้   

8.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย 

8.2 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย  
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ภาคผนวกท่ี 4 

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

โดยไมมีการกํากับดูแล 

(Entrustable Professional Activities; EPA) 

 

เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมควรจะตอง       

มีความรูความสามารถในเรื่องตอไปนี้ 

 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Manage children with rheumatologic 

diseases in acute conditions) 

 

EPA 2  การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  rheumatologic 

diseases in chronic conditions)  

 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติส ซ่ัม 

( Demonstrate competence in performing the essential procedures in pediatric 

rheumatology) 
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สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีพึงประสงคของหลักสูตรสําหรับแตละ EPA 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค 
EPA 

EPA1 EPA2 EPA3 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

++ ++ ++ 

2. การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ 

3. ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและ

รูมาติสซ่ัม 

++ ++ ++ 

4. การบริบาลผูปวย ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ++ ++ + 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ      

อยางตอเนื่อง 

++ ++ ++ 

7. ภาวะผูนํา ++ ++ + 
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ระดับความสามารถของแตละ EPA ท่ีแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับช้ันปพึงมี (Milestone) 

 

EPA 
Milestone level 

Level 1 (F1) Level 2 (F2) 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติส ซ่ัมชนิดเฉียบพลัน 

( Manage children with rheumatologic diseases in acute 

conditions) 

L2-3 L4-5 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage 

children with  rheumatologic diseases in chronic conditions) L2-3 L4-5 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวช

ศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม L2-3 L4-5 

  

L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

 L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

 L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

 L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

 L5 = สามารถปฏิบัติงานไดและสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 
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EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดฉับพลัน (Manage children with rheumatologic 

diseases in acute conditions) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Manage children with 

rheumatologic diseases in acute conditions) 

2. ขอกําหนด และ

ข อ จํ า กั ด ข อ ง

กิ จกรรม  (บ ริบท 

สถาน ท่ี  ลั กษณ ะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2 ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการตรวจในระบบขอ 

กลามเนื้อ และกระดูก  

2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา  

2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การตรวจพิเศษตางๆ เพ่ือนํามาต้ังสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หาก

จําเปน) บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย 

การใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6 ใหการดูแลรักษาแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลาง  

2.7 บันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกหรือรายงานการใหคําปรึกษาผูปวยอยางเปนระบบ

ถูกตอง  

2.8 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 

2.9 สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการ

บริบาลผูปวย 

2.10 มีพฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

2.11 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน

และสมาชิกกลุม 

บริบท  

สถานท่ี: คลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน หอผูปวยวิกฤต แผนก   

           ฉุกเฉิน  
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคขอและรมูาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน เชน     

         macrophage activation syndrome, pulmonary renal syndrome, septic     

         arthritis, seizure in SLE, febrile in rheumatologic disease (ภาคผนวกท่ี 1) 

ขอจํากัด: ผูปวยตองไมอยูในภาวะช็อกหรือมีสัญญาณชีพไมคงท่ี  

3. สมรรถนะหลัก

ท า ง วิ ช า ชี พ ท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

          การบริบาลผูปวย 

          ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

          การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

          ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1   ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4.2   ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

4.3   ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4.4   พฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5   ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.6   ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1   การสังเกตุระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆกัน 

5.2   Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  

 

7. วันหมดอายุ   

ผลการรับรองการ

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 2  การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  rheumatologic 

diseases in chronic conditions) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติส ซ่ัมชนิดเรื้อรัง (Manage children with  

rheumatologic diseases in chronic conditions) 

2. ขอกําหนด และ

ข อ จํ า กั ด ข อ ง

กิ จกรรม  (บ ริบท 

สถาน ท่ี  ลั กษณ ะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1      มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2 ตรวจรางกายเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการตรวจในระบบขอ 

กลามเนื้อ และกระดูก  

2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา 

2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การตรวจพิเศษตางๆ เพ่ือนํามาต้ังสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หาก

