หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

(ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2563)
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมแิ พและภูมิคมุ กัน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Allergy and Immunology
2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน

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

วว. สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยโรคภูมิแพ-ภูมิคุมกันและรูหมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี
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4. พันธกิจของสถาบันและแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
โรคภูมิแพเปนโรคเรื้อรังที่พบบอยในเด็กไทย โรคภูมิแพที่สําคัญ ไดแก ภาวะแพรุนแรง (Anaphylaxis) แพยา (Drug
allergy) โรคหืด (Asthma) โรคเยือ่ บุจมูกอักเสบภูมิแพ (Allergic rhinitis) โรคผื่นภูมิแพผิวหนัง (Atopic dermatitis) โรคผืน่
ลมพิษ (Urticaria) และโรคแพอาหาร (Food allergy) ความรุนแรงของโรคมีไดหลายระดับตัง้ แตรุนแรงนอยสามารถหายไดเอง
ไปจนถึงระดับเสียชีวิตอยางกะทันหันได การเจ็บปวยดวยโรคภูมแิ พเหลานี้สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ผูปกครอง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม และการศึกษา
สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของมนุษยทุกเพศทุกวัย และเพิ่มอุบัติการณของโรคภูมิแพตาง ๆ มากขึ้น และทําใหโรคทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น
โรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด เปนอีกกลุมโรคที่แมวาจะพบผูปวยนอยกวาผูปวยโรคภูมิแพมาก แตอาการของผูปวย
เหลานี้มักจะมีความรุนแรง โดยทีผ่ ูปวยจํานวนหนึ่งถาไมไดรบั การรักษาอาจเกิดการติดเชื้อ อาจเกิดภาวะแทรกซอนจนเสียชีวิต
ไดตั้งแตอายุนอย ๆ และเนื่องจากทั้งโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนโรคทีเ่ กี่ยวเนื่องกับระบบตาง ๆ ในรางกายหลาย
ระบบ ดังนั้นการดูแลผูปวยบางรายอาจมีความเกี่ยวของกับแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เชน โรคหืด อาจตองมีการดูแลรวมกัน
ระหวางแพทยเฉพาะทางดานภูมแิ พและแพทยเฉพาะทางดานระบบทางเดินหายใจ หรือ ผูปวยโรคภูมิผื่นภูมิแพผิวหนัง อาจตอง
มีการดูแลรวมกันระหวางแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและแพทยเฉพาะทางดานตจวิทยา ดังนัน้ การทํางานของแพทยเฉพาะ
ทางดานภูมิแพในปจจุบนั ควรมุงเนนความเชี่ยวชาญที่การวินิจฉัยสาเหตุของโรคและใหการรักษาดวยวิธีการที่จําเพาะและ
ทันสมัยมากขึ้น เชน การตรวจภูมแิ พทางผิวหนัง (allergy skin testing) การตรวจ specific IgE ในซีรัม การตรวจ Component
resolved diagnosis (CRD) การทําทดสอบแพอาหาร (Oral food challenge test) การทําทดสอบแพยา (Drug provocation test)
และการประเมินการทํางานของระบบภูมคิ ุมกันของรางกายดวยการตรวจทางหองปฏิบตั ิการพิเศษ การรักษาดวยภูมิคุมกันบําบัด
(Immunotherapy) การใหยาโดยวิธี Desensitization การใชยา Intravenous immunoglobulin และการปลูกถายไขกระดูกในผูปวย
ที่เปนโรคภูมคิ ุมกันบกพรองแตกําเนิดในบางโรค เปนตน รวมถึงการใหคําแนะนําเรื่องการปองกันโรคภูมิแพในผูป วยกลุมเสี่ยง
A

ENT

B
แพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ
(ENT, Skin, Chest, GI, Allergy)
กุมารแพทย
แพทยทั่วไป

GI

Allergy

Skin

Chest
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แผนภาพที่ 1 A. แสดงบทบาทหนาที่การทํางานของแพทยในระดับตาง ๆ B. แสดงบทบาทหนาที่การทํางาน
ของแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ
นอกจากนี้ในปจจุบนั มีการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงและแพรหลายทําใหผูปกครองบางสวนมีความตระหนัก
และใสใจเกี่ยวกับตัวโรค รวมถึงวิธีการดูแลรักษาบุตรหลานทีเ่ ปนโรคเหลานี้มากขึ้น จากการสํารวจยอนหลังพบวาในชวง 15 ป
ที่ผานมาพบอุบัติการณของโรคภูมิแพในเด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้นมากกวาที่มีรายงานในอดีตอยางนอย 4 5 เทา ดังนั้นแมวาทาง
แพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยไดเปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวช
ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันขึน้ ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ซึ่งมีกุมารแพทยที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวนมากกวาหนึ่งรอยคน แต
กระนั้นก็ตามจํานวนของแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพในปจจุบันยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของประเทศ ทางราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจึงยังมีความจําเปนตองผลิตแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น และเนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ทําใหหลักสูตรเดิมลาสมัย จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมกุมาร
แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันใหมคี วามเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบนั โดยในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในป พ.ศ. 2559 เพื่อใหสอดคลองไป
กับเกณฑหลักสูตรมาตรฐานสากลที่แพทยสภากําหนดโดยกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมใหเปนกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันที่มคี วามรูความสามารถ และเจตคติทคี่ รอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
1. ผลิตกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันที่มคี วามรูความสามารถที่ทันยุคกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสามารถใหการดูแลรักษาผูป วยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวยเพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม
3. มีความสามารถในการทํางานแบบแพทยวิชาชีพรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถใหคําปรึกษาเรื่องโรค
ภูมิแพและภูมิคุมกันไดอยางเหมาะสม
4. สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองโดยไมมีคนกํากับดูแล ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม
5. มีเจตนารมณและเตรียมพรอมทีจ่ ะเรียนรูตลอดชีวิต
6. สามารถจัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางาน การรักษาสุขภาพของตนเอง และคุณภาพชีวิตของตนเองเพื่อ
ประโยชนของผูป วย และเปนกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันที่สามารถดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
7. มีความกระตือรือรน สนใจในการวิจัย พัฒนา เพื่อสรางผลงานวิชาการ องคความรู และนวัตกรรมทางการแพทย
โรคเด็กดานภูมิแพและภูมิคุมกัน
จุดแข็งของหนวยโรคภูมิแพ-ภูมิคุมกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบันสุขภาพเด็กฯ คือมีผูปวยจํานวนมากและ
หลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารับบริการ จึงทําใหกุมารแพทยเฉพาะทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันที่จบจาก
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สถาบันฯ มีประสบการณและความชํานาญในการดูแลผูปวยภูมิแพและภูมิคุมกันอยางดี ประกอบกับคุณสมบัติดานความอดทน
และความใจเย็นที่เปนคุณสมบัติสําคัญของกุมารแพทยตอยอดของสถาบันฯ จึงทําใหผูที่จบจากสถาบันฯมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน สังคม สหวิชาชีพและเครือขายไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
5.ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันเปนระยะเวลา 2 ป ผูไดรับวุฒบิ ตั รฯ จะตองมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธ
การเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลักทีค่ รอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติทจี่ ําเปนสําหรับการเปนกุมารแพทยเฉพาะ
ทางดานภูมิแพและภูมิคุมกันและสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมตอวิชาชีพแพทย
5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจความรูสึกของผูอื่น
5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวย และครอบครัว ปฏิบัติตอผูปวยดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึง
บริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูป กครองตามแต
กรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็ก และสิทธิของผูปวย
5.1.5 ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนที่ไววางใจของผูปวย ผูปกครองผูป วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.1.7 มีจริยธรรมการวิจัย ไมคัดลอกผลงาน ขอความ หรือความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงไมทําการแกไข
ผลการวิจัย ตัวเลข หรือขอบางอยางที่ไมตรงกับความเปนจริง
5.2 การติดตอสือ่ สารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูปวย บิดามารดา ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปจจัยที่อาจสงผลตอ
การสื่อสาร ไดแก ภูมิหลังของผูปว ย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ)
พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณของผูป วย บิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดู รวมถึงบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการสื่อสาร
5.2.2 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา ผูป กครอง
หรือผูเลี้ยงดู
5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมทีด่ ูแล
รักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม
5.2.4 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูที่เกี่ยวของ
5.2.5 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็คทรอนิกส และสื่อประเภทอืน่ ๆไดอยางเหมาะสม
5.2.7 ชี้แจงใหขอมูลเพื่อใหไดรบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป กครองเด็กในการดูแลรักษา และ
การยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent and assent)
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5.2.8

ใหคําแนะนําและมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและผูปกครองอยางเหมาะสม

