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1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Dermatology 

2. ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

   สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Dermatology 

ช่ือยอ 

(ภาษาไทย) วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Dermatology 

 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

4. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 โรคผิวหนังในเด็กเปนปญหาท่ีพบไดบอยและมีความสําคัญ โรคผิวหนังเด็กมีความจําเพาะและหลากหลาย

ท่ีตองการการดูแลรักษาแตกตางจากปญหาโรคผิวหนังในผูใหญ ผื่นผิวหนังไมไดเปนเพียงอาการท่ีพบเฉพาะโรค

ผิวหนังเทานั้นแตยังเปนอาการแสดงท่ีพบ และชวยในการวินิจฉัยโรคในระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการรุนแรง

ถึงชีวิตหรือกอใหเกิดความพิการ หากไดรับการวินิจฉัยลาชา เชน ผื่นแพยาท่ีรุนแรง 

 การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาความรูตลอดจนการฝก

ทักษะการดูแลและการทําหัตถการโรคผิวหนังในเด็ก เชน การทําเลเซอรเพ่ือการรักษา นอกจากนี้เทคโนโลยี

ทางการดูแลรักษาผูปวยโรคผิวหนังเด็กไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก จึงจําเปนท่ีตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการ

ฝกอบรมนี้อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถผลิตกุมารแพทยโรคผิวหนังท่ีมีความรูดานวิชาการในสาขากุมารเวชศาสตร

ตจวิทยาท่ีทันยุคกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรค ใหการดูแลรักษาโรคผิวหนังในเด็ก

อยางมีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวยเพ่ือการแกไขปญหา และสงเสริม
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สุขภาพโดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลผูปวยแบบองครวม สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองแบบไม

ตองมีผูกํากับดูแล มีความใฝรู ทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพหรือเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีคุณธรรมจริยธรรม และ

เผยแพรความรูดานโรคผิวหนังเด็กแกประชาชนได นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการศึกษาวิจัย สรางองคความรู

ดานโรคผิวหนังเด็ก รวมท้ังมีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ไดจัดทําหลักสูตรและเริ่มการ

ฝกอบรมในป พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากแพทยสภาในป พ.ศ. 2556 เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัย กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาป พ.ศ. 

2561 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ จึงไดดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2562 ท้ังนี้แผนการ

ฝกอบรมมีลักษณะเปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติงานเปนฐานท่ีมีการบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เพ่ือใหไดกุมารแพทยเฉพาะทางตจวิทยาท่ีมีความรูความสามารถท่ีทันยุคกับความกาวหนาทางวิทยาการและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ใหการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูปวยและ

ครอบครัวเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวมคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความเอ้ืออาทรและใสใจใน

ความปลอดภัยของผูปวยเพ่ือการแกไขปญหาและการสรางเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรู

ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับ

ดูแล ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนรวมท้ังสหวิชาชีพได รวมท้ังการจัด

สมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

   

5. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาของแพทยสภาเปนเวลา 2 ป ผูไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีความรูความสามารถทาง

วิชาชีพหรือผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปน

สําหรับการเปนกุมารแพทยตจวิทยาและสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตร ดังนี้  

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (professional habits, attitudes, 

moral and ethics) (ภาคผนวกท่ี 3) 

5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย   

5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 

5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  

5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไม

คํานึงถึงบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี 

รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย  

5.1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองและสังคม  

5.1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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5.2 การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (communication and interpersonal skills)  

(ภาคผนวกท่ี 4) 

5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปจจัยของคู

สื่อสารท่ีอาจสงผลตอการสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปวย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่อง

สุขภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูปวย บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดู รวมถึงบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ตอการสื่อสาร  

5.2.2 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา  

ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู 

5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมท่ี

ดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม  

5.2.4 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ  

5.2.5 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication) 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม  

5.2.7 ชี้แจง ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา

และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 

5.2.8 ใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม  

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาและศาสตรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ (scientific knowledge of 

pediatric dermatology and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1)  

5.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

5.3.2 สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

5.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตความรู วิทยาศาสตรการแพทย คลินิก และ 

ศาสตรตางๆเพ่ือการบริบาลผูปวย 

5.4   การบริบาลผูปวย (patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใช

ทักษะความรูความสามารถดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

5.4.1   การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวย (patient assessment and management)  

5.4.1.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม 

5.4.1.2 ตรวจรางกายโดยเฉพาะผิวหนังเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 

5.4.1.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการโรคผิวหนังอยางมีเหตุผล ประหยัด และ

คุมคา 
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5.4.1.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกายทางโรคผิวหนัง ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตางๆทางโรคผิวหนัง เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย 

5.4.1.5 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-

based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การ

ใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  

5.4.1.6 เลือกใชมาตรการในการปองกันรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแล

ผูปวยเด็กในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับระยะของการดําเนินโรค (natural history) ความตองการของผูปวย

และครอบครัวตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 

5.4.1.7 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบและใหขอเสนอแนะในเวชระเบียนถูกตอง และ

ตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล  

5.4.1.8 รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมีความรูความชํานาญกวา หรือสงตอผูปวยไปรับ

การรักษาอยางเหมาะสม  

5.4.1.9 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง  

5.4.1.10 ใหการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม  

5.4.1.11 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาเบื้องตนไดอยาง

ทันทวงที  

5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน 

(technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก โดยสามารถ

อธิบายขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ 

สามารถกระทําไดดวยตนเอง แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการตรวจวินิจฉัยนั้น ๆ ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 2)   

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (health system and health promotion) มี

ความสามารถในดาน 

5.5.1 มีความสามารถในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง (continuity care) ในสวนท่ี

เก่ียวของกับผิวหนัง 

5.5.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเลี้ยงดูในสวนท่ีเก่ียวของกับผิวหนัง โดยคํานึงถึงระบบสุขภาพ เด็ก

และครอบครัวเปนศูนยกลาง 

5.5.3 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน

ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก 

5.5.4 สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค

รวม 
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5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (continuous professional 

development) เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูปวย 

สังคมและความเปลี่ยนแปลง โดย  

5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผน

และแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขารวมกิจกรรมเพ่ือแสวงหา

และแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

5.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก 

และเวชศาสตรเชิงประจักษ    

5.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย  

5.6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอ

และตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรูได (knowledge 

management)  

5.7   ภาวะผูนํา (leadership) มีความสามารถในการเปนผูนําท้ังในระดับทีมงานท่ีดูแลรักษาผูปวยโรค

ผิวหนังและการบริการสุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวยโรคผิวหนัง ดังนี้  

5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยโรคผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหนา ผูประสานงาน และสมาชิก

กลุม  

5.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 

5.7.4 แสดงถึงความเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน 

 

6 แผนการฝกอบรม 

6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

6.1.1 ขอบเขตของการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมจัดการฝกอบรมเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ

หรือผลของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักไมนอยกวาเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทยกําหนด 7 ประการ การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาโรคผิวหนังเด็กชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 

18 ป และครอบคลุมโรคสวนใหญท่ีกุมารแพทยตจวิทยาจะตองประสบในชีวิตการทํางาน นอกจากนี้สถาบัน

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการของแพทยประจําบานตอยอดและศักยภาพของ

สถาบันฝกอบรม 
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6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม  

การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 50 

สัปดาห รวมระยะเวลาท้ัง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ท้ังนี้อนุญาตใหลา

พักรอนรวมกับลาทุกประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมิน

เพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาท่ีกําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมท้ังสิ้น

ไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

สถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีจัดเตรียมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับระดับชั้นปดังนี้ 

ระดับท่ี 1 เปนการฝกอบรมท่ีครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยาท่ัวไป โดยจัดใหแพทยประจํา

บานตอยอดมีประสบการณในการดูแลผูปวยโรคผิวหนังเด็กในหอผูปวยในหอผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินและ

เฉียบพลัน หอผูปวยทารกแรกเกิด หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤต  

ระดับท่ี 2 จัดใหแพทยประจําบานตอยอดทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมในการดูแลรักษาผูปวย กํากับ

ดูแล แพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร แพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตรตจวิทยารุนนองและนักศึกษา

แพทย และมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท้ังในสวนท่ีเปนการดูแลผูปวยในและผูปวยนอก 

เปนเวลาอยางนอย 36 สัปดาห หรือ 9 เดือน สําหรับชวงเวลาท่ีเหลือเปดโอกาสใหแตละสถาบันฝกอบรมมีความ

ยืดหยุนในการจัดการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของแพทยประจําบานตอยอดโดยมุงเนนไปตาม

ศักยภาพของแตละสถาบันฝกอบรมและตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมนั้น 

6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม 

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคท้ัง 

7 ประการ (ตารางท่ี 1) สถาบันฝกอบรมตองจัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลางมีการ

กระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการ

เรียนรูของตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้น ๆ (self-reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ 

(professional autonomy) เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนไดอยางดีท่ีสุด 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการ

ระหวางความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานตอยอดโดยอาศัยหลักการของการกํากับ

ดูแล (supervision) การประเมินคา (appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 

รูปแบบการจัดการฝกอบรม มี 5 รูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีโอกาสสัมผัส

ประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ดังนี้   

6.1.3.1  การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการ

การฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการ

บริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย เพ่ือใหมีความรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย การทําหัตถการ การให

เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการใหคําปรึกษาผูปวย การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึง
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ศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด  มีการบูรณาการความรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงาน

บริบาลผูปวย ท้ังนี้สถาบันฝกอบรมตองจัดใหแพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ตามกําหนด

ระยะเวลาดังตอไปนี้  

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณการปฏิบัติงานการใหบริการผูปวย

ครอบคลุมท้ัง 2 ป ดังนี้ 
 

Pediatric dermatology clinic 300 ชั่วโมง 

กุมารเวชศาสตรตจวิทยา อยางนอย  64 สัปดาห (16 เดือน) 

General dermatology clinic (medicine)  8 สัปดาห 

Laboratory (bacteria, mycology and virology) 2 สัปดาห 

Dermatopathology 4 สัปดาห 

Elective (dermatosurgery, photodermatology และอ่ืน ๆ) 12 สัปดาห 

อ่ืนๆ (general pediatric clinic, well baby)                 1.5 สัปดาห 

 