จําเปน) บนพ้ืนฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย 

การใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6 ใหการดูแลรักษาแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลาง  

2.7 บันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกหรือรายงานการใหคําปรึกษาผูปวยอยางเปนระบบ

ถูกตอง  

2.8 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 

2.9 สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการ

บริบาลผูปวย 

2.10 มีพฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

2.11 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน

และสมาชิกกลุม 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

บริบท  

สถานท่ี: คลินิกโรคขอและรูมาติสซ่ัม คลินิกผูปวยนอก หอผูปวยใน  
 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเรื้อรัง เชน           
      
        juvenile idiopathic arthritis, systemic lupus erythematosus, juvenile   

        dermatomyositis, systemic scleroderma, systemic vasculitis     

        (ภาคผนวกท่ี 1)  

3. สมรรถนะหลัก

ท า ง วิ ช า ชี พ ท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

           การบริบาลผูปวย 

           ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

           การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

           ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1  ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

4.2  ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

4.3  ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4.4  พฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5  ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.6  ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

5.1  การสังเกตุระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตางๆกัน 

5.2  Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2  
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

7. วันหมดอายุผล

ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 3  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

(Demonstrate competence in performing the essential procedures in pediatric 

rheumatology) 

 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติส

ซ่ั ม  (Demonstrate competence in performing the essential procedures 

in pediatric rheumatology) 

2. ขอกําหนด และ

ข อ จํ า กั ด ข อ ง

กิ จกรรม  (บ ริบท 

สถาน ท่ี  ลั กษณ ะ

ผูปวย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

2.1  การทําหัตถการโดยมีระดับทักษะตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2  

2.2  สามารถสื่อสารกับผูปวยและ/หรือผูปกครองเพ่ือขอความยินยอมในการทําหัตถการ    

      ตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงภายหลังการทําหัตถการหากมีภาวะแทรกซอน 

บริบท  

สถานท่ี: หอผูปวยนอก หอผูปวยใน 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 18 ปท่ีเปนโรคหรือมีภาวะผิดปกติทางโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

ตัวอยางหัตถการ (ภาคผนวกท่ี 2) 

1. Arthrocentesis 

2. Intraarticular steroid injection 

3. สมรรถนะหลัก

ท า ง วิ ช า ชี พ ท่ี

เกี่ยวของ 

สมรรถนะทางวิชาชีพหลักท่ีเก่ียวของ 

          พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

          การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

          ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีเก่ียวของ 

          การบริบาลผูปวย 

          ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

          การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

          ภาวะผูนํา 
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

4. ขอกําหนดดาน

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ 

ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

4.1  ความรูพ้ืนฐานเรื่องหัตถการท่ีทํา การเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการ ข้ันตอน 

      การทําหัตถการ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอน     

      การดูแลรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอน ตลอดจนความรูเก่ียวกับการแปลผลการตรวจ   

4.2  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการ 

      ท่ีจําเปน (Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตางๆในการตรวจ 

      วินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน  

4.3  ทักษะการสื่อสาร ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

      เด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม   

      (consent and assent) ตลอดจนการใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและ 

      ผูปกครองอยางเหมาะสม 

4.4   พฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

4.5   การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน  

       รูจักวางแผนและแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู รวมท้ังพัฒนาตนเองอยาง 

       ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

    5.1 การสอบทักษะการทําหัตถการโดยอาจารยอยางนอย 1 ครั้ง 

6. ระดับ

ความสามารถตาม 

EPA ของแพทย

ประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี (หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเม่ือสําเร็จการ

ฝกอบรมตามภาพผนวกท่ี 2) 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผล

ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร

ประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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ภาคผนวกท่ี 5 

การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวัดการเรียนรู ข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ

ปฏิบัติงานจริงๆ ไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ี

ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตาม

สมรรถนะท่ีกําหนดในหลักสูตร ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ  ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตออาจารยท่ีปรึกษา ปละ 

1 ครั้ง  เพ่ือรับการประเมิน ใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด และฟงขอเสนอแนะ รวมกับการ