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกันและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Scientific knowledge of
pediatrics and other related sciences)
5.3.1 มีความรูความเขาใจดานวิชากุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
5.3.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน วิทยาศาสตรชีวการแพทย วิทยาศาสตร
คลินิก สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เวชศาสตรปองกัน จริยธรรมทางการแพทย ระบบ
สุขภาพและการสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย นิติเวชศาสตร และการแพทยทางเลือกสวนที่
เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตรสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
5.3.3 คิดวิเคราะห คนควาความรู เพื่อนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาผูปวย ตลอดจน
วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม
5.4 การบริบาลผูปวย (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยโดยใชทักษะความรู
ความสามารถดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ
5.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูป วย (Patient assessment and management)
5.4.1.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
5.4.1.2 ตรวจรางกายผูปวยดวยวิธีที่เหมาะสม
5.4.1.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล และคุมคา
5.4.1.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบตั ิการและการ
ตรวจพิเศษตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมุติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย
5.4.1.5 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การให
การวินิจฉัย การใชยาตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูป วยไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที
5.4.1.6 เลือกใชมาตรการในการปองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูปวยเด็ก
ในระยะสุดทาย ใหสอดคลองกับการดําเนินโรค ความตองการของผูปวยและครอบครัว
ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม
5.4.1.7 รูขอจํากัดของตนเอง ปรึกษาผูมคี วามรูความชํานาญในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
รักษาที่เหมาะสม
5.4.1.8 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูป วยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
5.4.1.9 ใหการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยไดอยางเหมาะสม
5.4.1.10 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลําดับความสําคัญ และใหการรักษาเบื้องตนไดอยางทันทวงที
5.4.2 การตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการทีจ่ ําเปน
(Technical and procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยโรค
ภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด โดยสามารถอธิบายขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนใน
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การตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจ สามารถกระทําไดดวยตนเอง
แปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูปวยเพื่อการวินิจฉัยนัน้ ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(ภาคผนวกที่ 2)
5.5 การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคภูมิแพ (Health promotion and allergy prevention) มีความสามารถ
ในการใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในผูปวยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงให
คําแนะนําเรื่องการปองกันการเกิดโรคภูมิแพในกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
5.5.1 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษประโยชนของผูปวยเด็กเปนสําคัญ
5.5.2 ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมทีม่ ีอิทธิพลตอสุขภาพเด็ก และ
สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม
5.5.3 ใหคําแนะนําแกผปู กครองเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคภูมิแพในกลุมเสี่ยงโดยอางอิงตาม
หลักฐานที่นาเชื่อถือในปจจุบัน
5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional development) เพื่อธํารง
และพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูป วย สังคม และ
การเปลี่ยนแปลง โดย
5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานที่จําเปน วางแผนและ
แสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เขารวมกิจกรรม
เพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.6.2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพื้นฐานของหลักการดานระบาดวิทยาคลินิก และเวช
ศาสตรเชิงประจักษ
5.6.4 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
5.6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิไดอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรูได (Knowledge
management)
5.6.6 ผลิตงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
5.7 ภาวะผูนํา (Leadership) มีความสามารถในการเปนผูนําทั้งในระดับทีมงานทีด่ ูแลรักษาผูป วยและการบริการ
สุขภาพในชุมชน การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูป ว ยดังนี้
5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมที่รวมดูแลผูป วยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดหลายบทบาท ทั้งในฐานะหัวหนาทีม ผูป ระสานงาน และสมาชิกกลุม
5.7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานทําหนาที่ไดอยางเต็มความสามารถ
5.7.4 แสดงถึงความเปนผูท ี่มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน
5.7.5 มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ และใสใจตอผูใตบังคับบัญชา
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6. แผนการฝกอบรม
6.1 วิธีการใหการฝกอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝกอบรม
หนวยโรคภูมิแพ-ภูมิคุมกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบันสุขภาพเด็กฯ เปนสถานฝกอบรมและจัดการฝกอบรม
เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลักไม
นอยกวาเกณฑที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 7 ประการ (ตารางที่ 1) การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรู
จากการปฏิบัติงาน (Practice-based learning) เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวย
โรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 18 ป โดยครอบคลุมโรคสวนใหญที่กุมารแพทยโรค
ภูมิแพและภูมิคุมกันจะตองประสบในชีวิตการทํางาน นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดประสบการณการเรียนรูเพิ่มเติมตามศักยภาพ
ของสถาบันฯ ไดแก จัดกิจกรรมใหแพทยประจําบานตอยอดไดทํางานรวมกับสังคม ชุมชน โดยฝกประสบการณการถายทอด
ความรูดานวิชาการแกบุคลากรทางการแพทยฯในสถาบันฯ และผูมารับบริการของสถาบันฯ รวมถึงการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพิ่มเติมตามความตองการของแพทยประจําบานตอยอด โดยที่ผูเขารับการอบรมของสถาบันฯสามารถเลือกดูงานทั้ง
สถาบันในประเทศและตางประเทศในวิชาที่สนใจได สถาบันฯสงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความกระตือรือลนในการ
พัฒนาองคความรูใหมอยางตอเนื่องดวยการคนควาขอมูลที่ทันสมัย ใชหลักฐานเชิงประจักษในและขอมูลจากงานวิจัยมาปรับใช
ในเวชปฏิบตั ิ
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม
การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับชั้นป โดยหนึง่ ระดับชั้นปเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 50 สัปดาห
รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับแลวเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ทั้งนี้อนุญาตใหลาพักรอนรวมกับลาทุก
ประเภทไดไมเกิน 2 สัปดาหตอระดับการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณีลาเกินกวาที่
กําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสทิ ธิไดรับการ
พิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันของสถาบันไดจัดเตรียมใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณการเรียนรูทเี่ หมาะสม
กับระดับชัน้ ป ดังนี้
ระดับชั้นปที่ 1
- เขารับการอบรมความรูตางๆตามมาตรฐานของกุมารเวชศาสตรและความรูที่เกี่ยวของกับกุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน
เปนระยะเวลาตอเนื่อง 2 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา
- ฝกอบรมปฏิบัตงิ านทางคลินิกทีค่ รอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมทิ ี่ไมซับซอนโดยจัด
ใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรับปรึกษาทั้งผูป วยใน ผูป วยนอกและผูป วยฉุกเฉิน/
เฉียบพลัน และเรียนรูงานทางดานหองปฏิบัติการโดยใหมีความรูค วามเขาใจในหลักการ วิธีการทําและการแปล
ผล ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ
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-

แพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการชวยอาจารยสอนแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตร นักศึกษา
แพทย และแพทยทั่วไปที่มาฝกงานดานทีเ่ กี่ยวของกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิที่ไมซับซอน
ในสถาบันฯ
- แพทยประจําบานตอยอดนําเสนอโครงรางวิจัยตามเวลาที่กําหนด โดยผานการขออนุมตั ิการวิจัยในคน และ
เริ่มตนทํางานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารย
ระดับชั้นปที่ 2
- เปนการฝกอบรมปฏิบัตงิ านทางคลินิกที่ครอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิที่ซับซอน
โดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลและรับปรึกษาทั้งผูป วยใน ผูป วยนอกและผูปวย
ฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และเรียนรูงานทางดานหองปฏิบตั ิการโดยใหมีความรูความเขาใจในหลักการ วิธีการทําและ
การแปลผล ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ
- แพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการชวยอาจารยสอนนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานสาขากุมาร
เวชศาสตร และมีบทบาทเปนผูน าํ ทีมในการดูแลรักษาผูป วยในดานที่เกี่ยวของกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกัน
บกพรองปฐมภูมิที่ซับซอนได
- แพทยประจําบานตอยอดมีความสามารถในการวิเคราะห สรุปขอมูลและนําเสนองานวิจัยในทีป่ ระชุมวิชาการ
รวมถึงการเขียน manuscript ภายใตการควบคุมของอาจารย
- 6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการฝกอบรม
เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะ
หลักไมนอยกวาเกณฑที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 7 ประการ (ตารางที่ 1) สถาบันฝกอบรมตองจัดการ
ฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปนศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอ
ยอดไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูข องตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้น ๆ (Self-reflection) สงเสริมความ
เปนตัวของตัวเองและมีอํานาจในตัวเองทางวิชาชีพ (Professional autonomy) สามารถแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจการรักษา โดย
มี Evidence-based ภายใตการดูแลของอาจารย เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูป วยและสังคมไดอยางดีที่สุด
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความมีอํานาจในตัวเองของผูป วย (Patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวางความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทยประจําบานตอยอดโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมิน
คา (Appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
รูปแบบการจัดการฝกอบรมมี 5 รูปแบบ ทั้งนีเ้ พื่อใหแพทยประจําบานตอยอดไดมปี ระสบการณการเรียนรูที่
หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบตั งิ าน เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบตั ิเปนฐาน (Practice-based training) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการใหมีการสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการบริการและ
รับผิดชอบดูแลผูป วย เพื่อใหมคี วามรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย การทําหัตถการ การใหเหตุผลและการตัดสินใจทาง
คลินิก การสื่อสาร การบันทึกรายงานผูปวย การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด
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(trainee-centered) มีการบูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ทั้งนี้จัดใหปฏิบตั ิงานทัง้ โรคภูมิแพและ
โรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิและการฝกอบรมวิชาเลือก
ก. การฝกอบรมดานโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิ
1) การดูแลผูปวยนอก จํานวนไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห (ยกเวนชวงอบรมวิชาเลือก)
2) การดูแลผูปวยใน ระยะเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาการฝกอบรม ทั้งนี้ตองไดดูแลผูค รบตามเกณฑที่กําหนดไว
ในภาคผนวกที่ 2
3) การดูงาน Clinical immunology laboratory ครบตามเกณฑ
ข. การฝกอบรมวิชาเลือก ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมวิชาเลือกทั้งในและนอกสถาบันหรือในตางประเทศได
ไมเกิน 16 สัปดาหตลอดการฝกอบรมเพื่อใหไดรับประสบการณเพิ่มเติมโดยใหมีวัตถุประสงคสอดคลองกับพืน้ ฐานความรู
วิทยาศาสตรพื้นฐาน (Basic sciences) ดานวิทยาศาสตรคลินิก (Clinical sciences) ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 โดยสถาบันนั้น ๆ
จะตองเปนสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน โดยใหใชเวลาเรียนในแตละวิชา 2-4 สัปดาห ขึ้นกับการเปดรับของสถาบันที่สอนรายการวิชาเลือก
1) วิชาเลือกบังคับ ไดแก
- Adult allergy and clinical immunology
- Otorhinolaryngology
2) วิชาเลือกอิสระ ไดแก
- Pediatric allergy and clinical immunology
- Pulmonology
- Dermatology
- Gastroenterology
- Nutrition
- Genetics
- Transplantation
- Rheumatology
- Radiology
- Pathology
- Pharmacology
- Epidemiology
6.1.3.2 การเรียนรูทางทฤษฎี
จัดใหมีการเรียนรูท างทฤษฎีควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัตงิ านอยางสม่ําเสมอและเพียงพอทีจ่ ะบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวทั้งทางดานโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมิ ดังตอไปนี้
10

1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป วยในอนุสาขาวิชา เชน subspecialty conference, journal club, topic review
เปนตน
2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป วยระหวางอนุสาขาวิชาหรือระหวางภาควิชา เชน Chart round, grand round,
morbidity-mortality conference เปนตน
6.1.3.3 การเรียนรูแบบอืน่ ๆ
ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การเรียนทางไกล การสอนนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน เปน
ตน สถาบันฝกอบรมตองจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีประสบการณในการฝกทักษะหัตถการที่จําเปน โดยมีการติดตาม
อยางสม่ําเสมอ (ภาคผนวกที่ 2) การฝกทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการสอนทางคลินิก (Clinical teaching
skills) รวมทั้งมีประสบการณของการเปนทีมบริบาลผูปวย (Patient care team) การประเมินความคุม คาของการใชยาและ
เทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของทีมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย
(Patient safety) เปนตน
6.1.3.4 การศึกษาเพิม่ เติมดวยตนเอง โดยใชทักษะ
1) การคนหาขอมูลตาง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเตอรเน็ต
2) การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัย และใชวิจารณญาณในการยอมรับผลการ
ศึกษาวิจัยตาง ๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-base medicine)
3) การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และการเลือกนํามาใชปฏิบัตใิ นการดูแลผูป วย (Decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย
เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยขัน้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย ทางคลินกิ หรือทางสังคม
ตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย โดยกําหนดใหแพทยประจําบานตอยอดทุก
คนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่องเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ของแพทยสภาพิจารณา ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ระเบียบของการทําวิจัย (ภาคผนวกที่ 3)
6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินกิ และทฤษฎีทเี่ กี่ยวเนื่องหรือมี
ประสบการณดานตอไปนี้
1. ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน (Basic sciences) วิทยาศาสตรชีวการแพทยพื้นฐาน (Basic biomedical sciences)
วิทยาศาสตรคลินิก (Clinical sciences) ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
2. การตัดสินใจทางคลินิก การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล
3. ทักษะการทําหัตถการและการแปลผล
4. ทักษะการสื่อสาร
5. จริยธรรมทางการแพทย
6. กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชศาสตร
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7. ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข
8. หลักการบริหารจัดการ
9. พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
10. ความปลอดภัยของผูป วย
11. การดูแลตนเองของแพทย
12. การแพทยทางเลือก
13. เวชศาสตรเชิงประจักษ
14. การสอนทางคลินิก (Clinical teaching)
6.3 จํานวนปของการฝกอบรม
การฝกอบรมมีระยะเวลาทัง้ สิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมทั้ง 2 ระดับชั้นป
เปดการฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา
6.4 การบริหารจัดการของการฝกอบรม
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันของสถาบันฯจัดการบริหารดังนี้
6.4.1 บริหารการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดความเสมอภาค
6.4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฝกอบรมและกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบและ
อํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอนของการฝกอบรม ประธานแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัตงิ านในสาขานัน้ มาแลวไมนอยกวา 5 ป
6.4.3 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพื่อใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม
6.4.4 ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันของสถาบันฯไดจัดใหแพทยประจําบานตอยอดเขารวมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
ฝ ก อบรมของการฝก อบรมแพทย ประจํา บา นสาขากุ ม ารเวชศาสตร ของสถาบั นฯ เช น กิ จ กรรม Chart round, subspecialty
conference, grand round สํ า หรั บ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ โรงพยาบาลได แ ก การเข า ร ว มประชุ ม Interhospital allergy and
immunology conference ที่จัดสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในสถาบันที่มีการอบรมแพทยประจําบานตอยอดฯเปนจํานวน 6 ครั้ง/
ป สําหรับการประชุมวิชาการระดับประเทศ ไดแกการเขารวมประชุมวิชาการของสมาคมโรคภูมิแพ โรคหืดและวิทยาภูมิคุมกัน
แหงประเทศไทยที่จัดขึ้นเปนประจําปละ 2 ครั้ง
ในดานหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดระบุกฎเกณฑและ
ประกาศเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอด กําหนดฝกอบรมในกรณีที่แพทยประจําบาน
ตอยอดมีการลาพักอาทิเชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนนอก
12