การฝกภาคปฏิบัติขางตนจัดในลักษณะหมุนเวียนปฏิบัติงานในคลินิกตาง ๆ หรือมอบหมายใหผูรับ

การฝกอบรมแตละชั้นปมีความรับผิดชอบแตกตางกัน คือ การฝกอบรมในปท่ี 1 อาจารยผูใหการอบรมจะ

ควบคุมดูแลอยางใกลชิด การฝกอบรมในชั้นปท่ี 2 ใหผูรับการฝกอบรมรับผิดชอบงานมากข้ึน โดยอาจารยคอย

ตรวจสอบความถูกตอง 

6.1.3.2 การเรียนรูในหองเรียน  

จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ และ

เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท้ังทางดานกุมารเวชศาสตรท่ัวไปและกุมารเวชศาสตรตจวิทยา ดังตอไปนี้ 

1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยภายในภาควิชา เชน morning report, grand 

round, case conference, morbidity & mortality conference, journal club  

2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชา เชน clinico-pathological 

conference (CPC), interdepartmental conferences, interhospital conferences  

3) การบรรยายดานกุมารเวชศาสตรตจวิทยาและตจวิทยา 

4) การสอนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต ความรูท่ัวไป  

6.1.3.3  การเรียนรูแบบอ่ืน ๆ 

ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การสอนนักศึกษาแพทย เปนตน สถาบัน

ฝกอบรมไดจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณในการฝกทักษะการสื่อสาร (communication 

skills) การฝกทักษะหัตถการท่ีจําเปน โดยมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี 2) มีการฝกอบมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมท้ังมีประสบการณของการเปนทีม

บริบาลผูปวย (patient care team) การประเมินความคุมคาของการใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยาง
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เหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของทีมประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย (patient 

safety) เปนตน 

6.1.3.4 การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ 

1) การคนหาขอมูลตาง ๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสาร

สิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต 

2) การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช

วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based 

medicine) 

3) การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

(decision making) 

6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย  

เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรู เรื่องการวิจัยข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

การแพทย ทางคลินิก หรือทางสังคมตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจาก

งานวิจัย โดยกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่องท้ังนี้ให

เปนไปตามระเบียบของการทําวิจัย เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกท่ี 5) 

ตารางท่ี 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามสมรรถนะหลักทาง 

วิชาชีพท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
- เปนแบบอยาง (role model) 

- การปฏิบัติงานโดยใชผูปวยเปน
ฐาน  (patient based learning) 

- การเรียนรูดวยตัวเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- แฟมสะสมผลงาน 
(portfolio)  

- การประเมิน 360 องศา 

- การประเมินบันทึก
ประสบการณดาน  
Professional habits, 
attitude, morals and 
ethics 
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ความรูความสามารถทางวิชาชีพ การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

2. การติดตอสื่อสารและการ
สรางสัมพันธภาพ 

- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ
นอก 

- การฝกสอนการใหคําปรึกษา 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
นําเสนอ/สัมมนา 

- เปนแบบอยาง (role model) 

- การปฏิบัติงานโดยใชผูปวยเปน
ฐาน  (patient based learning) 

- การเรียนรูดวยตัวเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- แฟมสะสมผลงาน 

- การประเมิน 360 องศา 

- แบบประเมิน EPA 

- การสอบ counseling 
practice  

3. ความรูความสามารถทาง
กุมารเวชศาสตรตจวิทยาและ
ศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- การบรรยาย 

- การประชุมอภิปรายตัวอยางผูปวย  

- การปฏิบัติงานในหอผูปวยในและ
นอก 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสอบ MCQ, spot 
diagnosis 

- การสอบปากเปลา 

- แฟมสะสมผลงาน 

- แบบประเมิน EPA 

- การประเมิน 360 องศา 
4. การบริบาลผูปวย - การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ

นอก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- การศึกษาดูงาน 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การประชุมอภิปรายตัวอยางผูปวย 

- การสังเกตโดยตรง 

- แบบประเมิน EPA 

- การสอบ MCQ, spot 
diagnosis และการสอบปาก
เปลา 

- แฟมสะสมผลงาน 

- การประเมิน 360 องศา 
5. ระบบสุขภาพและการสราง

เสริมสุขภาพ 
- การปฏิบัติงานในหอผูปวยในและ

หอผูปวยนอก 

- การบรรยาย 

- การสังเกตโดยตรง 

- แฟมสะสมผลงาน 

6. การพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 

- การเรียนจากตัวอยางผูปวย 

- การทําวิจัย 

- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา/
วารสารสโมสร (journal club) 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 

- แฟมสะสมผลงาน 

- คะแนน CME 

- ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ 
 

7. ภาวะผูนํา - การบริหารจัดการในหอผูปวยใน
และนอก  

- การใหคําปรึกษา 

- การนําทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง 

- แฟมสะสมผลงาน 
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6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีท่ี

เก่ียวเนื่องหรือมีประสบการณดานตอไปนี้ 

1. พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและ

พฤติกรรม รวมท้ังเวชศาสตรปองกันทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล 

3. ทักษะการสื่อสาร 

4. จริยธรรมทางการแพทย 

5. ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 

6. กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา 

7. หลักการบริหารจัดการ 

8. ความปลอดภัยของผูปวย 

9. การดูแลตนเองของแพทย 

10. การแพทยทางเลือก  

11. พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

12. เวชศาสตรเชิงประจักษ 

6.3 จํานวนปของการฝกอบรม 

การฝกอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมท้ัง 2 ระดับ 

เปดการฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา 

เริ่มใชหลักสูตรนี้ในการฝกอบรมตั้งแต ปการศึกษา 2562 

6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมตอง 

6.4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดหลักความเสมอภาค 

6.4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ี 

ความรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละข้ันตอน

ของการฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไม

นอยกวา 5 ป 

6.4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช

ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม 

6.4.4 ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม 

6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดจัดใหแพทยประจําบาน

ตอยอดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ รวมถึงการอยูเวร ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศให

ชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอดกําหนดการฝกอบรมทดแทนใน

กรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝก
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กําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน จัดมีคาตอบแทนใหแกแพทยประจําบานตอ

ยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีการระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสมรวมท้ังการ

ลาพักผอน 

6.6 การวัดและประเมินผล 

กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลท้ังในระหวางการฝกอบรมและการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯซ่ึงตอง

สอดคลองกับผลลัพธการฝกอบรมท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ 

และเจตคติ ในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯคํานึงถึงบริบทท่ี

แตกตางกันของแตละสถาบัน จึงมีนโยบายมอบอํานาจ (empowerment) ใหแกสถาบันฝกอบรมจัดประสบการณ

การเรียนรูใหสอดคลองกับความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักของ

หลักสูตรเพ่ือตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของการฝกอบรม พรอมท้ังกําหนดวิธีการประเมินความรู

ความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองกับวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูตามความเหมาะสมขอใหแตละสถาบัน

พิจารณาดําเนินการเองตามความเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ท้ังนี้ตองแสดงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

เห็นไดวาเปนการประเมินท่ีตั้งอยูบนหลักการอยางสมเหตุสมผลและมีมาตรฐานอันดี (ตารางท่ี 1) 

6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 

 สาขาผิวหนังจัดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดเม่ือสิ้นสุด

การฝกอบรมในแตละชั้นป เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอดหรือเพ่ือการเลื่อนระดับ 

 สาขาผิวหนังจัดใหมีการประเมินความกาวหนา (formative evaluation) และใหขอมูลปอนกลับ

อยางเปนระบบและตรวจสอบได เพ่ือการพัฒนาตนเองแกแพทยประจําบานตอยอดในระหวางการฝกอบรม มีการ

วัดและประเมินผล (summative evaluation) เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมแตละระดับชั้นป และเพ่ือการเลื่อน

ระดับชั้นป นอกจากนี้ไดจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล มีการกําหนดเกณฑการเลื่อนระดับชั้นป

และเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดไวชัดเจน และแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบ

กอนเริ่มการฝกอบรม  

การวัดและประเมินผลในระหวางการฝกอบรมประกอบดวย  

1. การประเมินในชั้นเรียน เชน จากการประชุมและอภิปรายปญหาผูปวยโรคผิวหนังเด็กท่ีเก่ียวของ

ระหวางโรงพยาบาล (interhospital pediatric dermatology conference) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 

2. การประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย ผูรวมงานมีความสอดคลองกับ

ผลการเรียนรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูหรือเพ่ือการเลื่อนชั้นป เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแต

ละชวงอยางตอเนื่องตลอดป 

3. การประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองปฏิบัติได

ดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (Entrustable professional activities; EPA)  

4. การสอบวินิจฉัยโรคจากภาพ (spot diagnosis) 

ในระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคตาม EPA และตาม milestones ท่ีกําหนดในแตละระดับชั้นป รวมท้ังไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผู
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ประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้แพทยประจําบานตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวา

ตนบรรลุผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามระดับของ milestones ท่ีกําหนด  (ภาคผนวกท่ี 7) จึงจะไดรับอนุญาตให

เลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรมสถาบันสามารถกําหนดและปรับ milestones เพ่ือการวัดและประเมินผลในแตละ

ระดับชั้นปใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันตนเองได 

นอกจากนี้สาขาโรคผิวหนัง และภาควิชากุมารเวชศาสตร ยังจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและ

ประเมินผล มีการกําหนดเกณฑการเลื่อนระดับและเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดชัดเจน 

และแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบกอนเริ่มการฝกอบรม 

6.6.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

ผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ จะตองไดรับวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวช

ศาสตรและมีคุณสมบัติครบทุกขอดังตอไปนี้ 

1. เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรฯ 

2. ผานการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรม  

3. มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 6 

portfolio) 

4. ผานการประเมิน EPA โดยสถาบันฝกอบรมแลวตามเกณฑท่ีกําหนด (ภาคผนวกท่ี 7) 

5. ผานการประเมินวิทยานิพนธโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร

ตจวิทยา 

ชนิดของการวัดและประเมินผลมีดังนี้ 

1. การประเมินความรูทางทฤษฎี (factual knowledge)  โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย 

(multiple choice questions; MCQ), spot diagnosis 

2. การประเมินการแกปญหาและการตัดสินใจ (problem-solving and decision making  skills) 

โดยการสอบปากเปลา 

3. การสอบวิทยานิพนธ 

ผูท่ีมีสิทธิไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีคุณสมบัติและสอบผานการวัดและประเมินผลทุกขอตามเกณฑท่ี

กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา (ภาคผนวกท่ี 1) 

ผูท่ีสอบไมผานในครั้งแรกสถาบันฝกอบรมมีหนาท่ีใหคําแนะนําและใหสอบใหมพรอมกับการสอบในป

การศึกษาถัดไปภายในระยะเวลา 5 ป 

ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ 
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การศึกษาตอเนื่องของแพทยประจําบานตอยอดกุมารเวชศาสตรตจวิทยาท่ีเขาฝกอบรมตั้งแตป

การศึกษา 2562 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เห็นชอบกับหลักการของราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ ในโครงการรับรอง

การศึกษาอยางตอเนื่องโดยจะเริ่มใชกับแพทยประจําบานตอยอดท่ีเขาฝกอบรมในป พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มสะสม

หนวยกิตในป พ.ศ. 2563 เปนตนไป กําหนดรอบประเมินทุก 5 ป จํานวนหนวยกิต 100 หนวยกิตในเวลา 5 ป 

สําหรับเกณฑการพิจารณาและการนับหนวยกิตใหยึดตามเกณฑของการศึกษาตอเนื่องของแพทยสภา ท้ังนี้ยังได

กําหนดเพ่ิมเติมใหมีการเขารวมประชุมวิชาการท่ีจัดภายใตการดําเนินการของอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยไมนอยกวา 20 หนวยกิตในเวลา 5 ป  

 

7.  การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 7.1  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  

 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเปนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมีคุณสมบัติอยาง

ใดอยางหนึ่งตอไปนี้  

- เปนผูไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา หรือ 

- เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในสาขากุมารเวชศาสตรครบตามหลักสูตร

ของแพทยสภาในสถาบันฝกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง 

 นอกจากนี้ยังตองเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปน

อุปสรรคตอการฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับ 

พ.ศ. 2559”) รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีแพทยสภากําหนด ผูเขารับการฝกอบรมยื่นใบสมัครเขารับการ

ฝกอบรมท่ีแพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครท่ีแพทยสภากําหนด  

สาขาผิวหนังไดกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค 

โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือคัดเลือกผูท่ีสมควรรับไวทําการฝกอบรมตามศักยภาพท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นไดรับ

อนุมัติจากแพทยสภา 

7.2  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พิจารณาจํานวนผูเขารับ

ฝกอบรมหรือศักยภาพในการฝกอบรมตามสัดสวนของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณ

งานบริการของสาขาตามท่ีระบุไวดังตอไปนี้ คือตองมีอาจารยอยางนอย 2 คน ตอผูเขารับการฝกอบรม  1 คน ตอ 

1 ระดับชั้นป การเพ่ิมจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตองมีอาจารยเพ่ิม 2 ทาน ตอผูเขารับการฝกอบรม 1 คน ตอ 1 

ชั้นป โดยนับจํานวนอาจารยเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ใหใชหลักเกณฑท่ีกําหนดตามตารางท่ี 2 หาก

สถาบันฝกอบรมจําเปนตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบบางเวลาดวย ใหใชหลักการตาม

คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม  
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หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหกับหลาย

หลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีจะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้นในเวลาหนึ่ง ๆ 

จะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันการฝกอบรมนั้นและตองมีงานบริการข้ันต่ําสุดตามท่ีกําหนดตามตารางท่ี 2 

ตอไปนี้   

  ตารางท่ี 2 เกณฑจํานวนผูเขาฝกอบรม อาจารย และภาระงานของสถาบันฝกอบรม 

 

 

 

 

 

8.  อาจารย 

 สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ 

- กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจ

ของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ 

- ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ 

คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก  

- ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และความสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การ

วิจัย และการบริการ 

- มีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน  

8.1 คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ตองไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารเวชศาสตรมาไมนอยกวา 3 ป และไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

8.2 คุณสมบัติผูท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 

 ตองไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารเวชศาสตรมาไมนอยกวา 5 ป และตองไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจ

วิทยามาไมนอยกวา 3 ป 

     8.3 จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 

 หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย จํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรมแบบเต็มเวลาตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมท้ังหมดเพ่ือใหสามารถ

ติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได และภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาของอาจารย

ผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม

แบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน 

จํานวนผูเขาฝกอบรมชั้นปละ (คน) 1 2 

อาจารยผูใหการฝกอบรม (คน) 2 4 

จํานวนผูปวยนอกของคลินิกผิวหนัง (ครั้งตอป) 1,000 1,500 

จํานวนผูปวยในโรคผิวหนังท่ีรบัปรึกษา (ครั้งตอป) 200 300 

การตัดชิ้นเนื้อสงทางพยาธิวิทยา (ครั้งตอป) 40 60 
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 ในกรณีท่ีหลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบใหอนุโลม

ใชหลักเกณฑท่ีกําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรมโดยทอนเปนสัดสวน

ตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ มีสวนรวมในการฝกอบรมอัตราสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมให

เปนไปตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนดไว 

 ปจจุบันสาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีอาจารยท่ีมีเวลา

เพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรมใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกแพทยประจําบานตอยอด มีระบบสนับสนุน

การพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องท้ังทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษาและมีการประเมิน

อาจารยเปนระยะ 

 8.4 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 อาจารยของสาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประเภทเต็ม

เวลามีจํานวน 2 คน (ภาคผนวกท่ี 9) 

 

9.  ทรัพยากรทางการศึกษา 

  สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดกําหนดและดําเนิน

นโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

9.1   สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการท่ี

ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

และสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

9.2   ไดรับการคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสําหรับการฝกอบรม (ภาคผนวกท่ี 8) จํานวนผูปวย

เพียงพอและชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน และ

ผูปวยนอกเวลาราชการ การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับ

สนับสนุนการเรียนรู ตามเกณฑท่ัวไป (แบบบันทึกขอมูลฉบับ ก) และเกณฑเฉพาะ (แบบบันทึกขอมูลฉบับ ข) 

สําหรับการเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาของแพทยสภา  

9.3   สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

9.4   มีทีมการดูแลผูปวย เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับ

ผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

9.5   มีระบบท่ีสงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูและสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของในอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยา และมีการบูรณาการระหวางการ

ฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอและสมดุล 

9.6  การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอน

ผลการฝกอบรม 
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10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการกํากับดูแลการ

ฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง 

การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

- ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

- หลักสูตรฝกอบรม 

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบ

สุขภาพ 

- สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา   

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ข้ันตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 

- พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด 

- การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม 

- ขอควรปรับปรุง 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดแสวงหาขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสีย

หลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการ

ประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร และนําผลการประเมินท่ีไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงราชวิทยาลัยกุมารแพทย

แหงประเทศไทยและแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม ไดรวมกับภาควิชาจัดใหมีการ

ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา 

ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการ

ฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และ

พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

สาขาโรคผิวหนัง รวมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดบริหารจัดการ

หลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด 

(เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมท่ี

พึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ
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ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศและพัฒนา

คุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆอยางสมํ่าเสมอ 

สาขาโรคผิวหนัง รวมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ใหสอดคลองกับ

ความจําเปนดานการฝกอบรม 

สาขาโรคผิวหนัง และภาควิชากุมารเวชศาสตรมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการการบริหารจัดการท่ีดีและใช

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย

และหนวยงานสนันสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการ

เปดการฝกอบรม 

 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดําเนินการตามราช

วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดใหสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดท่ีจะไดรับการอนุมัติ

ใหจัดการฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมตามขอบังคับแพทยสภา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกระบวนการสําหรับการทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการ

ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอและจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรม

อยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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ภาคผนวกที่ 1 

เนื้อหาของการฝกอบรม (หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้  

1. Basic medical science 

ผูเขาฝกอบรมมีความรูพ้ืนฐาน (basic science) และสามารถนําไปประยุกตกับปญหาทางคลินิก

ดังตอไปนี้ 

1.1 Embryogenesis of the skin 

1.2 Prenatal diagnosis of inherited skin disorders 

1.3 Physiology of skin of the normal and premature infant 

1.4 Structural, function and biochemical properties of the skin of newborn infants and 

children 

1.5 Histopathology of the normal skin and skin disorders 

1.6 Pharmacology of topical and systemic drugs use in dermatology  

1.7 Dermatoimmunology 

1.8 Laser 

1.9 Immunology (humoral immunology, cell-mediated immunity)  

1.10 Laboratory tests for immunologic disorders 

2. Normal condition and general principle care 

3. Health and health maintenance 

3.1 Economic and psychosocial impact of diseases of the skin 

3.2 Epidemiology and prevention of  

3.2.1 Skin infections and infestations (bacterial, viral, fungal, scabies, insect bite 

reaction) 

3.2.2 Drug reaction 

3.2.3 Contact dermatitis 

3.2.4 Skin disorders secondary to exposure to the sun 

3.2.5 Counseling 

3.2.6 Rehabilitation 

4. Clinical sciences 

ผูอบรมมีความรู (mechanism of diseases) เก่ียวกับโรคผิวหนังในเด็กในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.1 General aspects (etiology, pathogenesis, pathophysiology, psycho-social-

cultural,natural history, clinical course, complications) 
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4.2 Principles of diagnosis and differential diagnosis  

4.2.1 Interpretation of history and physical findings  

4.2.2 Investigation and interpretation of results of laboratory, histology and other 

studies 

4.3 Principles of management of common skin diseases in Thailand ใหการดูแลรักษาโรค

ผิวหนังท่ีพบบอยในประเทศไทย 

4.4 Principles of procedure in pediatric dermatology  
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โรคผิวหนังเด็กท่ีสําคัญและพบบอยในประเทศไทยดังตอไปนี้ 