วางแผนเพ่ือพัฒนา และเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio 

 

การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช Portfolio มีดังนี้ 

 อนุกรรมการฝกอบรมฯ (อฝส.) กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช Portfolio เปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสาร

และการสรางภาวะผูนํา อาจารยทีปรึกษาของสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัมจะประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแก

แพทยประจําบานตอยอดเพ่ือการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน Portfolio   
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แฟมสะสมงาน (portfolio) 

สําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

โรคท่ีสําคัญและเกี่ยวของในสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม             

1. Classification of chronic arthritis             

Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA)             

Polyarticular JIA RF negative             

Polyarticular JIA RF positive             

Systemic JIA             

Enthesitis-related arthritis             

Psoriatic arthritis             

Undifferentiated arthritis             

Arthropathies in inflammatory bowel disease             

2. Systemic connective tissue diseases             

Systemic lupus erythematosus              

Idiopathic nflammatory myopathies               

Mixed connective tissue disease             

Scleroderma              

Overlap syndrome             

Antiphospholipid syndrome             

Raynaud’s phenomenon             

SjÖgren syndrome             

Neonatal lupus erythematous              

3. Systemic vasculitis             

Takayasu disease              

Polyarteritis nodosa              

Kawasaki disease              

IgA vasculitis (Henoch-SchÖnlein purpura)              

Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis)             
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เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Microscopic polyangiitis        

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss vasculitis)            

Hypersensitivity vasculitis       

Urticarial vasculitis       

Behçet’s disease       

Primary angiitis of central nervous system       

Secondary vasculitis (infection, malignancy, drug, connective tissue 

disease)   
  
  

4. Arthritis related to infection      

Septic arthritis              

Osteomyelitis             

Acute rheumatic fever/post streptococcal reactive arthritis             

Reactive arthritis              

Viral arthritis             

Tuberculous arthritis             

5. Mechanical pain / non–inflammatory musculoskeletal pain 

conditions             

Patellofemoral syndrome             

Growing pains             

Benign hypermobility syndrome             

Avascular necrosis             

Osgood-Schlatter disease             

Sinding-Larsen-Johansson disease             

Slipped capital femoral epiphysis             

Legg-Calvé-Perthes disease             

Spondylolysis/spondylolisthesis             

Kyphosis/Scoliosis             

Osteochondritis Dissecans             

Traumatic arthritis             

Fibromyalgia             

Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome             

Perniosis (Chilblains)             

Erythromelalgia       
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เนื้อหาของการฝกอบรมหลักสูตร  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

6. Miscellaneous       

Macrophage activation syndrome       

Autoinflammatory syndromes        

Immunodeficiency and rheumatic diseases        

Ocular inflammation and rheumatic diseases        

Gastrointestinal disorder in rheumatic diseases        

Malignancy and rheumatic diseases       

Metabolic conditions and rheumatic diseases       

Nutrition and rheumatic diseases       

Immunization in rheumatic diseases       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

46 

 

 
 

หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 
เคยเห็น รูหลักการ 

เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Arthrocentesis       

Upper extremity joint             

Shoulder             

Elbow             

Wrist             

Metacarpophalangeal             

Interphalangeal             

Lower extremity joint             

Hip             

Knee             

Ankle             

Subtalar             

Metatarsophalangeal             

Interphalangeal             

Intra-articular steroid injection             

Upper extremity joint             

Shoulder             

Elbow             

Wrist             

Metacarpophalangeal             

Interphalangeal       

Lower extremity joint  

Hip       

Knee       

Ankle       

Subtalar       

Metatarsophalangeal       

Interphalangeal       
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การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

 เคยเห็น  รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Nailfold capillary examination       

Biologic/Immunosuppressive drug administration       

Pulse methylprednisolone       

Pulse cyclophosphamide       

Tocilizumab       

Etanercept       

Infliximab       

Rituximab       

Synovial fluid analysis       

Autoantibodies interpretation             

ANA             

ANCA             

Anti-dsDNA             

ENA             

Myositis specific antibodies             

Rheumatoid  factor             

Anti-citrullinated protein antibody             

Complement             

HLA-B27              
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การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เคยเห็น รูหลักการ 
เคยทําดวย