แผนการฝกอบรม/หลักสูตรโดยมีการระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมรวมทั้งการลาพักผอนไวในคูมือแพทยประจําบานตอ
ยอด
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ตารางที่ 1 วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ
ความรูความสามารถทางวิชาชีพ
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแหงวิชาชีพ

5.2 การติดตอสื่อสารและการ
สรางสัมพันธภาพ

5.3 ความรูทางกุมารเวชศาสตร
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.4 การบริบาลผูป วย

การจัดประสบการณการเรียนรู
เปนแบบอยาง (Role model)
Subspecialty conference
Grand round
อภิปรายตัวอยางผูปวย
การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐาน (Patient based
learning) หอผูปวยในและนอก
สอนขางเตียง (Beside teaching)
เปนแบบอยาง (Role model)
Subspecialty conference
Grand round
การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐาน หอผูปวยใน
และนอก
สอนขางเตียง
การนําเสนอ/ สัมมนา
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning
: SDL)
Topic review
Journal club
Subspecialty conference
Grand round
การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐาน หอผูปวยใน
และนอก
สอนขางเตียง
การเรียนรูตนเอง
Case conference
Grand round
การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐาน หอผูปวยใน
และนอก
สถานการณจําลอง
สอนขางเตียง
การประชุมอภิปรายหัวขอ เรื่อง/สัมมนา

การวัดและประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง ประเมินดวย
Rubric scoring
การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
แฟม portfolio
EPA

การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง ประเมินดวย
Rubric scoring
การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
แฟม portfolio

การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
Portfolio
การสอบ ปากเปลา (oral examination)
ภายในประจําป (เพื่อเลื่อนชั้นป)
การสอบขอเขียน ชนิด MCQ
Oral exam
EPA
การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง ประเมินดวย
Rubric scoring
Chart audit
การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
EPA
สอบ Oral exam
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การเรียนจากตัวอยางผูปวย
การเรียนรูดวยตนเอง
5.5 ระบบสุขภาพและการสรางเสริม
สุขภาพ

Grand round
Case conference
การดูงาน การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐาน หอ
ผูปวยในและนอก

5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทาง การทําวิจัย
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
Journal club
Topic review
Grand round
Subspecialty conference
การเรียนจากตัวอยางผูปวย
การเรียนรูดวยตนเอง
5.7 ภาวะผูนํา
การบริการจัดการดูแลผูป วย
สอนขางเตียง
Subspecialty conference
Grand round
การทําโครงการ
การเรียนโดยใชผปู วยเปนฐานทีห่ อผูปวยใน
และนอก
6.6 การวัดและประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย Rubric
scoring
การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
Portfolio
การประเมิน 360 องศา
แฟม portfolio
การสอบ ปากเปลาภายในประจําป
การสอบขอเขียน ชนิด MCQ
Oral exam
ผลงานวิจัย
การสังเกตพฤติกรรม ประเมินดวย Rubric
scoring
การประเมิน 360 องศา ดวย Rubric scoring
Portfolio

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯของสถาบันฯ ไดกําหนดแนวทางและดําเนินการวัดและประเมินผลแพทยประจําบานที่
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท พี่ ึงประสงคตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในการ
กําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผล คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ คํานึงถึงบริบทที่แตกตางกันของตาละสถาบัน จึงมี
นโยบายมอบอํานาจ (Empowerment) ใหแกสถาบันฝกอบรมจัดประสบกาณณการเรียนรูใหสอดคลองกับความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพหรือผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถะหลัก 7 ประการ เพื่อตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม พรอมทั้งกําหนดวิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพใหสอดคลองกับวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
ตามความเหมาะสมและใหแตละสถาบันพิจารณาดําเนินการเองตามความเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ทั้งนี้ตองแสดงให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เห็นไดวาเปนการประเมินที่ตั้งอยูบ นหลักความโปรงใสและมีมาตรฐานเชื่อถือได (ตารางที่ 1 และ
2)
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ตารางที่ 2 วิธีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชวิธีการประเมิน
ความรูความสามารถทางวิชาชีพ

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ
2. การติดตอสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ
3. ความรูพื้นฐาน
4. การบริบาลผูปวย
5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริม
สุขภาพ
6. การพัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
7. ภาวะผูนํา
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6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชั้นป
สถาบันฯ ไดจัดใหมีการประเมินความกาวหนา (Formative evaluation) และใหขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบและ
ตรวจสอบได เพื่อการพัฒนาตนเองแกแพทยประจําบานตอยอดในระหวางการฝกอบรม มีการวัดและประเมินผล (Summative
evaluation) เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมแตละระดับชั้นป และเพื่อการเลื่อนระดับชั้นป นอกจากนี้ ไดจัดใหมีระบบอุทธรณผลการ
วัดและประเมินผล มีการกําหนดเกณฑการเลื่อนระดับชั้นปและเกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดไว
ชัดเจนและแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบกอนเริ่มการฝกอบรม ตามที่ระบุไวในคูมือแพทยประจําบานตอยอด
การวัดและประเมินผลในระหวางการฝกอบรมประกอบดวย
1.
การจัดสอบ ปากเปลา (oral examination) ภายในโดยหนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน ซึ่งจะจัดสอบปละ 1 ครั้งใหกับแพทย
ประจําบานตอยอดทุกชั้นป
2.
การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit)
คณะกรรมการการฝกอบรมมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียนและใบรับคําปรึกษา ใน
ดานการเขียนประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดําเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการ
ดูแลรักษาพรอมเหตุผลโดยแพทยประจําบานตองใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินการบันทึกเวชระเบียน และลงบันทึกในใบ
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ประเมินเพื่อคืนใหแพทยประจําบาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ จากนั้นแพทยประจําบานมีหนาที่รวบรวมใบประเมินการบันทึก
เวชระเบียน และนําไปจัดเก็บไวใน portfolio เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
3.
การประเมิน 360 องศา
เปนการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารย แพทยประจําบานตอยอด
แพทยประจําบาน แพทยใชทุน พยาบาล นักศึกษาแพทย ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู เพื่อสงเสริม
และพัฒนาการเรียนรูและเพื่อการเลื่อนชั้นป โดยจะมีการประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
4.
การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ
เปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรูที่พึงประสงคของแพทยประจําบานใน
การใหบริบาลเด็กทั้งเด็กปกติและเด็กปวย คณะกรรมการการฝกอบรม ไดกําหนดกรอบของ EPA (Entrustable Professional
Activities) ที่แพทยประจําบานจะตองสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมตองมีการกํากับดูแลเมื่อจบการฝกอบรมในระดับชั้นป
ที่ 2
ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการเรียนรูที่พึงประสงคตาม EPA และ
ตาม milestones ที่กําหนดในแตละระดับชั้นป รวมทั้งไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้
แพทยประจําบานตอยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูที่พึงประสงค ตามระดับ
ของ milestones ที่กําหนด จึงจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับชั้นของการฝกอบรม
5.
การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน ( portfolio)
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันไดใชแบบประเมิน portfolio ตามกรอบของรวกท. โดยแพทยประจําบานตอยอดตองทําการ
บันทึกขอมูลตางๆลงในแบบบันทึกหัตถการ แลวนําไปเก็บสะสมในแฟมการปฏิบัติงานของตนเอง แฟมสะสมผลงานนี้ได
รวบรวมจากงานที่ไดปฏิบัติจริง เปนหลักฐานที่แสดงความกาวหนาของการฝกอบรมตามสมรรถนะการฝกอบรมและการ
สะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและกําหนดใหมีการ
พบอาจารยที่ปรึกษาปละ 2 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบาน โดย
อาจารยที่ปรึกษาจะมีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานเปนลายลักษณอักษร และสงหลักฐานการประเมินตอ อฝส.
และเก็บไวแสดงเมื่อมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเปนหลักฐานการประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทยประจํา
บานตอยอด สําหรับการพิจารณาผลการสอบขั้นสุดทายเพื่อวุฒิบัตร
6.