1. Neonatal skin and skin disorders ไดแก  

- Amniotic band syndrome  

- Aplasia cutis congenita  

- Benign cephalic pustulosis  

- Bohn's nodules and Epstein's pearls  

- Branchial clefts and auricular sinuses  

- Congenital and neonatal candidiasis  

- Congenital melanocytic nevus  

- Congenital and neonatal infections เชน 

- Congenital and neonatal candidiasis  

- Herpes simplex virus  

- Syphilis  

- Varicella zoster virus  

- Rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis 

- Epidermal nevus, epidermal nevus syndrome 

- Erythema toxicum neonatorum 

- Infantile acropustulosis 

- Milia 

- Miliaria 

- Neonatal acnes 

- Nevus sebaceous 

- Nodular fat necrosis, subcutaneous fat necrosis 

- Sclerema neonatorum 

- Sebaceous gland hyperplasia 

- Sucking blister, calluses 

- Transient neonatal pustular melanosis 

- Vascular phenomenon เชน  

- Acrocyanosis 

- Cutis marmorata 

- Harlequin color change  
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2. Eczematous eruptions in childhood ไดแก 

- Asteatotic eczema 

- Atopic dermatitis 

- Autosensitization dermatitis 

- Contact dermatitis เชน 

- Lip licker dermatitis 

- Paederous dermatitis 

- Diaper dermatitis 

- Dyshidrosis  

- Frictional lichenoid dermatitis 

- Infectious eczematoid dermatitis 

- Intertrigo 

- Lichen simplex chronicus 

- Nummular eczema 

- Papular urticaria 

- Perioral dermatitis 

- Photodermatitis 

- Pityriasis alba 

- Prurigo nodularis 

- Seborrheic dermatitis 

3. Bacterial infection due to Gram-positive and Gram-negative organism and other 

bacterial infection ไดแก 

- Abscess  

- Cellulitis 

- Cutaneous tuberculosis  

- Ecthyma and ecthyma gangrenosum 

- Erysipelas  

- Erythrasma  

- Folliculitis  

- Furunculosis and carbuncles 

- Impetigo 

- Leprosy  
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- Perianal streptococcal infection 

- Pitted keratolysis 

- Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) 

4.  Viral diseases of the skin ไดแก 

- Herpes simplex virus and eczema herpeticum 

- Human papilloma virus 

- Epidermodysplasia verruciformis 

- Warts/condyloma acuminata  

- Molluscum contagiosum 

5.  Exanthematous diseases of childhood ไดแก 

- Chikungunya virus 

- Dengue virus 

- Exanthems due to enteroviruses: coxsackie, ECHO, reovirus 

- Infectious mononucleosis 

- Measles (rubeola) 

- Parvovirus B-19 infection (erythema infectiosum) 

- Rickettsial diseases    

- Roseola infantum 

- Rubella 

- Scarlet fever 

- Varicella zoster virus  

- Herpes zoster 

- Varicella (chickenpox) 

- Zika virus 

6. Fungal infections ไดแก 

- Candidiasis  

- Dermatophytosis  

- Tinea capitis 

- Tinea corporis 

- Tinea faciei 

- Tinea unguium 

- Tinea manuum/tinea pedis 

- Pityrosporum infection 
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- Pityriasis versicolor  

- Pityrosporum folliculitis 

- Deep fungal infections 

7. Infestations, Protozoa and Helminths infection ไดแก 

- Cutaneous larva migrans  

- Demodex 

- Leishmaniasis 

- Lice 

- Mites 

- Scabies 

              Mycobacterial skin infections ไดแก 

- Mycobacterium tuberculosis skin infection 

- Leprosy (Mycobacterium leprae) 

- Non-tuberculous mycobacterial skin infection 

8. Papulosquamous diseases ไดแก 

- Exfoliative erythroderma 

- Lichen nitidus 

- Lichen planus 

- Lichen striatus 

- Lymphomatoid papulosis 

- Pityriasis lichenoides  

- Mucha-Haberman disease 

- Pityriasis lichenoides chronica 

- Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 

- Pityriasis rosea 

- Pityriasis rubra pilaris 

- Psoriasis 

9. Vesiculobullous diseases ไดแก 

- Bullous pemphigoid 

- Chronic bullous dermatosis of childhood 

- Dermatitis herpetiformis 

- Epidermolysis bullosa 

- Pemphigus  
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- Paraneoplastic pemphigus 

- Pemphigus erythematosus 

- Pemphigus foliaceus 

- Pemphigus vulgaris 

10. Connective tissue diseases and vasculitis ไดแก 

- Acute hemorrhagic edema of infancy 

- Henoch-Schönlein purpura 

- Juvenile dermatomyositis 

- Juvenile idiopathic arthritis (JIA) 

- Kawasaki disease  

- Lichen sclerosus et atrophicus 

- Localized scleroderma/morphea 

- Circumscribed form 

- En coupe de Sabre 

- Generalized form 

- Linear form 

- Localized form 

- Mixed type 

- Lupus erythematosus  

- Bullous systemic lupus erythematosus 

- Discoid lupus erythematosus 

- Lupus panniculitis 

- Neonatal lupus erythematosus 

- Systemic lupus erythematosus 

- Mixed connective tissue diseases 

- Overlapping syndrome 

- Polyarteritis nodosa 

- Systemic sclerosis 

- Urticarial vasculitis 

11. Hereditary skin disorders (the genodermatoses) ไดแก 

- Angiokeratoma corporis diffusum 

- Cutis laxa 

- Dyskeratosis congenita 
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- Ectodermal dysplasia 

- Anhidrotic ectodermal dysplasia  

- Hidrotic ectodermal dysplasia  

- Ectodermal dysplasia with syndrome   

- Focal dermal hypoplasia 

- Ichthyosis and disorders of cornification 

- Collodion baby/harlequin fetus 

- Congenital ichthyosiform erythroderma 

- Epidermolytic ichthyosis 

- Ichthyosis vulgaris 

- Lamellar ichthyosis 

- Palmoplantar keratoderma 

- Recessive X-linked ichthyosis 

- Ichthyosis syndrome   

- Inborn error of metabolism 

- LEOPARD syndrome 

- Menkes disease 

- Photosensitivity diseases เชน 

- Porphyria 

- Xeroderma pigmentosum 

- Steatocystoma multiplex 

- Storage diseases 

- Waardenburg syndrome 

12. Neurocutaneous disorders ไดแก 

- Hypomelanosis of Ito  

- Incontinentia pigmenti 

- Neurofibromatosis 

- Tuberous sclerosis complex 

13. Diseases of mucous membranes and appendageal structures 

  13.1 Diseases of hairs ไดแก 

- Alopecia  

- Alopecia areata/totalis/universalis 

- Congenital or early onset alopecia 
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- Congenital triangular alopecia 

- Trichotillomania 

- Eruptive vellus hair cysts  

- Hair shaft abnormalities  

- Hypertrichosis and hirsutism   

- Non-scarring alopecia 

- Pigmentary change of hair 

- Scarring alopecia     

13.2 Diseases of mucous membranes and other appendageal structures ไดแก 

- Angular cheilitis 

- Fordyce spots 

- Geographic tongue 

- Leukoplakia  

- Mucocele  

- Mucous membrane disorders เชน 

- Oral ulcers 

- Aphthous ulcers 

14. Nail disorders ไดแก 

- 20-nail dystrophy/tracheonychia 

- Beau’s line 

- Ingrown nails  

- Median nail dystrophy/washboard nails  

- Nail biting 

- Nail pitting  

- Onychomadesis 

- Pachyonychia congenita     

- Paronychia  

- Pigmentary abnormality เชน 

- Leukonychia 

- Melanonychia 

15. Eccrine sweat glands and sebaceous glands diseases ไดแก 

- Acneiform eruptions 

- Acne 
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- Hidradenitis suppurativa  

- Hyperhidrosis/anhidrosis/bromhidrosis/chromhidrosis 

- Miliaria 

- Syringocystadenoma papilliferum 

- Syringoma 

- Trichoepithelioma 

16. Disorders of pigmentation ไดแก 

- Albinism  

- Hypopigmentation disorders 

- Hyperpigmentation disorders 

- Nevus of Ota/dermal melanocytosis 

- Piebaldism 

- Pigmentary mosaism 

- Vitiligo 

17. Vascular birthmarks (tumor and malformation) ไดแก 

- Angiokeratoma 

- Capillary malformations 

- Cutis mamorata telangiectatica congenita 

- Port wine stain 

- Salmon patch 

- Hemangioma 

- Congenital hemangioma 

- Infantile hemangioma 

- Kaposiform hemangioendothelioma 

- Pyogenic granuloma  

- Tufted angioma 

- Hemangioma and associated syndromes 

- PELVIS/LUMBAR/SACRAL syndrome 

- PHACES syndrome 

- Kasabach-Merritt syndrome 

- Lymphatic malformations 

- Macrocystic lymphatic malformation 

- Microcystic lymphatic malformation 
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- Vascular malformation and associated syndromes 

- Klippel Trenaunay syndrome 

- Sturge Weber syndrome 

- Venous malformations 

- Vascular malformations อ่ืน ๆ  

18. Life threatening dermatoses ไดแก 

- Anaphylaxis 

- Angioedema 

- Drug reactions with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 

- Meningococcemia 

- Stevens-Johnson syndrome 

- Toxic epidermal necrolysis 

- Toxic shock syndrome  

19. Hypersensitivity disorders ไดแก 

- Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) 

- Exanthematous drug eruptions 

- Fixed drug eruption 

- Urticaria  

- Drug eruptions  

20.  Photosensitivity and photoreaction ไดแก 

- Actinic prurigo 

- Hydroa vacciniforme 

- Photoprotection 

- Phytophotodermatitis 

- Polymorphous light eruption (PMLE) 

- Solar urticaria 

21.  Skin manifestation in systemic diseases ไดแก 

- Cutaneous mastocytosis 

- Diffuse cutaneous mastocytosis             

- Mastocytoma 

- Systemic mastocytosis 

- Urticaria pigmentosa 

- Graft-versus-host disease 
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- Neutrophilic dermatoses              