ตนเอง 

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 

Imaging interpretation 

Plain radiography             

Computed tomography             

Magnetic resonance imaging             

Magnetic resonance angiogram             

Ultrasonography             

Angiography             

Histopathology interpretation             

Renal biopsy             

Skin biopsy              

Muscle biopsy                
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 

 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 
 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 
 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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Entrustable Professional Activities (EPA): แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 
 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเฉียบพลัน (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Mini-cex) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 2 การดูแลรักษาเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัมชนิดเร้ือรัง (Cbd) ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

 

ประเมินโดย วันท่ี 

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีตองใชบอยในของกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ระดับความสามารถ 

ขอด ี

 

ขอควรพัฒนา 

 

ประเมินโดย วันท่ี 
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กลไกการดูแลแพทยประจําบานตอยอด 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลแพทยประจําบานตอยอด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 

  
 

อาจารยสาขาวิชาฯและอาจารยทุกทาน 

รวมกันดูแลแพทยประจําบานตอยอด 

 

อาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชา 

  พบแพทยประจําบานตอยอดเปนทางการ  

2 คร้ัง/ป พบปญหา 

หัวหนาแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบาน 

ทํางานรวมกัน รายงานปญหาทีพ่บ 

กรณีฉุกเฉิน 

          -  แจงโดยตรงที ่

          -  อาจารยในสาขาวชิา 

          -  หัวหนาสาขาวิชา 

หรือบันทึกเหตุการณ  ปดผนึกสงที่ เจาหนาที่การศึกษา      

จฟ.10  ภายใน 72 ชม. โดยจะดําเนินการสงมอบตอหัวหนา

สาขาและรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญาทันที   

ที่ไดรับขอมูล 

กรณีไมฉุกเฉิน 

  บันทึกเหตุการณในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ  

        ปดผนึกสงที่เจาหนาที่การศึกษา จฟ.10  

สงหัวหนาสาขา 

และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

ทุกวันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 
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ปญหาความรู ทักษะ ขอมูลจาก อาจารย attending, 

อาจารยในภาควชิา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ      

ผลการสอบ 

กรณีเจ็บปวยทางกาย* ปญหาการปฏิบัติงาน 

สงตรวจกับแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมปรึกษา

กับทีมวาสามารถปฏิบัติงานตอไดหรือไม 

กรณีเจ็บปวย 

ทางกาย* 

กรณีมีปญหา 

ดานจิตสังคม

และบุคลิกภาพ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป และ

รองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา และทีม

การศึกษาหลังปริญญา พิจารณาเสนอที่ประชุมภาค 

ปฏิบัติงานได ตองรายงานการ

เจ็บปวยทุกเดือนตออาจารยใน

สาขาวิชาที่ รับผิดชอบ  และ

หัวหนาสาขาวิชา 

ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

ทีมใหการชวยเหลือข้ันตน 

ตั้งทีมประเมิน 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชาและ  

รองหัวหน าภาควิชา แพทยผู เชี่ ยวชาญ , 

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชา

นั้นๆ พิจารณาเสนอที่ประชุมภาควิชา 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

เพิ่มพูนวิธีการเรียนรู 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

ตักเตือน 

ซ้ําชั้น ใหออก 

อาจารยในสาขาวิชา หัวหนาสาขาวิชา และรองหัวหนาภาคฝายการศึกษาหลังปริญญา 

รวมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของสาขาวิชานัน้ๆ พิจารณาวางแผนแกไขปญหาเปนรายๆ ไป 

 

ใหปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

ซ้ําชั้น, ใหออก 

*ติดตอผานเจาหนาที่การศึกษา  จฟ. 10 หรือ Staff center เบอร 99977 
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ภาคผนวกท่ี 7  อาจารยประจําสาขาและอาจารยท่ีปรึกษา 