การประเมินดานอื่นๆ เชน การชวยสอนโดยอาจารยและแพทยประจําบาน

เกณฑการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมเพื่อเลื่อนระดับชั้นป
สถาบันฯ ไดกําหนดแบบประเมินตามมาตรฐานจําเพาะของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมาร
แพทยฯ และแพทยสภา มีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานแตละคนไวเปนลาย
ลักษณอักษรและการแจงผล พรอมใหขอมูลยอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดโดยประธานโครงการฝกอบรมฯอยางทันกาล
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จําเพาะ สรางสรรค และเปนธรรม เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับทราบและปรับปรุงแกไขอยางนอยปละ 2 ครั้ง และเก็บ
หลักฐานการประเมินไวเพื่อแสดงตออนุกรรมการฝกอบรมฯ ของแพทยสภา เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเมื่อ
พิจารณาผลการสอบขั้นสุดทายเพื่อวุฒิบัตรฯ และทําใหมั่นใจไดวาปรากฎหลักฐานการประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทย
ประจําบานแตละคน
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันมีกระบวนการวัด ประเมินผลและพิจารณาตัดสินปละ 2 ครั้ง โดยการประเมินแพทยประจําบาน
ตอยอดแบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) เปนที่พอใจ 2) คาบเสน 3) ไมเปนที่พอใจ ตามขอกําหนดของแพทยสภา (ตารางที่ 3) หาก
แพทยประจําบานตอยอดในชั้นปที่ 1ไดรับการประเมินวาเปนที่นาพอใจจะไดรับการอนุมัติใหไดรับประกาศนียบัตรในการ
เลื่อนระดับชั้นป เปนแพทยประจําบานตอยอดระดับชั้นปที่ 2 สําหรับผูที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดการฝกอบรม
เปนทีน่ าพอใจ จะมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินขั้นสุดทายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได
1. หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนระดับชั้นป (summative evaluation) มีดังนี้
2. ดานความรู พิจารณาจากผลการสอบ ปากเปลา (oral examination)
3. ดานทักษะทางคลินิกและทักษะทางหัตถการ ดูจากการประเมิน EPA และการบันทึกเวชระเบียน
4. ดานจริยธรรมวิชาชีพ ดูจากผลการประเมิน 360 องศา การบันทึกแฟมสะสมผลงาน ความรับผิดชอบในดาน
กิจกรรมวิชาการและขอรองเรียน
5. ดานผลงานการทําวิจัย/วิทยานิพนธ ดูจากการนําเสนอทําวิจัยและวิทยานิพนธแตละชวงเวลา การสงวิทยานิพนธ
ตนฉบับในระดับชั้นปที่ 2
แพทยประจําบานจะตองผานการประเมินทุกขอตามเกณฑขางตนจึงจะถือวามีผลการปฏิบัติงานโดยรวม เปนที่พอใจ
จะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนระดับชั้นป แตถาหากดานใดดานหนึ่งคาบเสน จะตองถูกพิจารณาในที่ประชุมกรรมการการ
ฝกอบรมเพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน และประเมินซ้ํา
กรรมการการฝกอบรมจะนําเกณฑการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นป เขาพิจารณาในที่ประชุมฯ เพื่อลงความเห็นวา
แพทยประจําบานมีผลปฏิบัติงานโดยรวม เปนที่พอใจ คาบเสน หรือไมเปนที่พอใจ แลวนําเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชากุมารฯตอไป
ตารางที่ 3 เกณฑการประเมินผล
เกณฑผาน
ดานความรู
ดานทักษะทางคลินิกและ
หัตถการ

เปนที่พอใจ
ผลการสอบปากเปลา
มากกวารอยละ 60
ผลการประเมิน EPA ผาน
ตาม milestone
การบันทึกเวชระเบียน
เปนไปตามเกณฑ

คาบเสน
ผลการสอบปากเปลาอยู
ระหวางรอยละ 45-60
ผลการประเมิน EPA บาง
ดานไมเปนไปตาม
milestone
การประเมินเวชระเบียนไม
ผานตามเกณฑ แตมีการ
ปรับปรุงใหผานเกณฑ

ไมเปนที่พอใจ
ผลการสอบปากเปลานอย
กวารอยละ 45
ผลการประเมิน EPA ทุก
ดานไมเปนไปตาม
milestone
การบันทึกเวชระเบียนต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานและไม
มีการปรับปรุงแกไข
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จริยธรรมวิชาชีพ

พฤติกรรมดี ไมมีปญหาใน
การทํางานรวมกับผูอื่น และ
ไมมีขอรองเรียนในการดูแล
ผูปวย

ดานงานวิจัย

นําเสนอการทํางานวิจัยตาม
กําหนด และไดรับการ
ประเมินผานจากการ
นําเสนอในทุกครั้ง และ
ทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณใน
ชั้นปสุดทายตาม
กําหนดเวลา

มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
มีปญหาในการทํางาน
รวมกับผูอื่น หรือมีขอ
รองเรียนในการดูแลผูป วย
แตมีการปรับปรุงหลังไดรับ
คําตักเตือน
ไมสามารถนําเสนอการ
ทํางานวิจัยตามกําหนด หรือ
ไดรับการประเมินไมผานใน
การนําเสนอ แตสามารถ
ปรับปรุงใหไดรบั การ
ประเมินผานได

มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
มีปญหาในการทํางาน
รวมกับผูอื่น หรือมีขอ
รองเรียนในการดูแลผูป วย
และไมมีการปรับปรุงหลัง
ไดรับคําตักเตือน
ไมสามารถนําเสนอการ
ทํางานวิจัยตามกําหนด หรือ
ไดรับการประเมินไมผานใน
การนําเสนอ และไมมีการ
ปรับปรุงใหผานเกณฑการ
ประเมิน หรือไมสามารถ
ทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณใน
ชั้นปสุดทายไดตาม
กําหนดเวลา

แนวทางในการดําเนินการจากประเมินผลระหวางชั้นปเพื่อการเลื่อนระดับชั้น ใหพิจารณาดําเนินการตามเกณฑของ
รวกท. ดังนี้
1) แพทยประจําบานที่มีผลการปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจ คณะกรรมการการฝกอบรมมีสิทธิที่จะใหปฏิบัติงาน
ซ้ําในชั้นปนั้น หรือเสนอตอแพทยสภาเพื่อเพิกถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี
2) แพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่ 1 ที่มีผลปฏิบัติงานคาบเสน จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจนผลการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ จึงจะสามารถเลื่อนระดับชั้นปที่ 2 ได แตถาผลการปฏิบัติงานและ
ผลประเมินยังไมเปนที่พอใจ คณะกรรมการการฝกอบรมจะพิจารณาใหปฏิบัติงานซ้ําในปดังกลาว
3) แพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่ 2 ที่ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับคาบเสน จะตองอยูในดุลยพินิจของ
อนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแ พและภูมิคุมกัน ราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย วาจะอนุมัติใหปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือใหเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯได
4) แพทยประจําบานตอยอดที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 ป เปนที่พอใจ จึงจะมีสิทธิไดรับอนุมัติเพื่อเขาสอบขั้นสุดทาย
เพื่อวุฒิบัตรฯ ได
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2 ประธานการฝกอบรมและหัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร สถาบัน
สุขภาพเด็กฯ จะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยประจําบานตอยอดแตละคนเพื่อแสดงใหเห็นวามีความรู
ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบฟอรมที่กําหนดใหไปยัง
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คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกป) เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมคิ ุมกัน ของแพทยสภา
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
6.6.2.1 ผูมีสิทธิเขาสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน
ไดรับการฝกอบรมครบ 2 ป ในสถาบันฝกอบรมหลักที่แพทยสภารับรอง
6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
แพทยสภาไดกําหนดระเบียบวาดวยการสอบวุฒิบัตรฯ และใหอนุกรรมการฝกอบรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร
โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เปนผูดําเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบัตร (ว.ว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
โดยผูเขาสอบจะตองผานการประเมินผลตามขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินผลงานวิจัย
ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ทุกประเภท จะตองผานการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งผูเขาสอบเปนผูเสนอ
รายงานเปนเอกสารและดวยวาจาตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ
2) Portfolio
ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ทุกประเภท จะตองผานการประเมิน ตามเกณฑ
ที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด
3) การสอบปากเปลา (Oral exam)
เพื่อการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทางคลินิก การติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การให
คําแนะนําและปรึกษาแกผูปวย การแกปญหาและเจตคติ
4) การสอบขอเขียนเพื่อประเมินดานความรู การแกปญหาและการประยุกต ไดแก
ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแก วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic medical
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เพื่อประเมินความรูพื้นฐานทางคลินิก
เกณฑการตัดสินผาน
ตองไดคะแนนมากกวารอยละ 60
ถาสอบไมผาน ใหสอบใหมในปถัดไป หรือ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
เกณฑการรับรองการสอบผานเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
1. ผานการประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรมในสถาบันทุกระดับชั้น
2. ผานการประเมินการบันทึกแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
3. ผานการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA
4. ผานการประเมินงานวิจัย
5. ผานการประเมินการสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบ Oral exam
6. สอบขอเขียนผาน MCQ
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ทั้งนี้ ผลการตัดสินขั้นสุดทายอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ
7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
7.1 คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันจะตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
7.1.1 ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
7.1.2 ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตรแลว หรือ เปนผูไดรับหนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรมวาเปนผูมีสทิ ธิสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชากุมารเวชศาสตรในป
การศึกษานั้น
7.1.3 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การ
ปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยเรือ่ ง
“คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559”)
โดยใหผูสมัครยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่แพทสภากําหนด สถาบัน
ฝกอบรมตองกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลิกผูสมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อ
คัดเลือกแพทยประจําบานตามจํานวนโควตาที่สถาบันนั้นไดรบั อนุมัติจากแพทยสภา
7.2 จํานวนผูรับการฝกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวนชั้นปละ 1 คนตอ
อาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน ดังตอไปนี้ ซึ่งปจจุบนั หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีจํานวนอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมเต็มเวลา 3 คน และอาจารยผูใหการฝกอบรมไมเต็มเวลา 3 คน มีศักยภาพในการใหการฝกอบรมแพทยประจําบานตอ
ยอดอนุสาขาภูมิแพและภูมิคุมกันได 2 ตําแหนงตอป
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวนอาจารยผใู หการฝกอบรม
จํานวนผูป วยนอกกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครัง้ /ป
จํานวนผูป วยในกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครัง้ /ป
หัตถการตาง ๆ ที่สําคัญในโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ครั้ง/ป
การตรวจภูมิแพทางผิวหนัง
การตรวจประเมินสมรรถภาพทางปอด