- Sweet’s syndrome    

- Pyoderma gangrenosum                  

22.  Sexually transmitted diseases ไดแก 

- Chancroid 

- Gonorrhea  

- Syphilis 

- Vulvovaginitis 

23.  Diseases of the dermis and subcutaneous tissues ไดแก 

- Anetoderma 

- Benign subcutaneous cysts เชน 

- Dermoid cyst 

- Calcinosis cutis 

- Dermatofibroma 

- Digital fibrous tumor of childhood 

- Foreign body reactions 

- Granuloma annulare 

- Juvenile xanthogranuloma 

- Keloids and hypertrophic scars 

- Panniculitis เชน 

- Erythema nodosum 

- Striae 

24. Benign neoplasm, premalignant conditions, and malignancy ไดแก 

- Benign appendageal tumors 

- Histiocytic disorder 

- Benigh cephalic histiocytosis 

- Congenital self healing histiocytosis 

- Langerhans cell histiocytosis  

- Leukemia 

- Lipoma 

- Lymphoma cutis 

- Mycosis fungoides 

- Subcutaneous panniculitis like T-cell lymphoma 
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- Malignant melanoma 

- Neuroblastoma  

- Skin tags 

25. Venomous animal injuries   

26. Physical injury and environmental hazards ไดแก 

- Burn  

- Child abuse 

- Physical child abuse  

- Sexual child abuse 

- Solar radiation: sunburn     

- Venomous animal injuries  

27. Cutaneous manifestation of endocrine, metabolic, and nutritional disorders 

ไดแก 

- Acanthosis nigricans and insulin resistance 

- Acrodermatitis enteropathica  

- Adrenal disorders 

- Carotenemia  

- Disorders of androgen excess 

- Hyperlipidemia and xanthoma  

- Inflammatory bowel disease เชน  

- Crohn’s disease 

- Ulcerative colitis 

- Kwashiorkor 

- Protein energy malnutrition 

- Thyroid disorders 

28. Disorders of the immune system and immunodeficiency disorders ไดแก 

- Cell-mediated immunologic disorders 

- Combined defects (CMI & HI) 

- Complement deficiency disorders 

- Humoral-mediated disorders 

- Phagocytic inherited disorders 
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ภาคผนวกที่ 2 

รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  

แพทยประจําบานตอยอดตองมีประสบการณเก่ียวกับหัตถการและแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดังตอไปนี้ ไดดวยตนเอง                              

1. สามารถทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ/หรือ หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยไดดวยตนเอง ดังตอไปนี้ 

1.1 Acid fast bacilli stain  

1.2 Dark field examination 

1.3 Gram stain 

1.4 Hair examination by light microscope 

1.5 KOH preparation 

1.6 Methylene blue stain 

1.7 Oil preparation for scabies 

1.8 Tzanck smear 

1.9 Wood’s light examination 

1.10 Wright stain 

2. สามารถอานหรือเขาใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดังตอไปนี้ 

2.1 Dermoscopy 

2.2 Direct immunofluorescence study 

2.3 Hair pulling/hair plucking test 

2.4 Histopathology of skin 

2.5 Indirect immunofluorescence study 

2.6 Patch test 

2.7 Atopy patch test 

2.8 Skin prick test 

3. สามารถเขาใจหลักการหัตถการเพ่ือการรักษา ดังตอไปนี้ 

4.1 Phototherapy 

4.2 Immunotherapy 

4.3 Laser therapy  

- CO2 laser 

- Excimer laser 

- PDL 
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4. สามารถทําหัตถการเพ่ือการรักษาไดดวยตนเอง ดังตอไปนี้ 

4.1 Cryotherapy 

4.2 Curettage/extraction 

4.3 Excision 

4.4 Intralesional injection 

4.5 Skin biopsy 

- Excisional biopsy 

- Incisional biopsy 

- Punch biopsy 

- Shave biopsy 
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ภาคผนวกที่ 3 

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 

เม่ือสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ แพทยประจําบานตอยอดพึงมี พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรมท่ีเหมาะสมแหงวิชาชีพแพทย  โดยประเมินจาก การสงัเกตโดยตรงระหว่างการฝึกอบรม ผลการ

ประเมนิ 360 องศา และบนัทกึประสบการณ์ดา้น professional habits, attitude, morals and ethics 1 รายตอ

ป ภายใตการประเมินของอาจารยแพทยโดยใชแบบประเมินและจัดเก็บลงในแฟมสะสมงาน (portfolio) โดยแพทย

ประจําบานตอยอดควรแสดงพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 แสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่

1.2 มุง่มัน่ในการใหบ้รกิารสุขภาพแบบองคร์วม 

1.3 ผสมผสานความรูท้างวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน สงัคม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการวางแผนดแูล

รกัษาผูป้ว่ย 

1.4 มคีวามมุง่มัน่ในการปกป้องการละเมดิสทิธเิดก็และสทิธผิูป้ว่ย 

1.5 เป็นผุท้ีม่คีุณธรรมและจรยิธรรมรวมทัง้การรกัษาจรยิธรรมวชิาชพีแพทย ์

1.6 มสี่วนรว่มและสนบัสนุนครอบครวัและชุมชนในการดแูลสุขภาพเดก็ 

1.7 มคีวามรูค้วามสามารถทีท่นัสมยัและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละวธิรีกัษา

ใหม ่ๆ 

1.8 ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นวชิาการต่อบุคลากรอื่น 

1.9 ตระหนกัถงึของเขตการดแูลรกัษาผูป้ว่ยรวมทัง้การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในผูป้ว่ยหนกั

ระยะสุดทา้ยของชวีติ 

1.10  ดแูลผูป้ว่ยเดก็อยา่งมจีรยิธรรมวชิาชพี 
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ภาคผนวกที่ 4 

การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 

 

เม่ือสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ แพทยประจําบานตอยอด มีทักษะการสื่อสารและการสราง

สัมพันธภาพตามหัวขอตอไปนี้ บันทึกประสบการณการเรียนรู และฝกปฏิบัติ counseling practice กับผูปวย 1 

รายตอป ภายใตการดูแลและการประเมินของอาจารยแพทยโดยใชแบบประเมินและจัดเก็บลงในแฟมสะสมงาน 

(portfolio)  

1. การส่ือสารกับผูปวยเด็ก (communication with children) 

- Basic communication with children and adolescents 

- History taking from children and adolescents 

- Information giving for children (management plan, treatment) 

- Informed consent for procedures from children 

- Informed consent/assent for research studies 

- Involve children in decision making 

2. การส่ือสารกับผูปวยในระยะสุดทาย (palliative care issues) 

- Breaking bad news with surrogates and patients 

- Communicating palliative care 

- Understanding dying patients and family 

- Respect for different values and cultures 

- Advance directives with surrogates 

- Withhold/withdraw life-sustaining treatment with surrogates 

- Communicating as death approach 

- Notification of death 

- Request for organ donation  

- Request for autopsy 

3. การส่ือสารกับพอแมหรือผูดูแลเด็ก (communications with parents and caregivers) 

- History taking from parents 

- Information giving (Treatment, management plan) 

- Informed consent/refusal for procedures/procedures 

- Counselling for chronic/complex dermatology illness 

- Negotiating goals of care 
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- Counseling for second opinion 

- Advice by telephone 

4. การส่ือสารกับผูรวมงาน (communication with colleagues/teams) 

- Consultation with specialists 

- Writing referral letters 

- Information asking from other doctors 

- เขียนใบรับรองแพทย 

- Working within multidisciplinary teams 

- Conflict resolution with colleagues 

- Giving supervision for junior colleagues 

5. การส่ือสารในสถานการณท่ียากลําบาก (communication in challenging situations) 

- Dealing with anger patients/parents 

- Special needs patients/parents (handicap, mental retardation, cerebral palsy) 

- Handling complaints 

- Managing unrealistic requests (saying no) 

- Report mistakes to parents 

6. การส่ือสารในระดับชุมชน (communication with community) 

- Giving information  

- Program/disease campaign 

- Communication via media 
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ภาคผนวกที่ 5 

ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด  

อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา พ.ศ. 2562 

โดย 

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดปฏิบัติตามระเบียบของคณะอนุกรรมการ

การฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ท่ีได

จัดทําขอกําหนดนี้ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเก่ียวกับการทําวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด อนุ

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา โดยใหใชขอกําหนดนี้สําหรับผูเริ่มรับการฝกอบรม ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563 เปนตนไป ดังนั้นจึงมีผลใหงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดท่ียื่นขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ 

1. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง แตไมอนุญาตใหแพทย

ประจําบานตอยอดตั้งแต 2 คนข้ึนไปในสถาบันเดียวกันทํางานวิจัยเรื่องเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน ในกรณี

งานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาวแพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปท่ีไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการ

เรื่องนั้นตอได นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ อนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่อง

เดียวกันได แตแพทยประจําบานตอยอดแตละคนตองนําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) ตอท่ี

ประชุมอาจารยในสถาบันท่ีตนเองฝกอบรมเชนเดียวกับผูอ่ืน และแพทยประจําบานตอยอดแตละคนสามารถ

นําเสนอและแปลผลขอมูลไดเฉพาะในสถาบันท่ีตนเองทําการศึกษาเทานั้น 

2. แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยหรือขออนุญาตทํางานวิจัยตอ

หัวหนาสถาบันท่ีตนรับการฝกอบรม หลังจากนั้นเม่ือแพทยประจําบานตอยอดเลือกเรื่องท่ีจะทํางานวิจัยและได

แนวทางการศึกษาคนควาท่ีแนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง 

แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผูควบคุมงานวิจัย รวมท้ังนําเสนอแผนการวิจัยตอท่ีประชุมอาจารยตามท่ี

สถาบันฝกอบรมกําหนด เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัยตอไปได 

3. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผู

ควบคุมงานวิจัย และขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ 

institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัย 

(good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด 
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4. เม่ือโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบาน

ตอยอดเริ่มดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย 

5. กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย (24 เดือนของการฝกอบรม) 

สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบาน โดยระบุรายละเอียด

ของงานและกําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ป ตัวอยางกรอบเวลา 

ปท่ี ประเภทกิจกรรม 

1 - ติดตออาจารยท่ีปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย 

- สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย 

- สงโครงรางงานวิจัย  

- ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

- ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ) 

- เริ่มเก็บขอมูล 

2 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

- วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

- จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

- สงรางรายงานผลงานวิจัยแพทย หรือรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให

คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย 

- สอบวิทยานิพนธ โดยนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของ

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ 

- สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังอนุกรรมการฝกอบรมฯ 

6. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบัน

ท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม และไดรับ วว. กุมารเวชศาสตรตจวิทยา หรือ อว. กุมารเวชศาสตรตจ

วิทยา มาแลวไมนอยกวา 1 ป และควบคุมงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดจํานวนไมเกิน 2 คน ตอชั้นป 

7. ในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม 

หัวหนาสถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมัติผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น พรอมท้ังออก

จดหมายเชิญไปยังผูควบคุมงานวิจัยทานนั้นดวย 

8. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ท่ีคณะอนุกรรมการการ

ฝกอบรมและสอบฯ รับรอง คือ ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยอยางนอย 1 ใน 2 

ทานนี้ ตองอยูนอกสถาบันท่ีแพทยประจําบานตอยอดนั้นฝกอบรมอยู 

9. ผูประเมินงานวิจัย ตองได วว. กุมารเวชศาสตรตจวิทยา หรือ อว.กุมารเวชศาสตรตจวิทยา มาแลว

อยางนอย 1 ป รับประเมินงานวิจัยท้ังหมดไมเกิน 5 ฉบับในแตละป (นับรวมงานวิจัยท่ีผูประเมินควบคุมดวย) 

10. ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผูควบคุมงานวิจัย ไมเปนไปตามขอ 5 หรือผูประเมินงานวิจัย ไมเปนไปตาม 

ขอ 7 และ 8 ใหผูแทนสถาบันหรือหัวหนาโครงการฝกอบรมฯ ของสถาบันทําเรื่องเสนอผานคณะอนุกรรมการการ 
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ฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ 

ไป 

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 รายงานผูปวย (case series) 

11.3 การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

11.4 การวิจัยดานการบริการทางการแพทย เชน เรื่องท่ีเก่ียวกับ hospital accreditation  เปนตน 

11.5 การวิจัยทางดานแพทยศาสตรศึกษา 

12. รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา สามารถจัดทํา

เปน  2 รูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้   

12.1 วิทยานิพนธ ฉบับภาษาไทย 

12.2 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย  

13. แพทยประจําบานตอยอดตองสงรางรายงานผลงานวิจัยแพทย หรือรางตนฉบับบทความ

ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินใหคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ท้ัง 3 ทานกอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ

อยางนอย 2 สัปดาห 

14. แพทยประจําบานตอยอดจะตองสอบวิทยานิพนธ โดยการนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถาม

ของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ 

15. การตัดสินใหงานวิจัยผาน จะตองผานการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยท้ัง 3 ทาน 

และผานการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ในการสอบวิทยานิพนธ 

16. การสงรายงานการวิจัย เปนไปตามรูปแบบของรายงานดังตอไปนี้ 

 16.1 วิทยานิพนธฉบับภาษาไทย 

1) แพทยประจําบานตอยอดตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแกไขเรียบรอยแลว และพิมพ

ตามรูปแบบท่ีกําหนด จํานวน 3 ชุด ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ีเปนคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย  

2) สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 ชุด และใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ี

แสดงวา งานวิจัยไดผานการประเมินใหแกผูแทนสถาบัน 

3) สงแผนบันทึกขอมูลท่ีมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และใบประเมินผลงานวิจัยจาก

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน บันทึกในรูปแบบ pdf ใหแกคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ภายในวันท่ี 31 

กรกฎาคม ของปท่ีสอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงตองระบุ ชื่อเรื่อง ชื่อแพทยผูทํา ติดท่ีสันปก ซ่ึง

อาจจะเขียนหรือพิมพสติกเกอรติดก็ได 

16.2 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ 
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1) ใหแพทยประจําบานตอยอดเปนผูนิพนธชื่อแรก และอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเปน 

correspondence   

2) แพทยประจําบานตอยอดตองนําตนฉบับท่ีแกไขแลว (manuscript for publication) 

สงไปยังวารสารทางการแพทย และสงใหแกผูแทนสถาบัน พรอมกับใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ี

แสดงวา งานวิจัยไดผานการประเมิน และใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารวา ตนฉบับงานวิจัยอยูระหวางการ

ทบทวน (under review)  

3) สงแผนบันทึกขอมูลท่ีมีตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ พรอมหลักฐานการตอบรับจาก

บรรณาธิการวารสาร และใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 บันทึกในรูปแบบ pdf จํานวน 1 แผน ใหแก

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปท่ีสอบ 

17. ผูสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ใหสงผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปกอนหนานี้แทนรายงานวิจัยได  โดยเสนอให

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯพิจารณา ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปการศึกษานั้น 

18. งานวิจัยนี้เปนสิทธิของสถาบันท่ีฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดสามารถนําผลงานจากงานวิจัยนี้

ไปเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวิจัย

และหัวหนาสถาบันแลวเทานั้น 
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ภาคผนวกที่ 6 

การประเมินผลโดยการใชแฟมบันทึกประสบการณและผลงาน (portfolio) 

 

การประเมินผลโดยการใชแฟมบันทึกประสบการณและผลงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง 

(authentic assessment) ท่ีวัดการเรียนรูข้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมิน

การปฏิบัติงานจริงๆไมใชการประเมินดวยการสอบใดๆ  แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกแฟมสะสมผลงานท่ี

ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ ตาม

สมรรถนะท่ีกําหนดในหลักสูตร ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ  ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการฝกอบรม

ของสถาบันปละ 1-2 ครั้ง  เพ่ือรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพ่ือพัฒนา 

 

การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช portfolio มีดังนี้  

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรตจวิทยา กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช portfolio เปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูท่ีพึง

ประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ

ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาท่ีเก่ียวของ การบริบาลผูปวย ระบบสุขภาพ/การสรางเสริม

สุขภาพ การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องและภาวะผูนํา ท้ังนี้จะตองใหอาจารยของสถาบัน

ประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บ

เปนหลักฐานใน portfolio 
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ภาคผนวกที่ 7  

กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมมีการกํากับดูแล 

(Entrustable Professional Activities: EPA) เม่ือสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร 

 

 กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล 

(Entrustable Professional Activities: EPAs) คือ กิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก (critical activities) ท่ีผูจะ

ประกอบอาชีพเปนกุมารแพทยตจวิทยาทุกคนตองทําไดดวยตนเองอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย เม่ือ

สําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยามีความรูความสามารถ

ในเรื่องตอไปนี้ 

 

EPA 
 

EPA 1 การดูแลผิวหนังเด็ก (Care of the pediatric skin) 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก 

(Manage pediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting) 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยในหรือท่ีอยูในภาวะ

วิกฤต (Manage pediatric patients with skin diseases in an in-patient and critical 

setting) 

EPA 4 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา (Demonstrate 

competence in performing the common procedures and laboratory 

interpretation of the pediatric dermatology) 

 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (competency) ท่ีพึงประสงคของหลักสูตรสําหรับแตละ  EPA 

สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค  
EPA  

EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

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

2. การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ++ ++ ++ ++ 

3. ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยา ++ ++ ++ ++ 

4. การบริบาลผูปวย ++ ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ++ ++ ++ 0 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง + ++ ++ + 

7. ภาวะผูนํา + ++ ++ + 

ระดับความสามารถ (milestone) ตาม EPA ของแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับชั้นป 
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EPA  
Milestone level 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

EPA 1 การดูแลผิวหนังเด็ก L2-3 L4-5 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการ

รักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก 

L1-3 L4-5 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวย

ในหรือท่ีอยูในภาวะวิกฤต 

L1-3 L4-5 

EPA 4 แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา L1-3 L4-5 

 

 Levels of EPA (ระดับศักยภาพ)     

 Level 1 (L1) = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  

 Level 2 (L2) = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  

 Level 3 (L3) = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ   

 Level 4 (L4) = สามารถปฏิบัติงานไดเอง  

 Level 5 (L5) = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

 รายละเอียดสําหรับแตละ EPA (Format of EPA description) ประกอบดวย 7 หัวขอ ดังตอไปนี้  

1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ (Title of the EPA)  

2. รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตองทําไดและบริบท (สถานท่ี ลักษณะผูปวย) (Specification 

and limitations)  

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ (Most relevant domains of competencies) 

4. ประสบการณ ความรู ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ท่ีควรมี (Required experience, knowledge, 

skills, attitude and behavior for entrustment)  

5. วิธีการท่ีใชในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความกาวหนาของแพทยประจําบานตอ

ยอด (Assessment information sources to assess progress and ground a summative 

entrustment decision)    

6. ระดับความสามารถของแพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นปท่ีพึงมี (Entrustment for which 

level of supervision is to be reached at which stage of training) 

7. วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน (Expiration date) หากไมมีการทํากิจกรรม EPA เปนเวลา 

1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 1  การดูแลผิวหนังเด็ก (care of the pediatric skin) 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม  การดูแลผิวหนังเด็ก (care of the pediatric skin) 

2. ขอกําหนด และขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบทสถานท่ี 

ลักษณะผูรับบริการ) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

       การใหการดูแลผิวหนังเด็ก ตลอดจนใหคําแนะนําการดูแลผิวหนังตั้งแตวัย

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป ท่ีหออภิบาลทารกแรกเกิด หองตรวจโรคผูปวย

นอก หอผูปวยใน จนถึงการบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 

ท้ังนี้ไดกําหนดกรอบกิจกรรมดังนี้  

2.1 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของผิวหนังในทารกแรกเกิดและให

คําแนะนํา ดูแลรักษา 

2.2 การใหคําปรึกษาแนะนํา การดูแลผิวหนังในสภาวะปกติ ในแตละวัย ตั้งแต

วัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุน  

2.3 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดูแลผิวหนังเม่ือเกิดพยาธิสภาพ  

บริบท 

สถานท่ี: หออภิบาลทารกแรกเกิด หองตรวจโรคผูปวยนอก หอผูปวยใน 

ลักษณะผูรับบริการ: ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป ท่ีมีสภาพผิวหนังปกติ และ