 

อาจารยประจําสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช 

   หัวหนาสาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

   คุณวุฒิ     พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (กุมารเวชศาสตร) 

       Cert. of Clinical Fellowship in Pediatric Rheumatology (CANADA) 

 

2. อาจารย แพทยหญิงเมนาท สุขารมณ 

   คุณวุฒิ       พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร 

         ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

          

อาจารยท่ีปรึกษา 

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกแพทยประจําบานตอยอด โดยอาจารยท่ีปรึกษา     

มีบทบาทหนาท่ีดูแลภาพรวมของการฝกอบรม ประสบการณการเรียนรู ใหคําปรึกษาดานการเรียน พฤตินิสัย

ในการทํางานและความรับผิดชอบ ความเปนอยู การปรับตัว สิ่งท่ีตองการชวยเหลือหรือสนับสนุน ให

คําแนะนํา    งานการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 

360 องศาลงในแบบประเมินแพทยประจําบานตอยอดโดยอาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูล

ปอนกลับผลการประเมิน 360 องศา portfolio และ EPA โดยพบแพทยประจําบานตอยอดอยางเปนทางการ

อยางนอยทุก 6 เดือน และทําบันทึกรายงานแกฝายการศึกษาหลังปริญญา  

กรณีแพทยประจําบานตอยอดมีปญหาในระหวางการฝกอบรม โดยอาจเปนปญหาดานการฝกอบรม     

การปฏิบัติงาน การปรับตัว ความเครียด ดานอารมณและจิตใจ หรือปญหาอ่ืนๆ อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ี

ประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 
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ภาคผนวกท่ี 8 

เกณฑคุณสมบัติของสถาบันทีจะรับผูเขาฝกอบรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม 

  

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจําบานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชา

กุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะ และตองระบุ

สถานภาพของสถาบันฝกอบรม  

1. เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม  

 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

 สถาบันท่ีจะพิจารณาเปนสถานท่ีสําหรับใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดควรเปน

โรงพยาบาลท่ีมีการจัดระบบงานเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณ จํานวนผูปวยท้ังในและนอกพอเหมาะแก

การศึกษา ไมนอยหรือมากจนเกินกวากําลังเจาหนาท่ี สถานท่ี และอุปกรณ และมีแพทยผูทรงคุณวุฒิ

รับผิดชอบในสาขาตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอยางเพียงพอและตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ

ท่ัวไปท่ีระบุไวในขอบังคับแพทยสภาวาดวยการเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตาง ๆ   พ.ศ. 2552 และตองเปนสถาบันท่ีมีประสบการณการจัดการเรียนการ

สอน การศึกษาในระดับแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑของแพทยสภา  

 1.2 หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  

      สถาบันฝกอบรมตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้  

  (ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมตองมีการใหบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและ

ประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม ซ่ีงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ี

มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม  

•  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจ

ทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจ

ดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอน

แพทยประจําบานตอยอดทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและ

ความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้นตอง

ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจ

ศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ัน

สุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 

 ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ี

บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษา

ของแพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ  
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• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจไดเปนประจํา

ดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน รวมท้ังตองมีการใหบริการทางดาน

ธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  

  (ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ี

จําเปนสําหรับการฝกอบรมได  

  (ค) หองสมุดทางแพทย สถาบันฝกอบรมตองมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย 

วารสารการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสาร สําหรับใหแพทย

ประจําบานตอยอดใชไดสะดวก  

  (ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว        

ซ่ึงบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และ

ประมวลสถิติท่ีมีประสิทธภาพ  

  (จ) สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูล

ทางวิชาการท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับ

ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย  

  (ฉ) ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลัก

จริยธรรม  

 1.3 หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม  

 สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกท่ีสาคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวช

ศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน  

 1.4 กิจกรรมวิชาการ  

 สถาบันฝกอบรมจะตองมีกิจกรรมวิชาการตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในสาขา

ท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน 

morbidity mortality conference, clinicopathological conference 

 นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนอิมมูโนวิทยา และควร

สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร  

 

2. เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม  

  ลักษณะเฉพาะของสถาบันฝกอบรม  

    2.1 มีการแยกสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม  

    2.2 มีหนวยงานท่ีเก่ียวกับการตรวจรักษาผูปวยเด็กโรคขอและรูมาติสซ่ัม ท้ังผูปวยในและผูปวย

นอก เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดฝกปฏิบัติงานไดตลอดเวลา  
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    2.3 จํานวนเตียงของแผนกกุมารเวชศาสตรอยางนอย 50 เตียง (ไมรวมทารกแรกเกิดปกติและ      

กุมารศัลยศาสตร)  

    2.4 ตองรับผูปวยทางกุมารเวชศาสตรไวรักษาอยางนอยปละ 700 ราย โดยมีผูปวยประเภทตาง ๆ 

ดังนี้  

  ทารกแรกเกิดและทารกเกิดกอนกําหนด    โรคระบบการหายใจ  

  โรคติดเชื้อ       โรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม  

  โรคทางโภชนาการ      โ ร ค ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท แ ล ะ

กลามเนื้อ  

  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด     โรคระบบทางเดินปสสาวะ  

  โรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา    โรคภูมิแพ  

  โรคระบบทางเดินอาหาร      และโรคอ่ืน ๆ  

    2.5 ตองรับบริการทารกแรกเกิดปกติอยางนอย 1,000 รายตอป  

    2.6 มีแผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตรรวมท้ังหองฉุกเฉินและมีจํานวนผูปวยนอกอยางนอย 

10,000 รายตอป  

    2.7 มีหอผูปวยวิกฤตเด็ก และหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด (PICU & NICU) (อาจรวมกับหอผูปวย 

ICU แตมีการจัดแบงการดูแลแยกจากกันชัดเจน หรืออาจรวมกับหอผูปวย NICU) โดยมีจํานวนเตียงผูปวย

ภาวะวิกฤตเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤต ไมนอยกวารอยละ 10 

    2.8 ตองมีอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา สาขากุมารเวชศาสตรอนุสาขาทารกแรกเกิด โรค

ระบบการหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และ สาขาอ่ืน อีก 4 สาขาดังนี้ โลหิตวิทยา ระบบประสาทและ

กลามเนื้อ  โรคระบบทางเดินปสสาวะ และโรคติดเชื้อ  

    2.9 ถาสถาบันฝกอบรมใด ไมมีหนวยงานบางประเภทของตัวเองดังกลาวขางตน จะตองมีหนวยงาน

ของสถาบันสมทบอ่ืนท่ียินดีใหบริการ และสามารถใชไดอยางสมํ่าเสมอ  

    2.10 คุณสมบัติผูท่ีเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมตองเปนกุมารแพทยโรคขอ    

และรูมาติสซ่ัมท่ีไดรับวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ หรือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจากสถาบันการแพทยท่ีไดรับการยอมรับจาก

อนุกรรมการโครงการฝกอบรมฯ ไมนอยกวา 5 ป และเปนอาจารยปฏิบัติงานประเภทเต็มเวลา  

  

3. หนวยงานท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรม  

 นอกจากหนวยงานหลักท่ีใชในการฝกอบรมแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรแลว ตองมีหนวยงาน     

อันเปนหนวยงานกลางท่ีจําเปน เพ่ือสนับสนุนการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ดังนี้  

 3.1 หนวยหองปฏิบัติการท่ัวไป มีบริการทางพยาธิวิทยาคลินิก ตรวจเลือด เคมีคลินิก จุลชีววิทยา      

คลังเลือด เปนการประจํา  
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 3.2 หนวยรังสีวิทยา มีรังสีแพทย สามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรคไดโดยใชรังสีหรืออุปกรณอ่ืน ๆ 