1
2
1,500
100

2
4
2,000
150

3
6
2,500
200

4
8
3,000
250

50
200

80
250

110
300

140
350
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8. อาจารยผูใหการอบรม
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ไดกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับ
พันธกิจของแผนการอบรม/หลักสูตรของสถาบันโดยคํานึงถึงความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของ
ประเทศ โดยผูทเี่ ปนอาจารยในหนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกันควรมีความรูความสามารถในดานภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยาตาม
มาตรฐานสากล มีความชํานาญทางคลินิก และมีความเปนครู มีความรับผิดชอบดีสมกับเปนอาจารย และสามารถจัดสมดุล
ระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการไดดี
8.1 คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม
เปนกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญโรคภูมิแพและภูมิคุมกันที่มคี วามสามารถในการสอน ทั้งภาคทฤษกีและภาคปฏิบตั ิ ตาม
เปาหมายหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ตามหลักเกณฑที่แพทย
สภากําหนด
8.2 จํานวนขัน้ ต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มแบบเวลา
ปจจุบนั หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีอาจารยผใู หการฝกอบรมเต็มเวลา 3 คนและอาจารยไมเต็มเวลา
3 คน อาจารยทุกทานไดรบั วุฒิบตั ร/หนังสืออนุมัตฯิ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยา โดยอาจารย 4 คน
ผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพมากกวา 5 ป จึงสามารถติดตามความกาวหนา
ของผูเ ขารับการฝกอบรมไดดี มีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกผูเขาฝกอบรม
นอกจากนี้ทางกลุมงานกุมารเวชศาสตรมีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเนื่องทั้งทางดานการแพทยและ
ดานแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีคุณสมบัตคิ รบถวนในการฝกอบรมกุมารแพทยตอยอดอนุอนุสาขา
กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะดังนี้
9.1 เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม ดังภาคผนวก 6
9.2 เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยมี
สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ จํานวนผูปวยและการบริการ ผูดําเนินการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันกําหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ
ไทย และแพทยสภา ดังนี้
9.2.1 เปนสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรอยูแลว และมีแพทยที่ไดรบั
วุฒิบัตรฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน แพทยโสต ศอ นาสิก จักษุแพทย วิสัญญีแพทย รังสีแพทย ศัลยแพทย อยูภายในสถาบันฯ
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มีพยาธิแพทยอยูที่สถาบันพยาธิวิทยาที่อยูบริเวณใกลเคียงกับสถาบันสุขภาพเด็กฯ มีอายุรแพทยสาขาตางๆที่อยูท ี่โรงพยาบาล
ราชวิถี และแพทยที่มีความชํานาญดานตจวิทยาที่สถาบันผิวหนัง ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับทางสถาบันสุขภาพเด็กฯเพื่อจะให
คําปรึกษาแนะนําได
9.2.2 มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม สถาบันฯมีกุมารแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรฯ หรือ
หนังสืออนุมัตฯิ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เปนผูใ หการฝกอบรมเต็มเวลา 3 คน และเปนผูใ หการ
ฝกอบรมไมเต็มเวลา 3 คน อาจารยที่เปนหัวหนาหนวยฯปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันมาแลวมากกวา
10 ป โดยอาจารยทุกทานมีศักยภาพของความเปนครู มีความรูความสามารถดานการวิจัย และการบริหารจัดการในงานดานกุมาร
เวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยตางเอื้อตอการฝกอบรมดังนี้ (ตามเกณฑอาจารยในขอ 8)
9.2.3 มีงานบริการที่มีคุณภาพและจํานวนของการใหบริการเพียงพอสําหรับการฝกอบรม ดังรายละเอียดตอไปนี้
ก. มีคลินิกผูปวยโรคภูมิแพ-ภูมิคุมกันที่ดูแลตรวจรักษาผูป วยเด็กทีม่ ีปญหาโรคภูมิแพสัปดาหละ 2 วัน
ข. มีผูปวยนอกที่มปี ญหาโรคภูมแิ พและภูมิคุมกัน มารับการตรวจไมนอยกวา 19,000 ครั้งตอป
ค. มีผูปวยในที่รับปรึกษาทางดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไมนอยกวา 500 ครั้งตอป
ง. มีการตรวจภูมิแพทางผิวหนังประมาณ 670 ครั้งตอป
จ. มีการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดอยางนอย 200 ครั้งตอป
ช. ทางสถาบันฯมีศักยภาพในการรรักษาผูปวยดวยวิธีภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) โดยในปจจุบันมีผูรับบริการ
ในการทํา subcutaneous immunotherapy เปนจํานวน 230 ราย/เดือน และ Challenge ทั้ง food challenge และ drug challenge
9.2.4 ทางสถาบันฯรวมกับอาจารยของหนวยภูมิแพและภูมิคุมกัน ภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา จัดกิจกรรม Journal club 4 ครั้ง/เดือน, topic review 2 ครั้ง/เดือน case conference 2 ครั้ง/เดือน
9.2.5 มีการจัดใหผเู ขารับการฝกอบรมเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธที่
เกี่ยวของกับความรูภูมิคุมกัน
9.2.6 มีการฝกอบรมในสถาบันอืน่ ทั้งในและนอกประเทศ สวนระบบการโอนผลการฝกอบรมใหอิงตามขอกําหนด
ในหลักสูตรของ รวทก. หรือแพทยสภา
9.2.7 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอันสมควร เชน
9.2.8 มีหองสมุดที่มีตําราการแพทยที่ทนั สมัย และมีระบบฐานขอมูลใหคน ควาในระบบ online ไดแก Clinical Key,
Sprinker Link, Ovid SP, UpToDate, The NEW ENGLAND JOUNAL of MEDICINE, American Academy of Peidiatrics
รองรับการเรียนรูของผูใหการฝกอบรมและผูเ รียน
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9.2.8 มีสวัสดิการ คาตอบแทนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูเ รียน ใหมคี ุณภาพชีวิตที่ดี
10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
คณะกรรมการจัดการฝกอบรม และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ไดกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมใหเปนไปตาม
หลักสูตร มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรครอบคลุมดานตาง ๆ
ตอไปนี้
- พันธกิจของสถาบันและแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
- หลักสูตรฝกอบรม
- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรการเรียนรู
- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
- ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด
- การวัดและการและเมินผลการฝกอบรม
- ขอควรปรับปรุง
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯไดมีการแสวงหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร
จากผูใหการฝกอบรม นายจาง ผูรบั การฝกอบรม ศิษยเกาและผูมีสว นไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร แลวนําผล
การประเมินที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯเปนสถาบันฝกอบรมภายใตกํากับของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรบั ผิดชอบดูแลการฝกอบรม ไดจัดใหทําการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
เปนระยะ หรืออยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรมให
ทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทสภาทราบ
ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนเวลาติดตอกันเกิน 3 ป หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯจะ
“พัก” การประกาศสมัครแพทยประจําบานตอยอดไวกอน จนกวาจะไดประเมินหลักสูตรวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตาม
เกณฑที่กําหนด
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ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนเวลาติดตอกันเกินหลังกําหนดในหลักสูตร หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน
สถาบันสุขภาพเด็กฯจะ “ยกเลิก”การเปนสถาบันฝกอบรม โดยทําเรื่องแจงตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อขออนุมตั ิการปด
หลักสูตร
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯไดบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดาน
ตาง ๆ ไดแก การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธที่พึงประสงคของการฝกอบรม การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือ
หลักฐานอยางเปนทางการอื่น ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ
สถาบันสุขภาพเด็กฯมีการกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
สถาบันสุขภาพเด็กฯมีบคุ ลากรสายสนับสนุนทีป่ ฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการบริหารจัดการที่ดีและ
ใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
สถาบันสุขภาพเด็กฯมีการจัดใหมีจํานวนสาขาความเชีย่ วชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
สถาบันสุขภาพเด็กฯมีกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา
ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมให
ทันสมัยอยูเสมอ และจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องทุก 2 ป และไดรับการประกันคุณภาพการฝกอบรม
จากคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ทุก 5 ป ตามขอบังคับแพทยสภา และตามเกณฑของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาวิชา
หมวดที่ 1 ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)
หมวดที่ 1

Clinical sciences

Basic sciences

Asthma

1. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology, and prevention
2. Mechanism of asthma: etiology, pathophysiology,
associated finding, natural history, clinical
course/prognosis
3. Diagnosis of asthma: data interpretation and
diagnosis
4. Investigation: interpretation of pulmonary function
test, bronchial challenge test, and forced exhaled
nitric oxide (FENO)
5. Differential diagnosis
6. Management of asthma: acute and long-term
management

1. Airway inflammation
2. Airway remodeling
3. Mechanism of action of
corticosteroids, anti-leukotrienes,
biologic agents, anitcholinergic agents
4. Mechanism of action of
different types of the disease

Preschool wheeze

1. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology
2. Mechanism of disease: etiology, pathophysiology,
associated finding, natural history, clinical course
3. Diagnosis: data interpretation and diagnosis
4. Investigation: interpretation of forced exhaled nitric
oxide (FENO)
5. Differential diagnosis
6. Management
1. Pathophysiology of VKC/AKC
Allergic conjunctivitis/ 1. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology, and prevention
2. Epigenetic and allergic disease:
vernal
methylation, acetylation, micro RNA
2. Mechanism of disease: etiology, pathophysiology,
kertatoconjunctivitis
3. Action of calcineurin Inhibitors
natural history, clinical course
(VKC)/atopic keratocon3. Diagnosis of disease
junctivitis (AKC)
4. Management
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Allergic rhinitis
(AR)/Nonallergic rhinitis
(AR)

1. Health & health maintenance
1. Action of antihistamines
2. Mechanism of disease: etiology, pathophysiology, 2. Action of intranasal corticosteroids
associated finding, natural history, clinical course
3. Classification of chronic rhinitis
4. Diagnosis: data interpretation
5. Severity of allergic rhinitis
6. Management: long-term management

หมวดที่ 2 การแพรุนแรง (Anaphylaxis) และการแพอาหาร (Food allergy)
หมวดที่ 2
Anaphylaxis

Food Allergy

Clinical sciences
1. Health & Health Maintenance: factor affecting
incidence and severity, and prevention
2. Mechanisms of disease: causative, severity of
illness, clinical course, and prognosis
3. Diagnosis: clinical criteria for diagnosis
4. Investigation: in vivo and in vitro testing
5. Differential diagnosis
6. Management: emergency and long-term
management
1. Health & Health Maintenance: epidemiology, and risk
factor
2. Mechanisms of disease: etiology, pathogenesis,
pathophysiology, and severity of disease
3. Diagnosis: data interpretation
4. Investigation: in vivo and in vitro testing
5. Management: long term management

Basic sciences
1. Pathophysiologic classification
2. Mast cells and basophil
degranulation and their mediators

1. Normal immune process
2. Abnormal process
3. Principle of therapeutics
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หมวดที่ 3 ระบบผิวหนัง (Dermatological system)
หมวดที่ 3
Atopic dermatitis

Urticaria&
angioedema

Clinical sciences

Basic sciences

1. Health & health maintenance: risk factors,
1. Immunopathologic mechanisms of
epidemiology, prevention
atopic dermatitis
2. Mechanism of diseases: trigger factors, associated
findings, natural history, and clinical
course/prognosis
3. Diagnosis: clinical manifestation, investigation, and
differential diagnosis
4. Management: long term management
1. Pathogenesis of diseases
Urticaria (+/- angioedema)
1. Heath & health maintenance
2. Mechanism of diseases: natural history, trigger
factors
3. Diagnosis: clinical manifestation, investigation,
differential diagnosis
4. Management: treatment for acute urticarial, and
long-term treatment for chronic urticaria
Angioedema without urticaria
1. Mechanism of diseases
2. Natural history and prognosis
3. Diagnosis, clinical manifestations investigation,
differential diagnosis
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หมวดที่ 4 การแพยา (Drug allergy), ปฏิกิริยาขางเคียงจากวัคซีน (Adverse reactions to vaccines) การแพแมลง (Insect
allergy), และการแพ Latex (Multiple systems)
หมวดที่ 4
Drug allergy
(antibiotics,
anticonvulsant, RCM,
CMT, NSAIDs)

Adverse reactions to
vaccines (egg allergy
and gelatin allergy)

Insect allergy (Bee,
wasp, fire ants)