ผิวหนังท่ีมีพยาธิสภาพ 

ขอจํากัด: ไมมี 

3. สมรรถนะหลักทาง 

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

  ความรูพ้ืนฐาน 

  การบริบาลผูปวย 

  ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน 

ประสบการณความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยา เก่ียวกับการดูแลผิวหนังในแต

ละวัยและการดูแลผิวหนังท่ีมีพยาธิสภาพท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติ 

4.2 ทักษะการซักประวัติและการตรวจผิวหนังในแตละวัย 

4.3 มีปฏิสัมพันธกับผูปกครองอยางเหมาะสม 

4.4 ทักษะการใหคําปรึกษาแนะนํา  

4.5 มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
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5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

ก. การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารย  

ข. Case-based discussion อยางนอย 1 ครั้งตอปโดยอาจารย 

6. ระดับความสามารถตามEPA 

ของแพทยประจําบานตอยอด

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ก. ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับ

การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2 

ข. ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับ

การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการ 

รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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Milestone EPA 1. การดูแลผิวหนังเด็ก (care of the pediatric skin) ปท่ี 1  ปท่ี 2 

การดูแลผิวหนังเด็ก (pediatric skin care) 

มีทักษะในการใหคําแนะนําการดูแลผิวหนังเด็กในวัยตาง ๆ ในสภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนําการ

เลือกใชผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการดูแลผิวหนัง เชน ผลิตภัณฑทําความสะอาด ใหความชุมชื้น และ

การปองกันแสงแดด 
  

ความรูความเช่ียวชาญและความสามารถในการดูแลผิวหนังเด็กเม่ือผิวหนังมีพยาธิสภาพ  

(medical knowledge and skills) 

มีทักษะ มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและใหการดูแลผิวหนังเด็กท่ีมีพยาธิสภาพตาง ๆ ดังนี้ 

1. Eczematous skin:- atopic dermatitis, diaper dermatitis, contact dermatitis   
2. Ulcerative skin:- epidermolysis bullosa, bullous dermatosis   

3. Xerosis   

4. Ichthyoses:- congenital ichthyoses, acquired ichthyoses   

5. Photodermatoses   

6. Post irradiation/ chemotherapy/ ostomy skin care   

7. Birthmarks   

การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning) 

เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ   

ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (interpersonal and communication skills) 

1. ถายทอดความรูและทักษะใหแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทยและสหวิชาชีพทาง

การแพทย 
  

2. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เคารพการตัดสินใจ    
3. มนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานกับเพ่ือนรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ    

ความเปนมืออาชีพ (professionalism) 

1. คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และ ชุมชน    

2. ความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต    

3. ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย   

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (system-based practice) 

1. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

2. มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย    

3. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย    

4. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิผูปวย   

5.  การใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม   
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EPA 2  ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก 

(manage pediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป สําหรับเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกผูปวยนอก 

(manage pediatric patients with skin diseases in an ambulatory setting) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2 ตรวจรางกายทางผิวหนังและท่ัวไปของเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม  

2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผลและคุมคา  

2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการ

ตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใช

ยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตองเปนระบบ และตอเนื่อง โดยใชแนวทาง

มาตรฐานสากล 

2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

2.8 มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ 

สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ แปลผลไดอยางถูกตอง 

และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้น ๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.9 สามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวและใหคําแนะนําอยางเหมาะสม 

บริบท  

สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก และคลินิกโรคผิวหนัง 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไปท่ีคลินิกผูปวย

นอก และคลินิกโรคผิวหนัง 

3. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ  

  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

  ความรูพ้ืนฐาน 

  การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ  

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 ภาวะผูนํา 
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4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

1. ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาเก่ียวกับโรคผิวหนังเด็กท่ีพบโดยท่ัวไป 

2. ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยโรค

ผิวหนังเด็ก  

3. ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4. มีพฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถประเมินขณะปฏิบัติงานท่ีคลินิกผูปวยนอกโดยอาจารย

ประจําหนวย ขอมูลจากผูรวมงาน และจากบันทึกเวชระเบียน 

ปท่ี 1  

1. การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานท่ีคลินิกผูปวยนอกและคลินิกโรคผิวหนัง และ/หรือ 

case-based discussionโดยอาจารยประจําหนวยอยางนอยจํานวน 5 ราย ซ่ึงตอง

มีปญหาท่ีแตกตางกันตามกลุมโรคท่ีกําหนดตามหลักสูตร โดยมีระดับความสามารถ

อยางนอยระดับ L3 

ปท่ี 2  

1. การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานท่ีคลินิกผูปวยนอกและคลินิกโรคผิวหนัง และ/หรือ 

case-based discussionโดยอาจารยประจําหนวยอยางนอยจํานวน 5 ราย ซ่ึงตอง

มีปญหาท่ีแตกตางกันตามกลุมโรคท่ีกําหนดตามหลักสูตร โดยมีระดับความสามารถ

อยางนอยระดับ L4 

6. ระดับความสามารถ

ตาม EPA ของ

แพทยประจําบาน

แตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

7. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 3  ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยในหรือท่ีอยูในภาวะวิกฤต 

(manage pediatric patients with skin diseases in an in-patient and critical setting) 

หัวขอท่ี รายละเอียด 

1.ช่ือเรื่องกิจกรรม ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของเด็กท่ีมารับการรักษาท่ีหอผูปวยในหรือท่ีอยูใน

ภาวะวิกฤต (manage pediatric patients with skin diseases in an in-patient 

and critical setting) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของกิจกรรม 

(บริบท สถานท่ี ลักษณะ

ผูปวย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตองมี 

2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม  

2.2 ตรวจรางกายดานผิวหนังและท่ัวไปของเด็กดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม  

2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา  

2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของ

ผูปวย 

2.5 ใชวิจารณญาณท่ีถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย 

การใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูปวย 

2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง เปนระบบ และตอเนื่อง โดยใชแนวทาง

มาตรฐานสากล 

2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

2.8 มีทักษะในการทําหัตถการท่ีจําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการ

ตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนข้ันตอนการตรวจ แปลผลไดอยาง

ถูกตอง และเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.9 สามารถวางแผนการรักษาในระยะยาวและใหคําแนะนําอยางเหมาะสม 

บริบท  

สถานท่ี: หอผูปวยใน 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปท่ีเปนโรคผิวหนังเด็กท่ีพบบอยหรือโรคผิวหนัง

เด็กชนิดเฉียบพลัน เชน atopic dermatitis, ichthyosis, psoriasis, Stevens-

Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis 

ขอจํากัด: ผูปวยตองไมอยูในภาวะช็อกหรือมีสัญญาณชีพไมคงท่ี 

3. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ  

  การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

  ความรูพ้ืนฐาน 

  การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ  
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หัวขอท่ี รายละเอียด 

 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน

ประสบการณ ความรู 

ทักษะ ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

1. ความรูพ้ืนฐานทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยาเก่ียวกับโรคผิวหนังเด็กท่ีมีขอบงชี้ใน

การรับการรักษาในโรงพยาบาล 

2. ทักษะทางคลินิก และ ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยโรค

ผิวหนังเด็ก  

3. ทักษะในการติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4. มีพฤตนิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถประเมินขณะปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยในโดยอาจารย

ประจําสาขา 

การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานและสอบ long case อยางนอย 2 ครั้ง/ป 

6. ระดับความสามารถ

ตาม EPA ของแพทย

ประจําบานแตละช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูปท่ี 2 

ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

7. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการการประเมินใหม 
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EPA 4: แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา 

(demonstrate competence in performing the common procedures and laboratory 

interpretation of the pediatric dermatology) 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม  แสดงทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา (demonstrate 

competence in performing the common procedures of pediatric 

dermatology) 

2. ขอกําหนด และ

ขอจํากัดของกิจกรรม 

(บริบทสถานท่ี ลักษณะ

ผูรับบริการ) 

รายละเอียดของกิจกรรม 

1.1 การทําหัตถการโดยมีระดับทักษะตามท่ีกําหนด 

1.2 สามารถสื่อสารกับผูปวย และ/หรือผูปกครองเพ่ือขอความยินยอมในการทํา

หัตถการ ตลอดจนใหคําแนะนําและชี้แจงภายหลังการทําหัตถการหากมี

ภาวะแทรกซอน 

บริบท 

สถานท่ี: คลินิกผูปวยนอก หอผูปวย 

ผูปวย: เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 18 ป 

ตัวอยางหัตถการ:  

1. Punch biopsy/shave biopsy/incisional biopsy/excisional biopsy 

2. KOH preparation, Tzanck smear and interpretations/ scrape for scabies/ 

Wood’s light examination 

3. Intralesional injection 

4. Extraction/curettage 

5. Cryotherapy 

6. Laser therapy 

3. สมรรถนะหลักทาง 

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

  การติดตอสื่อสาร สัมพันธภาพ 

  ความรูพ้ืนฐาน 

  การบริบาลผูปวย 

  การพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 

   ภาวะผูนํา 

4. ขอกําหนดดาน 

ประสบการณความรู 

ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ท่ีจําเปนตองมี 

4.1 ความรูพ้ืนฐานเรื่องหัตถการท่ีทํา การเตรียมผูปวยเด็กเพ่ือการทําหัตการ การใช

ยาบรรเทาอาการปวดและทําใหสงบ ข้ันตอนการหัตการ สภาพและเง่ือนไขท่ี

เหมาะสม ขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอน การดูแลรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอน 

ตลอดจนความรูเก่ียวกับการแปลผลการตรวจ 
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4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ KOH preparation/ Tzanck smear, การทําหัตถการท่ีจําเปน 

ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยโรคผิวหนังเด็ก punch biopsy/shave 

biopsy/ incisional biopsy/ excisional biopsy, cryotherapy, 

intralesional injection, laser therapy 

4.3 ทักษะในการสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ 

4.4 มีพฤตินิสัยและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

5. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

       การสังเกตระหวางการปฏิบัติงานโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง/ป 

6. ระดับความสามารถ

ตามEPA ของแพทย

ประจําบานตอยอดแตละ

ช้ันป 

ระดับความสามารถท่ีพึงมี 

ก. ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูปท่ี 2 

ข. ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

7. วันหมดอายุผลการ 

รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม 
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Milestone EPA 4 ทักษะในการทําหัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยตจวิทยา ปท่ี 1 ปท่ี 2 