และควรมีการตรวจทางเรดิโอไอโซโทปไดดวย  

 3.3 หนวยพยาธิวิทยา ตองมีพยาธิแพทยสามารถทําการตรวจศพและชิ้นเนื้อท่ีไดจากการผาตัดโดย

ครบถวน จนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐาน  

 3.4 หนวยกุมารศัลยศาสตร ตองมีกุมารศัลยแพทย ใหคําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานได  

 3.5 หองสมุดทางการแพทยมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยท่ีเปนท่ี

นิยม และหนังสือดรรชนี สําหรับชวยคนหารายงานท่ีตีพิมพในวารสาร และมีระบบการคนหาขอมูล 

(information technology) ท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถใชได  

 3.6 หนวยเวชระเบียนและสถิต ิผูปวยทุกคนตองมีรายงานประจําตัว (เวชระเบียน) ซ่ึงบันทึกเรื่องราว

เก่ียวกับการเจ็บปวย และมีสถิติเก่ียวกับผูปวยของสถาบันนั้น ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้

มาแลวเปนผูควบคุม  

 

4. จํานวนแพทยและอัตราการรับแพทยประจําบานตอยอด 

 โรงพยาบาลนั้นจะตองมีกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีมีความสามารถในการสอน ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติในภาคตาง ๆ ตามเปาหมาย หลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวช

ศาสตร ตามหลักเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด หัวหนาสาขาฯ ตองเปนกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซ่ัมท่ีไดรับ

วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ หรือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจากสถาบันการแพทยท่ีไดรับการยอมรับจากอนุกรรมการโครงการ

ฝกอบรมฯ  

 4.1 โรงพยาบาลท่ีมีจํานวนคนไขโรคขอและรูมาติสซ่ัมอยางนอย 100 คนมีคนไขท่ีหลากหลาย           

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมสามารถรับแพทยประจําบานตอยอดไดในสัดสวนชั้นป

ละ   1 คนตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน แตเนื่องจากเปนอนุสาขาฯ ท่ีขาดแคลน ราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย ฯ  

จึงกําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีมีจํานวนอาจารยเพียง 1 คน สามารถเปดหลักสูตรแบบมีสถาบันรวมฝกอบรม

ได โดยแพทยประจําบานตอยอดตองไปฝกอบรมท่ีสถาบันรวมฝกอบรมไมนอยกวา 1 ใน 3 โดยสถาบันรวม

ฝกอบรมนั้นๆ ตองนับแพทยประจําบานตอยอดท่ีมาฝกเปน 1 ตําแหนง และหากสถาบันนั้นมีอาจารย 3 คน 

สามารถรับแพทยประจําบานตอยอดได 2 คน (จํานวนอาจารย – 1)  

 

5. การรับรองจากแพทยสภา  

 สถาบันท่ีจะทําการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือสอบประกาศนียบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัมจะตองไดรับการตรวจ

ประเมินและไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ 
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ภาคผนวกท่ี 9 

รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม พ.ศ.2562-2567 

 