Latex allergy

Clinical sciences

Basic sciences

1. Health & health maintenance: risk factors, and
Immunopathologic reactions of drug
epidemiology
allergy: Gell-Coombs classification
2. Mechanism of drug allergy: etiology,
pathophysiology, associate finding, clinical
course/prognosis
3. Diagnosis of drug allergy: data interpretation and
diagnosis
4. Investigation
5. Differential diagnosis
6. Management of drug allergy: emergency,
desensitization, use graded challenge test, long term
and prevention
1. Diagnosis: investigation
2. Management: emergency, acute, and long-term
management of adverse reaction to vaccines
3. Vaccination to immunocompromised hosts
1. Health & health maintenance: risk factors,
1. Composition of venom
epidemiology, prevention
2. Mechanism of venom
2. Mechanism of insect allergy: etiology,
immunotherapy (VIT): T
pathophysiology, natural history, clinical course
regulatory cells, IgG4
3. Diagnosis of insect allergy: data interpretation
4. Management of insect allergy: emergency, acute, and
long-term management
1. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology, prevention
2. Mechanism of latex allergy: etiology,
pathophysiology, natural history, clinical course
3. Diagnosis of latex allergy: data interpretation
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4. Management Latex allergy: emergency, acute and
long-term management

หมวดที่ 5 สารกอภูมิแพทางอากาศ (Aeroallergen) และการใหภูมคิ ุมกันบําบัดดวยสารกอภูมิแพทางอากาศ (Aeroallergen
Immunotherapy) (Multiple systems)
หมวดที่ 5
Aeroallergen

Clinical sciences
1. Health & Health Maintenance:
Epidemiology
2. Diagnosis: data interpretation

Allergen Extract

Immunotherapy
(subcutaneous
immunotherapy – SCIT
and sublingual
immunotherapy SLIT)

1. Mechanisms of disease: therapeutic efficacy ,
clinical course/prognosis
2. Diagnosis: data interpretation, investigation
3. Management: acute, long-term management, and
prevention of adverse reaction

Allergen avoidance

1. Mechanisms of disease: therapeutic effect
2. Management: long term management

Basic sciences
1. Biology of airborne particles
2. Host defense and mechanisms of
allergenicity
1. Stability of allergen extracts
2. Standardization of allergen
extracts
3. Mixing of allergen extracts
4. Cross allergenicity
5. Adequate allergen dose
1. Humeral immune response to
inhalant immunotherapy
2. Regulatory T lymphocytes,
response to immunotherapy
3. T helper cell response to inhalant
immunotherapy
4. IgG4 and other responses
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หมวดที่ 6 โรคภูมิคุมกันบกพรองปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิ (Immunodeficiency) (Multiple system)
หมวดที่ 6
T cell, B cell,
immunoglobulins

Clinical sciences
Antibody deficiency
T cell and combined immunodeficiency

Basic sciences
1. Normal process: biology of T and
B cell

1. Mechanism of diseases
2. Diagnosis: clinical manifestation, and laboratory
findings
3. Management: acute and long-term management
TH17

HyperIgE syndrome
1. Mechanism of diseases: etiology, pathogenesis
2. Diagnosis: clinical manifestations and lab
characteristic

1. Normal process

Regulation of immune
response

Immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy
X-linked syndrome (IPEX), Autoimmune
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy
(APACED), chronic mucocutaneous candidiasis
syndrome (CMC)
1. Mechanism of diseases: etiology, causation,
complication, and prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic
3. Management: long term management
Phagocytic defects
1. Mechanism of diseases: etiology, causation,
complication, and prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic
3. Management: long term management

1. Regulatory T cell
2. Apoptosis, tolerance

Innate immune cell
(phagocyte, innate T
cell, innate lymphoid
cell)

Normal process in Innate immunity
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Inflammatory response
and complement

Other primary immune deficiency
1. Mechanism of diseases: etiology, causation, and
prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic

1. Inflammatory response
(cell migration, tissue homing,
inflammasome)
2. Complement and mannan-lectin
binding (MBL)

Signal transduction

Normal process in signal transduction

Skin and mucosal
immunity

Normal process in skin and mucosal
immunity

Well-defined
immunodeficiency
(Wiskott-Aldrich
syndrome, Ataxia
telangiectasia, ChediakHigashi disease)

1. Mechanism of diseases: etiology, causation,
complication, and prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic
3. Management: long term management

Hypereosinophilic
syndrome (HES)

1. Mechanism of diseases: etiology, causation,
complication, and prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic
3. Management: long term management
1. Health and health maintenance: prevention of
allograft rejection and graft-versus-host disease
(GVHD)
2. Mechanism of diseases: immune mechanism of
GVHD, graft rejection
3. Diagnosis: clinical manifestations and lab
characteristics
4. Management: acute and long term management

Graft-versus-host
disease (GVHD),
transplantation
immunology
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Secondary
immunodeficiency
(malnutrition,
splenectomy, Down’s
syndrome), HIV
infection

Mechanism of diseases: etiology, causation, immune
response to HIV, immune response in malnutrition/
splenectomy, Down’s syndrome

หมวดที่ 7 Autoimmune (Multiple systems)
หมวดที่ 7

Clinical sciences

Basic sciences

Autoimmune conditions

Juvenile idiopathic arthritis (JIA), Churg-Straus
disease (CSS), Macrophage-activation syndrome
(MAS)
1. Health& health maintenance: screening, and
general care
2. Mechanism of disease: etiology, natural
history, and therapeutic effect
3. Diagnosis: data interpretation, investigation,
and differential diagnosis

Infection in relation to Kawasaki’s disease
Autoimmune
Autoinflammation
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษา
แบงระดับหัตถการตาง ๆ ที่แพทยประจําบานตอยอดตองมีประสบการณดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 รูหลักการโดยการอาน หรือ ชมจากภาพยนตร วิดิทัศน (know)
ระดับที่ 2 เปนผูสังเกตการณ (observer) ในหัตถการจริง (know how)
ระดับที่ 3 ชวยทํา และ/หรือ ฝกทํากับหุน (show how)
ระดับที่ 4 ทําดวยตนเอง (does)
หัตถการ

ระดับ

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

4

Diagnostic testing for suspected drug, biologic, or vaccine allergy

4

Safe preparation and administration of immunotherapy vaccines

4

Allergen provocation tests (oral food, and medication challenges)

4

Allergen provocation tests (nasal, conjunctival, bronchial challenges)

2

Patch testing for contact dermatitis

2

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

2

Pulmonary function test

4

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

3

Measure airway inflammation and/or constriction, including bronchodilator-induced
bronchodilation, induced sputum
Assessment of environmental hazards in occupational allergy

3

Insect sting challenges

1

Interpret measurements of immune function, including serum immunoglobulin levels, IgG
subclass levels, preimmunization and postimmunization antibody titers, isohemagglutinin
titers, phagocytic function and other ancillary tests for use in the differential diagnosis of
congenital or acquired humoral immunodeficiency
Interpretation of laboratory tests to diagnose hereditary angioedema and complement
deficiencies

4

1

4
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ภาคผนวกที่ 3
ตารางแสดงกลุมโรคที่ไมซบั ซอนและซับซอน
โรคที่ไมซับซอน
(Fellow 1)

Allergy
Emergency condition

Immunodeficiency
Emergency condition

-

Acute asthmatic attack

-

การให IVIG

-

Anaphylaxis

-

การ Mx ผลขางเคียงที่เกิดจาก
การให IVIG

-

Blood transfusion reaction

หัตถการ
-

Skin test

-

Oral food challenge test

-

Drug provocation test

-

Immunotherapy

-

Pulmonary function test

Non-emergency condition
การประเมินผูปวย recurrent infection

Non-emergency condition

โรคทีซ่ ับซอน (Fellow 2)

-

Respiratory: Allergic
rhinitis, Sinusitis

-

Food allergy

-

Drug allergy: Non severe
cases

Skin allergy: Atopic dermatitis, ACD
Emergency condition
-

Acute asthmatic attack
(severe)

-

Complicated anaphylaxis

หัตถการ
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-

OFC ในกลุม High risk เชน
มี multiple food allergy, เคย
มีประวัติ anaphylaxis

-

DPT ในกลุม High risk

-

Drug desensitization

-

IT ในกลุม High risk

Non-emergency condition
-

Respiratory: Severe cases
(asthma, recurrent sinusitis)

-

Food allergy: FPIE

-

Drug allergy: SCAR

Skin allergy: Refractory CSU, severe
AD
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมแิ พและภูมคิ มุ กัน
--------------------------------------------ขอ 1. ระเบียบนี้ชื่อวา “ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน พ.ศ. 2563”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้สําหรับผูเ ริม่ รับการฝกอบรม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2653 เปนตนไป ดังนั้นจึงมีผลใหงานวิจัยของ
แพทยประจําบานตอยอดที่ยนื่ ขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวช
ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันปการศึกษา 2565 เปนตนไป ตองปฏิบตั ิตามระเบียบดังนี้
ขอ 3. ในระเบียบนี้
อฝส.กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
อกก.พว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกันใน คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร
โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
วว. กุมารฯ หมายถึง วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรโรค
ภูมิแพและภูมิคุมกัน ออกใหโดยแพทยสภา
อว. กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ออกใหโดยแพทยสภา
แพทยประจําบานตอยอด หมายถึง แพทยประจําบานตอยอดสังกัดสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา
กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ที่แพทยสภารับรอง รวมทั้งแพทยที่ปฏิบัตงิ านทางกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและมี
สิทธิ์ยื่นขอสอบ เพื่อ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ
งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดทีใ่ ชยื่นเพื่อประกอบสิทธิ์การขอสอบเพื่อ วว. กุมารฯ
หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันที่แพทยประจําบานตอยอดสังกัดอยู หรือหัวหนาภาควิชากุมารเวช
ศาสตร ผูอํานวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหนาแผนกกุมารเวชศาสตรหรือตําแหนงอื่นใดทีห่ มายถึงหัวหนาหนวยงานดาน
กุมารเวชศาสตร
ผูแทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ไดตกลงใหอนุกรรมการผูนนั้ เปนผูแทนสถาบัน
ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด นับจากวันแรกที่เริ่มเขาหลักสูตรการฝกอบรมไปจน
37

ครบ 1 ป ซึ่งปจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป
ขอ 4. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง แตไมอนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดระดับ
เดียวกันในสถาบันเดียวกันทํางานวิจัยเรื่องเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันเพื่อยื่นขอสอบ ในกรณีงานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาว
แพทยประจําบานตอยอดในรุน ถัดไปที่ไมไดอยูซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการวิจัยเรื่องนั้นตอได นอกจากนั้นในกรณีที่
อาจารยผูควบคุมมากกวา 1 สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน อกก.พว.อนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดตาง
สถาบันทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันได แตตองไดรบั การอนุมัติจาก อกก.พว.กอน และแพทยประจําบานตอยอดแตละคน
สามารถนําเสนอและแปลผลขอมูลไดเฉพาะในสถาบันที่ตนเองทําการศึกษาเทานัน้
ขอ 5. แพทยประจําบานตอยอดผูท ํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยตอหัวหนาสถาบันทีต่ นรับฝกอบรม หลังจากนั้นเมื่อ
แพทยประจําบานตอยอดเลือกเรือ่ งที่จะทํางานวิจัยและไดแนวทางการศึกษาคนควาที่แนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผคู วบคุมงานวิจัย รวมทั้งนําเสนอแผนการวิจัย
ตอที่ประชุมอาจารยตามที่สถาบันฝกอบรมกําหนด เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัยตอไป
ได
ขอ 6. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผคู วบคุมงานวิจัย และ
นําเสนอโครงรางงานวิจัยตอ อกก.พว. ชวง เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม และขออนุมตั ิทําการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน (ethics committee หรือ institutional review board) ของสถาบันนัน้ โดยตองดําเนินการวิจัยภายใตขอกําหนดดาน
จริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด
ขอ 7. เมื่อโครงรางงานวิจัยไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจําบานตอยอดเริ่ม
ดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผคู วบคุมงานวิจัย
ขอ 8 กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย ( 24 เดือนของการฝกอบรม)
สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบาน โดยระบุรายละเอียดของงานและ
กําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาทัง้ 2 ป ตัวอยางกรอบเวลา
เดือนที่