การดแูลรักษาผูปวย (patient care) 

1. การซักประวัติตรวจรางกาย   

2. มีทักษะในการแปลผลทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับทางผิวหนัง    

3. การใหการวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใชยา (medical) หรือหัตถการ

(procedures) และใหความรูแกผูมีปญหาผิวหนัง  

  

4. การใหความรูเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ

ทางผวิหนัง 

  

5. การบันทึกเวชระเบียนไดอยางสมบูรณและสมํ่าเสมอ    

ความรูความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนาํไปใชแกปญหาของผูปวย  

(medical knowledge and skills) 

1. ความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย (basic science) ทางผิวหนัง   

2. ความรูความสามารถในวชิาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา   

การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning) 

1. มีงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข   

2. การวิพากษบทความและงานวจิัยทางการแพทย   

3. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ    

4. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล   

5. ความสามารถทางทักษะดานอ่ืน ๆ เชนความสามารถในการใชสื่ออิเล็กโทรนิคส 

หรือความสามารถในการใชโปรแกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย (literacy) 

  

ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (interpersonal and communication skills) 

1. ทักษะการนําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธภิาพ   

2. ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย   

3. ทักษะการสื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

โดยมีเมตตาเคารพการตัดสนิใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  

4. มนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานกับเพ่ือนรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธภิาพ   

5. ทักษะการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยตางแผนกและบุคลากรอ่ืน   

ความเปนมืออาชีพ (professionalism) 

1. คุณธรรมจริยธรรมและเจตคตอัินดีตอผูปวยญาติผูรวมงานเพ่ือนรวมวชิาชีพ 

และชุมชน 

  

2. ความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต   

3. ความรบัผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม   
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การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (system-based practice) 

1. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

2. มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย    

3. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย    

4. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิผูปวย   

5.  การใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม   
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ภาคผนวกท่ี 8  

เกณฑคุณสมบัติของสถาบันท่ีจะรับผูเขาฝกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงเปนสถาบันฝกอบรมเพ่ือ 

วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา มีเกณฑครบถวนตามท่ีแพทยสภากําหนด ดังตอไปนี้ 

1.  เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม   

(1)     คุณสมบัติท่ัวไป 

(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพหรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ  เพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรู

ใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

(ค) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยท้ังประเภท

ผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและ

ใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

(ง) ภาควิชากุมารเวชศาสตร เปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจํา

บาน 

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรู  ความสามารถและ

คุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเปนนักวิชาการท่ีจะศึกษาตอเนื่องได  และมี

วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก 

การบริหารงานท่ัวไป การบริหารการศึกษา  เปนตน  ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/โรงพยาบาล และประกาศใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีเก่ียวของ และมีความมุงม่ัน  ความ

เต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

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

เปดดําเนินการฝกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ท่ีมีประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ใหชวยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา/

ชวยเหลือหรือเปนสถาบันสมทบ/สถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 

(ฌ) สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดผานการ

รับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมจากแพทยสภาเพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือ วว. อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรตจวิทยา ตั้งแต ป พ.ศ. 2556 และจะมีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตาง ๆ 

โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณการฝกอบรม ครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้จะตองมีแผน
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ดําเนินงานระยะ 5 ปท่ีมีความชัดเจนและเปนไปได  โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอม

ดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา 

(ญ) ในกรณีท่ีเปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) 

แลวจะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสํารองเพียงพอในการ

ดําเนินการระยะยาว และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุน

โดยตําแหนง 

 (2) หนวยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบันฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการใหบริการการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐาน

และประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  ซ่ึงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืน

ท่ีมีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ  

 ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้น

เนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา  มีความสามารถและเต็มใจให

คําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทาง

วิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล

นั้นจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การ

ตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ัน

สุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 

ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนดสถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ีบงชี้

ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของ

แพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถให บริการตรวจ

ดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมท้ังจะตองมีการ

ใหบริการทางดานธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

(ข) หนวยรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจ

ทางรังสีท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

(ค) หองสมุดทางการแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐาน

ทางการแพทยวารสารทางการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสารสําหรับ

ใหแพทยประจําบานใชไดสะดวก 

(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดใหผูปวยทุกคนมีแฟม

ประจําตัว ซ่ึงบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา 

และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
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(3) หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม แพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มีหนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตรกุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

วิสัญญีวิทยา โสต ศอ นาสิกฯ ศัลยศาสตรทรวงอก พยาธิวิทยา กุมารเวชบําบัดวิกฤต กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน 

เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน 

(4) กิจกรรมวิชาการ สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

จัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสาขาท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club 

หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน morbidity-mortality conference, 

clinicopathological conference 

 นอกจากนี้ สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดหรืออนุญาต

ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกตหรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธท่ีเก่ียวของ

กับระบบผิวหนัง และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาส

สมควร  

 

2.  เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ท่ีแพทยสภารับรองใหมีการเปดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด

อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา มีคุณสมบัติดังนี้  

(1)  มีสาขาหรือหนวยงานท่ีสําคัญปฏิบัติงานประจําคือ 

  1.1  กุมารเวชศาสตร 

  1.2  อายุรศาสตร/ตจวิทยา 

  1.3  ศัลยศาสตร 

  1.4  วิสัญญีวิทยา 

  1.5  พยาธิวิทยา 

(2)  มีจํานวนผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยามารับการรักษาและปรึกษาจํานวนอยางนอย 1,000 ครั้ง

ตอป 

(3)  มีจํานวนผูปวยในทางกุมารเวชศาสตรตจวิทยามารับการตรวจรักษาจํานวนอยางนอย 200 ครั้งตอป 

(4)  มีงานบริการดานหัตถการตามหลักสูตรการฝกอบรมฯ 

(5)  มีการวิจัยทางดานโรคผิวหนัง 

สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไมขาดขาดหนวยงานหรือ

คุณสมบัติบางขอ จึงสามารถใชเปนสถาบันการฝกอบรมหลัก โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

 

3.  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

 หลักสูตรไดระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมท่ีเก่ียวของตามบทบาทหนาท่ีในการฝกอบรม ดังนี้ 
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 สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจาก

สถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบ

กับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดย

กิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ

หลักสูตร 

สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต 2 แหงข้ึนไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรม

ไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/

สมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขานั้นใหเปนสถาบันฝกอบรมท่ีจัด

ประสบการณเพ่ิมเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมท่ีสนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมี

ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

 หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพ่ิมเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกได

โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

 

4.  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 

 คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปดเปนสถาบันฝกอบรมใน

อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ถาเปนการจัดการฝกอบรมท่ีมีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ใหสถาบัน

ฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล หากเปนการจัดการฝกอบรมในลักษณะท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรมใหทุก

สถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัตินั้น 

เสนอแพทยสภาเพ่ือสงใหราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ ตรวจรับรองการเปดสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ 

(ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรและจํานวนความตองการของแพทยเฉพาะทางสาขานั้น แลว

ใหนําเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป 

 

5.  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก สถาบันฝกอบรม

สมทบ สถาบันรวมฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยกุมาร

แพทยแหงประเทศไทยเพ่ือเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะ ๆ 
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 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมี

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทยประจําบาน

สําหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน จนกวาคณะกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด 

 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมี

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบัน

ฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

เสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีกใหดําเนินการตามขอ 

3 และ 4 
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ภาคผนวกท่ี 9 

รายนามอาจารยสาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1.  รศ. พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. 2528 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขากุมารเวช

ศาสตร ป พ.ศ. 2532 

- วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตร ป พ.ศ. 2534 

- Diploma of dermatology สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย ป พ.ศ. 

2536 

- Certificate in Pediatric Dermatology, Great Ormond Street 

Hospital for Children, University of London, U.K. ป พ.ศ. 2540 

- หนังสืออนุมัติผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

   เวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ป พ.ศ. 2545 

- หนังสืออนุมัติผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยาป พ.ศ. 2550 

2. รศ. พญ.รัตนาวลัย นิติยา

รมย 

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด  

ป พ.ศ. 2544 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขากุมารเวช

ศาสตร ป พ.ศ. 2546 

- วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตร ป พ.ศ. 2548 

- ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ป พ.ศ. 2551 

- หนังสืออนุมัติผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ป พ.ศ. 2559 

- Certificate of Pediatric Dermatology Research Fellowship, 

Henry Ford Hospital, Department of Dermatology, Detroit, 

Michigan, USA ป พ.ศ. 2553  
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ภาคผนวกท่ี 10 

รายนามคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา พ.ศ. 2562-2565 

 
1. พญ.อมรศรี  ชุณหรัศม์ิ ท่ีปรึกษา 

2. พญ.ชมนาด  นวลปลอด ท่ีปรึกษา 

3. พญ.ศรีศุภลักษณ  สิงคาลวณิช ท่ีปรึกษา 

4. พญ.จุฬาภรณ  พฤกษชาติคุณ ท่ีปรึกษา 

5. พญ.ศิริวรรณ  วนานุกูล ประธานคณะอนุกรรมการ 

6. นพ.มนตรี  อุดมเพทายกุล อนุกรรมการ 

7. พญ.วนิดา  ลิ้มพงศานุรักษ อนุกรรมการ 

8. พญ.วาณี   วิสุทธิ์เสรีวงศ อนุกรรมการ 

9. พญ.สุชีรา  ฉัตรเพริดพราย อนุกรรมการ 

10. นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ อนุกรรมการ 

11. พญ.ลีลาวดี  เตชาเสถียร อนุกรรมการ 

12. พญ.รัตนาวลัย  นิติยารมย อนุกรรมการ 

13. พญ.รัมภรดา  เล็กวุฒิกานต อนุกรรมการ 

14. พญ.นุชนาฏ  รุจิเมธาภาส อนุกรรมการ 

15. พญ.ยุวลักษณ  ธรรมเกษร อนุกรรมการ 

16. พญ.ปาจรีย  ฑิตธิวงษ อนุกรรมการและเลขานุการ 

17. นพ.เทอดพงศ  เต็มภาคย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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