1. นายแพทยวิบูล   สุนทรพจน     ท่ีปรึกษา 

2. แพทยหญิงกนกรัตน   นันทรุจิ      ท่ีปรึกษา 

3. แพทยหญิงรัตนวดี  ณ นคร      ท่ีปรึกษา 

4. แพทยหญิงทัศนีย   กิตอํานวยพงษ     ท่ีปรึกษา 

5. นายแพทยธัชวีร   อรรคฉายศรี     ท่ีปรึกษา 

6. แพทยหญิงโสมรัชช   วิไลยุค      ประธาน  

7. แพทยหญิงทัศลาภา   แดงสุวรรณ     อนุกรรมการ  

8. นายแพทยกันย  พงษสามารถ     อนุกรรมการ  

9. นายแพทยสิระ  นันทพิศาล     อนุกรรมการ  

10. แพทยหญิงมนสิตา  ตันยะ     อนุกรรมการ 

11. แพทยหญิงศิริสุชา  โศภนคณาภรณ     อนุกรรมการ 

12. แพทยหญิงปาริชาต  ขาวสุทธิ์     อนุกรรมการ 

13. แพทยหญิงดารา  ไมเรียง     อนุกรรมการ 

14. แพทยหญิงวัชรีวรรณ  สนธิชัย     อนุกรรมการ 

15. แพทยหญิงบุษบง  ฤกษวลีกุล    อนุกรรมการ 

16. แพทยหญิงฐาปนี  พิพัฒนกุลชาติ     อนุกรรมการ 

17. แพทยหญิงมณฑิรา  ชอวิเชียร      อนุกรรมการ 

18. แพทยหญิงเมนาท  สุขารมณ    อนุกรรมการ 

19. แพทยหญิงสิริญทิพย  กิตติวิสุทธิ์    อนุกรรมการ 

20. แพทยหญิงศิริรัตน  จารุวณิช     อนุกรรมการและเลขานุการ  
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ภาคผนวกท่ี 10 
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคขอและรูมาติสซ่ัม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

พ.ศ. 2563 

 
 

1. ศาสตราจารย แพทยหญิงจารุพิมพ  สูงสวาง   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุประพัฒน  สนใจพาณิชย  ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช  ประธาน 

4. ผูแทนแพทยประจําบานตอยอด     กรรมการ 

5. อาจารยแพทยหญิงเมนาท   สุขารมณ  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางธันวาทิพย    ธนธรเทียนสิร ิ  กรรมการ 
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ภาคผนวกท่ี 11 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลังปริญญา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
พ.ศ. 2563-2666 

 
1. ศาสตราจารย แพทยหญิงจารุพิมพ  สูงสวาง   ท่ีปรึกษา 

2. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยประพันธ อานเปรื่อง  ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวาณี  วิสุทธิ์เสรีวงศ   ท่ีปรึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุภิญญา อินอิว   ประธาน 

5. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอัจฉรา เสถียรกิจการชัย  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกวีวรรณ ลิ้มประยูร  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย นายแพทยนิธิวัชร วัฒนวิจารณ  กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจริยา ทะรักษา  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย นายแพทยบุญชู  พงศธนากุล  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวนัทปรียา พงษสามารถ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย แพทยหญิงรัชฎา กิจสมมารถ  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยประคัลภ จันทรทอง  กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุประพัฒน สนใจพาณิชย  กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกมล เผือกเพ็ชร  กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศิริรัตน จารุวณิช  กรรมการ 

16. อาจารย แพทยหญิงศศิธร   จันทรทิณ  กรรมการ  

17. อาจารย แพทยหญิงกรมิกา  วินิจกุล   กรรมการ  

18. อาจารย แพทยหญิงศุภลัคน  กาญจนอุทัย  กรรมการ 

19. อาจารย แพทยหญิงอรสุดา  เลิศบรรณพงษ  กรรมการ 

20. อาจารย แพทยหญิงสุพัตรา  รุงไมตรี   กรรมการ 

21. อาจารย นายแพทยไกรสูรย  ลอมจันทรสุข  กรรมการ 

22. อาจารย แพทยหญิงพุธิตา   แสงพานิชย   กรรมการ 

23. อาจารย นายแพทยมงคล   ชาญวณิชตระกูล  กรรมการ   

24. หัวหนา พป. ป 1  กรรมการ 

25. หัวหนา พป .ป 2  กรรมการ 

26. หัวหนา พป .ป 3  กรรมการ 

27. หัวหนา พป .ตอยอด  กรรมการ 

28. รองศาสตราจารย แพทยหญิงนันทวัน ปยะภาณี  กรรมการและเลขานุการ 
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29. นางสาวพิฎชญนันท    วรวิทยสัตถญาณ  ผูชวยเลขานุการ 

30. นางฐิตพิร     เจนกาญจนดลิก  ผูชวยเลขานุการ 

31. นางสาวกมลรัตน     โกมลนิรมิต  ผูชวยเลขานุการ 
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