ประเภทกิจกรรม

2

ติดตออาจารยที่ปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย

4

สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย

6

สอบโครงรางงานวิจัย

7

ขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
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10

เริ่มเก็บขอมูล

16

นําเสนอความคืบหนางานวิจัย

18

วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย

20

จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข

23

สงรางรายงานผลงานวิจัย หรือรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให
คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั

24

สอบวิทยานิพนธ (นําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของ คณะอนุกรรมการการ
ฝกอบรมและสอบฯ

25

สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังอนุกรรมการฝกอบรมฯ

ขอ 9. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือสถาบันที่แพทยประจําบานตอ
ยอดรับการฝกอบรม และไดรับ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และควบคุมงานวิจัยของ
แพทยประจําบานตอยอดจํานวนไมเกิน 3 คน ตอชั้นป
ขอ 10. ในกรณีที่อาจารยผูควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดที่สถาบัน หรือภาควิชาที่แพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม หัวหนา
สถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมตั ิผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น พรอมทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผูค วบคุม
งานวิจัยทานนั้นดวย
ขอ 11. การสอบโครงรางวิจัยกําหนดใหดําเนินการภายในเดือนที่ 6 ของการฝกอบรม โดยมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผล
การสอบอยางนอย 3 คน
ขอ 12. การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย แพทยประจําบานตอยอดปที่ 2 ใหสงรายงานระบุวาโครงการผานการพิจารณา
จริยธรรมแลว และมีการเริ่มเก็บขอมูลแลวบางสวน ใหกับอาจารยผูควบคุมงานวิจัย ภายในเดือนที่ 18 ของการฝกอบรม
ขอ 13. สงรางรายงานผลงานวิจัย หรือรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ใหคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยอยางนอย 3 คน
ภายในเดือนที่ 23 ของการฝกอบรม
ขอ 14. ประเภทของงานวิจัย แบงออกเปน
12.1 การวิจัยทางคลินิก
12.2 การวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน
12.3 การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
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ขอ 15. แพทยประจําบานตอยอด ตองแจง
-

ชื่อ นามสกุล ของแพทยประจําบานตอยอดผูท ํางานวิจัย

-

ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย

-

ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ

-

ชื่อผูควบคุมงานวิจัย

-

สงบทคัดยอ

ใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผานทางผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบัน ภายใน 1 สัปดาหกอนวันสอบงานวิจัย
ของปการศึกษาที่แพทยประจําบานตอยอดจะยื่นสมัครสอบ วว.กุมารฯ
ขอ 16. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร สามารถจัดทําเปน 2 รูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
16.1 ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพในวารสารทางการแพทย
16.2 บทความภาษาอังกฤษที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่มีผทู บทวน (peer-reviewed journal) ซึ่ง
ปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
ขอ 17. การสอบวิทยานิพนธ ดําเนินการโดยการนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย
ขอ 18. การสงรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหสงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) หรือ บทความ
ภาษาอังกฤษที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่มีผูทบทวน พรอมทั้งสงไฟลขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใน
รูปแบบ pdf ใหแกเลขานุการ อกก.พว. ผานทางผูแทนสถาบันภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
ขอ 19. ในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดทํางานวิจัยเสร็จและตองการสงกอนเวลาที่กําหนด ใหแพทยประจําบานตอยอดแจง
ผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันที่ฝกอบรมเพื่อใหเลขานุการ อกก.พว. ทราบและดําเนินการตอไป ถาผลงานเสร็จกอน
กําหนด 1 ป แพทยประจําบานตอยอดมีสิทธิ์สงรายงานวิจัยเพื่อขอรับการประเมินพรอมกับผูมีสทิ ธิ์สอบในปนั้น
ขอ 20. ผูสมัครสอบเพื่อ อว. กุมารฯ ซึ่งไดรับวุฒิบตั รผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตรฯ จากตางประเทศทีเ่ ทียบเทา วว. กุมารฯ
ใหสงผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรแลวอยางนอย 1 เรื่องภายในไมเกิน 5 ป และตรงตามเกณฑในขอ 11 แทนรายงานวิจัย
ได โดยเสนอให อกก.พว. พิจารณา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปการศึกษานั้น
ขอ 21. งานวิจัยเปนสิทธิของสถาบันทีฝ่ กอบรม แพทยประจําบานตอยอดสามารถนําผลงานจากงานวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเมือ่ ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูค วบคุมงานวิจัยและหัวหนาสถาบันแลวเทานั้น
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินโดยใชแบบแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใชแบบบันทึกหัตถการ เปนรูปแบบหนึง่ ของการประเมินสมจริง (Authentic assessment) ที่วัด
การเรียนรูสูงสุดที่ไมไดวัดโดยการสอบแตเปนการปฏิบัติงานจริง แพทยประจําบานตอยอดจะทําการบันทึกแบบบันทึกหัตถการ
โดยเปนการสะสมผลงานที่ไดปฏิบัติจริง เปนหลักฐานที่แสดงความกาวหนาของการฝกอบรมตามสมรรถนะการฝกอบรมและ
การสะทอนตนเอง (Self-reflection) เปนระยะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาของแตละ
สถาบัน และนําเสนอแบบบันทึกหัตถการตอคณะกรรมการฝกอบรมของแตละสถาบัน ปละ 1 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและรับ
ฟงขอเสนอแนะ รวมการวางแผนเพื่อพัฒนา
แพทยประจําบานตอยอดในชั้นปที่ 2 จําเปนตองมีหนังสือรับรองวาผานการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน จาก
ประธานคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบัน กอนเขารับการสอบวัดผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน
แนวทางการกําหนดการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน มีดงั นี้
อนุกรรมการฝกอบรม (อฝส.) กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใชแฟมสะสมผลงาน เปนเครื่องมือในการประเมินผลการทํา
หัตถการที่จําเปนเบื้องตน โดยกําหนดชนิดหัตถการทีจ่ ําเปนตองเคยปฏิบตั ิ และจํานวนครั้งขั้นต่ําที่ควรไดปฏิบตั ิตลอดระยะเวลา
ในการฝกอบรม ทั้งนี้ตองใหอาจารยของสถาบันประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอดเพื่อการพัฒนา และ
เซ็นชื่อกํากับในใบประเมินและเก็บหลักฐานไวในแบบแฟมสะสมผลงาน
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ภาคผนวกที่ 6
กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล
(Entrustable Profressional Activities; EPA)
เมื่อสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด สาขากุมารเวชศาสตรมีความรูความสามารถในเรือ่ งตอไปนี้
EPA 1 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด
(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency )
EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบอยในเด็กทีม่ ารับการรักษาที่หอผูปวยนอก ผูป วยฉุกเฉิน
และหอผูป วยใน
(Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or in patient setting)
EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการที่ใชบอยของกุมารแพทยดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric allergy and
immunology)
EPA 4 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมิแพ ที่พบบอย
(Assess and manage patients with common allergic diseases)
EPA 5 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบบอย
(Assess and manage patients with common primary immunodeficiency )
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สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวของสําหรับแตละ EPA
Competency
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ
2. การติดตอสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ
3. ความรูพื้นฐาน
4. การบริบาลผูปวย
5. ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
6. การพัฒนาความรูความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
7. ภาวะผูนํา
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ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของแพทยประจําบานตอยอดในแตละระดับชั้นป
EPA

Milestone level
Level 1 (F1)

Level 1 (F2)

EPA 1 ใหคําแนะนําเดี่ยวกับการตรวจคัดกรอง
โรคภูมแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด

L 2-3

L 4-5

EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่
พบบอยในเด็กที่มารับการรักษาที่
หอผูปวยนอก ผูป วยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน

L 2-3

L 4-5

EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการที่ใชบอย
กุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน

L 2-3

L 4-5

EPA 4 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มปี ญหา
ทางดานโรคภูมิแพที่พบบอย

L 2-3

L 4-5

EPA 5 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มปี ญหา
ทางดานโรคภูมคิ ุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบบอย

L 2-3

L 4-5

L1 =
L2 =
L3 =
L4 =
L5 =

สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
สามารถปฏิบัติงานไดเอง
สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มปี ระสบการณนอยกวา
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EPA 1 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด
(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency )
หัวขอที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 นําความรูทางทฤษฎีและใชหลักกการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (Evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก
2.2 ชี้แจงใหขอมูลการวางแผนการดูแลรักษาไดอยางเหมาะสม
2.3 สื่อสารกับบุคลาการสาธารณสุขใหคําแนะนําการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตามบริบทของแตละโรค
2.4 เคารพใหเกียรติตอบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัตติ อผูปวยดวยความเอาใจใส
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูปวยนอก หอผูป วยใน
ผูปวย : เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป
ขอจํากัด : ไมมี

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูพื้นฐาน
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
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หัวขอที่

รายละเอียด

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ ความรู
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ทักษะ เจตคติที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูและทักษะในการติดตอสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ การให
ความรูและใหขอมูล
4.2 ความรูและทักษะการคิดวิเคราะหความรูภาวะผิดปกติดานภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองที่พบบอย
4.3 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดตี อวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

5. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตุระหวางการปฏิบัตงิ านโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชั้นป
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 1
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 2
วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมแิ พและภูมิคุมกันบกพรองในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผูปวยนอก
ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน (Manage patients with acute, common allergy&immunology condition in an ambulatory,
emergency or inpatient setting)
หัวขอที่
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
2. ขอกําหนด และ ขอจํากัด
ของกิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ ผูปวย)

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมคิ ุมกันบกพรองที่พบบอยในเด็ก
ที่มารับการรักษาที่หอผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน และหอผูปวยใน
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติทเี่ หมาะสม
2.2 ตรวจรางกายดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
2.3 วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูป วย
2.5 ใชวิจารณญาณที่ถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใชยา
ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูป วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.8 มีทักษะในการทําหัตถการทีจ่ ําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูป วยเด็กเพื่อการทํา
หัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน
ผูปวย : เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปที่มีภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมิคุมกัน
บกพรองที่ซับซอน
ตัวอยางโรคหรือภาวะ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Anaphylaxis
2. Acute asthma exacerbation
ขอจํากัด : ไมมี






พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
ความรูพื้นฐาน
การบริบาลผูปวย
ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
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 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูน ํา

หัวขอที่

รายละเอียด

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ ความรู
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันดานภูมิแพและภูมิคุมกันบกพรองที่พบบอย
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ การ
ทําหัตถการทีจ่ ําเปน (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก
(ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

5. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิ านโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 1
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 2

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชั้นป
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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EPA 3 แสดงทักษะในการทําหัตถการที่ใชบอ ยของกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน (Demonstrate competence in
performing the common procedures of the general pediatric allergy and immunology)
หัวขอที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม

แสดงทักษะในการทําหัตถการที่ใชบอยของกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric
allergy and immunology)

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

รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 การทําหัตถการโดยมีการะดับทักษะตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2
2.2 สามารถสื่อสารกับผูปวยและ/หรือผูปกครองเพื่อขอความยินยอมในกรทําหัตถการ
ตลอดจนใหคําแนะนําและชีแ้ จงภายหลังการทําหัตถการหากมีภาวะแทรกซอน
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูปวยใน
ผูปวย : เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ป
ตัวอยางหัตถการ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Allergic skin test
2. Allergen immunotherapy
3. Drug challenge
4. Food challenge
ขอจํากัด : ไมมี
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูพื้นฐาน
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ
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หัวขอที่

รายละเอียด

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ ความรู
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูพื้นฐานเรื่องหัตถการที่ทํา การเตรียมผูปวยเด็กเพื่อการทําหัตถการ ขั้นตอนการทํา
หัตถการ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขอบงชี้
ขอหาม ภาวะแทรกซอน การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซอน ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการ
แปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่จําเปน
(Technical ad procedural skills) และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ผูปวย เด็ก (ภาคผนวกที่ 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอน (ถามี)
4.3 ทักษะการสื่อสาร ใหขอมูลเพื่อใหไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา และผูปกครองเด็กในการ
ดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent and assent)
ตลอดจนการใหคําแนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับผูป วยและผูปกครองอยางเหมาะสม
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวอชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
4.5 การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานทีจ่ ําเปน
รูจักวางแผนและแสวงหาวิธีสรางและพัฒนาความรู รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

5. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิ านโดยอาจารยทุกหัตถการในระยะเวลาฝกอบรม

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชั้นป
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 1
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 2
วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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EPA 4 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมิแพที่พบบอย
(Assess and manage patients with allergic diseases)
หัวขอที่
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
2. ขอกําหนด และ ขอจํากัด
ของกิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ ผูปวย)

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมแิ พที่พบบอย
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติทเี่ หมาะสม
2.2 ตรวจรางกายดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
2.3 วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูป วย
2.5 ใชวิจารณญาณที่ถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใชยา
ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูป วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.8 มีทักษะในการทําหัตถการทีจ่ ําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูป วยเด็กเพื่อการทํา
หัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูปวยนอก หอผูป วยใน
ผูปวย : เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปที่มีภาวะผิดปกติดานโรคภูมิแพที่ซับซอนตัวอยางโรคหรือ
ภาวะ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Respiratory allergy
2. Skin allergy
3. Food allergy
4. Drug Allergy
ขอจํากัด : ไมมี
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูพื้นฐาน
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
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หัวขอที่

รายละเอียด

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ ความรู
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูพื้นฐานทางการแพทยเกี่ยวกับภูมิแพและความรูดานโรคภูมิแพที่พบบอย
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ การ
ทําหัตถการทีจ่ ําเปน (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็กโรค
ภูมิแพที่พบบอย (ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชั้นป

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิ านโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2-3 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 1
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-5 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 2
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L5 เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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EPA 5 ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด
(Assess and manage patients with primary immunodeficiency)
หัวขอที่
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
2. ขอกําหนด และ ขอจํากัด
ของกิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ ผูปวย)

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ประเมินและใหการดูแลรักษาเด็กที่มีปญหาทางดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบบอย
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีทาทีและทักษะในการซักประวัติทเี่ หมาะสม
2.2 ตรวจรางกายดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
2.3 วางแผนสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูป วย
2.5 ใชวิจารณญาณที่ถูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย การใชยา
ตลอดจนการใหการบําบัดรักษาผูป วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอยางเปนระบบถูกตองและตอเนื่อง โดยใชแนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองกรวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.8 มีทักษะในการทําหัตถการทีจ่ ําเปน บอกขอบงชี้ ขอหาม ภาวะแทรกซอนในการตรวจ สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลไดอยางถูกตอง และเตรียมผูป วยเด็กเพื่อการทํา
หัตถการนั้น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูปวยนอก หอผูป วยใน
ผูปวย : เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 18 ปที่มีภาวะผิดปกติดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบบอย








พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
ความรูพื้นฐาน
การบริบาลผูปวย
ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ภาวะผูนํา

53

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ ความรู
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูพื้นฐานทางการแพทยเกี่ยวกับภูมิแพและความรูดานโรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบ
บอย
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ การ
ทําหัตถการทีจ่ ําเปน (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็กโรค
ภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิดที่พบบอย (ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดตอสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

5. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัตงิ านโดยอาจารยอยางนอย 2 ครั้ง ในหอผูปวยตาง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อยางนอย 2 ครั้งโดยอาจารย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L2-3 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 1
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4-5 สําหรับเลื่อนชั้นไปอยูระดับการฝกอบรมหรือชั้นปที่ 2

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย
ประจําบานตอยอด
แตละชั้นป
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน
หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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ภาคผนวกที่ 7
คุณสมบัตขิ องสถาบัน

1. อาจารยผูเชี่ยวชาญในหนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ
ตารางรายชื่ออาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลา
ลําดับ

ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
-

1.

ผศ.พิเศษ พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ
(ประธานการฝกอบรม)

-

2.

พันตรี นพ.กันย พงษสามารถ

-

3.

พญ.พาณิภัค เต็มบุญนาค

-

พ.บ. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ.2536
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ.2542
อ.ว. (กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน) ) คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ.2545
Certification in Paediatric Rheumatology, The Hospital for Sick
Children, University of Toronto, Canada
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ภาคผนวกที่ 8
คุณสมบัตขิ องสถาบัน
1. คุณสมบัติทั่วไป
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯมีการกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรูให
ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
ก. สถาบันสุขภาพเด็กฯมีความพรอมในดานสถานที่และโอกาสในการเรียนรูทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ดัง
แสดงในแบบบันทึกขอมูล ข
ข. สถาบันสุขภาพเด็กฯไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก HA (2563)
ค. มีกิจกรรมวิชาการหลากหลายในการเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกผเู ขารับการฝกอบรม
ง. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยทั้งประเภทผูป วยในและผูปวย
นอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับ
ผูปวยโดยตรง
จ. มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาล เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบ ริหารของสถาบันสุขภาพเด็กฯที่รบั ผิดชอบดําเนินการไมมีผลประโยชนทับ
ซอนที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
ฉ. มีปณิธานและพันธกิจของสถาบันที่ระบุไวชัดเจนวา มุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดที่มีความรู
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรฯ สงเสริมความสามารถในการเปนนักวิชาการ
ช. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารการศึกษา เปนตน โดยระบบงานดังกลาวเปนระเบียบของสถาบันสุขภาพเด็กฯและ
ประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
ซ. มีจํานวนแพทยผทู รงคุณวุฒิในแผนกกุมารเวชศาสตรจํานวน 47 คน เพียงพอที่จะรับผิดชอบการฝกอบรมทั้ง
ในสาขทีฝ่ กอบรมและสาขาทีเ่ กี่ยวของ และแพทยผทู รงคุณวุฒินั้นมีความมุงมั่น ความเต็มใจในการเปน
อาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม
ฌ. หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กไดรับอนุมัติดําเนินการฝกอบรม มาแลวไมต่ํากวา 10 ป โดยเริ่ม
เปดดําเนินการอบรมตั้งแตป พ.ศ. 2548
ญ. กอนเปดดําเนินการฝกอบรม หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯไดดําเนินการใหแพทยสภารับรอง
หลักสูตรของสถาบันฝกอบรม เพือ่ ใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และมีความพรอมใน
การจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณการฝกอบรม ครบถวน
ตามเกณฑที่กําหนด มีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปที่มีความชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบตั ิการไดแสดง
ใหเห็นวา มีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นป อยางนอย 1 ปการศึกษา
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2. หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯไดกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
ก. หองปฏิบตั ิการสําหรับการชันสูตร สถาบันสุขภาพเด็กฯมีการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับ
บริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึ่ง
หองปฏิบัติการของสถาบันฯมีบคุ ลากรทางดานการแพทยที่มคี วามรูความชํานาญดานตางๆการชันสูตร เปนผูควบคุมและมี
คุณสมบัติดังนี้
- หองปฏิบตั ิการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุล
ทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้งมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการ
ฝกอบรม
- หองปฏิบตั ิการดานพยาธิวิทยากายวิภาค ทางสถาบันมีการตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ
สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งสงตรวจเพื่อตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง และสงตรวจชิ้นเนื้อไปยังพยาธิแพทย ณ
สถาบันพยาธิวิทยาฯ กรมการแพทย ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถาบันฯ และสามารถใหคําปรึกษา หรือสอนผูรับการฝกอบรม
ได
ข. หนวยรังสีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กฯมีรังสีแพทยผทู รงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถตรวจทางรังสีที่จําเปนสาหรับการ
ฝกอบรมได
ค. หองสมุดทางการแพทย สถาบันสุขภาพเด็กฯมีหองสมุดและฐานขอมูล ซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสาร
การแพทยที่ใชบอย สําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดใชได
สะดวก มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกจริยธรรม
ง. หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันสุขภาพเด็กฯไดจัดใหผปู วยทุกคนมีแฟมประจําตัว ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการ
ตรวจรางกาย การสั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ
3. สถาบันสุขภาพเด็กฯมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาทีฝ่ กอบรม ไดแก กุมารเวช
ศาสตร ศัลยศาสตร จักษุวทิ ยา โสต ศอ นาสิก ออรโธปดิกส รังสีวิทยา ทันตกรรม เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรม
เปนไปไดดวยดีและราบรื่น มีทีมการดูแลผูปวย ที่ชวยใหผูรบั การฝกอบรมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับ
ผูรวมงานและบุคลากรสาขาอื่น และวิชาชีพอื่น
4. กิจกรรมวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กฯไดจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหนวยงานที่รบั ผิดชอบสาขาที่
ฝกอบรม เชน journal club, chart round, grand round, subspecialty conference, morbidity-mortality conference, ethic
conference เปนตน หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน journal club และ topic review ที่ทาง
หนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดรวมกับหนวยภูมิแพและภูมิคุมกัน ภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร
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พระมงกุฎเกลา และ interhospital conference ที่จัดในสถาบันตางๆที่มีการอบรมแพทยประจําบานตอยอดฯสลับผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน 6 ครั้ง/ป นอกจากนี้ทางหนวยภูมิแพ-ภูมิคุมกัน สถาบันสุขภาพเด็กฯไดจัดใหผเู ขารับการฝกอบรมเรียน
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ เปนเวลา 2 สัปดาห และสนับสนุนใหผเู ขารับการ
ฝกอบรมรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรม ทั้งในและนอกประเทศเปนประจําทุกป
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ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาตรโรคภูมิแพและภูมคิ มุ กัน พ.ศ. 2563--2565
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