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-----------------------------------------------------------------1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดง
ความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Pulmonology
2. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Pulmonology
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Pulmonology

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
4. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
โรคทางระบบหายใจเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยในเด็กและมีแนวโน้มปั ญหาที่ซบั ซ้อนมากขึ้น ผูป้ ่ วยเด็ก
ที่ เป็ นโรคปอดเรื้ อรังหรื อเป็ นโรคพื้นฐานเดิ มในระบบอื่ น และมี ปัญหาเรื้ อรังทางการหายใจร่ วมด้วยซึ่ ง
ต้องการการดูแลรักษาในระยะยาวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปัจจุบนั วิทยาการและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจรวมทั้งผูป้ ่ วยเด็กในภาวะวิกฤตได้พฒั นาก้าวหน้าไปอย่างมาก เพื่อให้
การดู แลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจและผูป้ ่ วยเด็กในภาวะวิกฤตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้กาหนดพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม “เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุ สาขาโรคระบบ
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การหายใจ ที่มีความรู ้สามารถในการบริ บาลเด็กที่มีปัญหาทางระบบการหายใจทั้งในระยะเฉี ยบพลันและใน
ระยะยาว ตลอดจนสามารถให้การดูแลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่ องที่บา้ นสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทาง
ระบบหายใจแบบซับซ้อนและเรื้ อรัง มีความใฝ่ รู ้ศึกษาต่อเนื่ อง ก้าวทันวิทยาการ มีความชานาญในการใช้
เทคโนโลยีข้ นั สู งที่ เกี่ ยวข้องกับระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในการบริ บาลผูป้ ่ วย สามารถสร้างองค์
ความรู ้ ใหม่ บนพื้ นฐานแห่ งจริ ยธรรมคุ ณธรรม สามารถปฏิ บ ตั ิ งานในชุ มชนและรั บ ใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยสอดคล้องกับ ความต้องการของสั งคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับ ทรั พ ยากรและ
เศรษฐกิจของประเทศ”
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ได้จดั ทา
หลักสู ตรและเริ่ มการฝึ กอบรมในปี พ.ศ. 2533 มีการปรับปรุ งทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ โดยครั้งล่าสุ ดปรับปรุ งเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อุดมศึกษา 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับนานาชาติ ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ได้ด าเนิ น การจัด ท าหลัก สู ต รฯฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรฯ ดังกล่าว โดยจัดแผนการฝึ กอบรมให้มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิงาน
เป็ นฐานที่มีการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อผลิตกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ
และเวชบาบัดวิกฤต (ในส่ วนที่เกี่ ยวข้อง) ที่มีความรู ้ความสามารถที่ทนั ยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั ซึ่ งมีผปู ้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ
แบบเรื้ อรังและซับซ้อนจานวนมากที่ได้รับการดูแลรักษาจนอาการดี ข้ ึน แต่ยงั มีความจาเป็ นต้องได้รับการ
บริ บาลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวที่บา้ น เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยยึดถื อผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศู นย์กลางบนพื้ นฐานของการดู แลแบบองค์รวม
นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูท้ ี่รู้จกั การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส่ ใจในความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยเพื่อการแก้ไขปั ญหาและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีเจตนารมณ์และเตรี ยมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ ปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล
ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อให้คาแนะนา สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นรวมทั้งสหวิชาชีพได้ รวมทั้งการจัด
สมดุลระหว่างสภาวะการทางานและการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
5. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมหลักสู ตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจเป็ นเวลา 2 ปี แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความรู ้
ความสามารถทางวิชาชี พหรื อผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก ที่ครอบคลุมความรู ้
ทักษะ และเจตคติที่จาเป็ นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้
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5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชี พ (Professional habits, attitudes, moral
and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่ อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
5.1.4 เคารพและให้เกี ยรติ ต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว ปฏิ บตั ิ ด้วยความเอาใจใส่ โดยไม่คานึ งถึ ง
บริ บทของเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริ งแก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูป้ กครอง
ตามแต่กรณี รักษาความลับ และ เคารพในสิ ทธิ เด็กและสิ ทธิ ของผูป้ ่ วย
5.1.5 ซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ ่ วย ผูป้ กครองผูป้ ่ วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่ วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ
5.2 การติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 มีทกั ษะในการรับฟั งปั ญหา เข้าใจความรู ้สึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย บิ ดามารดา
ผูป้ กครอง หรื อผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
5.2.2 สามารถสื่ อสารกับ ผูร้ ่ วมงาน สหวิชาชี พและ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่าง
ทีมที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วย ได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 มีทกั ษะในการให้คาปรึ กษา ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
5.2.4 สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
5.2.5 สามารถสื่ อสารทางโทรศัพท์ สื่ ออิเล็คทรอนิกส์ และสื่ อประเภทอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.2.6 ชี้ แจง ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรื อผูป้ กครองเด็กในการดู แล
รักษา และการยอมรับจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)
ให้คาแนะนา และมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กและผูป้ กครองเด็กอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและศาสตร์ อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง (Scientific knowledge
of pediatric pulmonology and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การประยุกต์ความรู ้ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และศาสตร์ ต่างๆเพื่อการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู ้ ความสามารถในการให้การบริ บาลผูป้ ่ วยเด็กที่มี ปัญหาทางระบบการหายใจและเวช
บาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.1 ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การตรวจวิ นิ จฉั ย และดู แ ลรั ก ษาผู ้ป่ วย (Patient assessment and
management)
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5.4.2 การให้การบริ บาลสุ ขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.4.3 การให้การบริ บาลทางระบบหายใจที่บา้ นแก่ผูป้ ่ วยเด็ก (Pediatric respiratory home care)
ที่มีปัญหาทางระบบหายใจแบบเรื้ อรังและซับซ้อน
5.4.4 การดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นระยะสุ ดท้ายของชีวติ และครอบครัว (End of life care)
5.4.5 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผปู ้ ่ วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
5.4.6 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills)
และใช้เครื่ องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบการหายใจและ
เวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ 2)
5.5 ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health promotion)
5.5.1 มีความสามารถในการกากับดูแลสุ ขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity care) ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ
5.5.2 ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผูเ้ ลี้ยงดูในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ โดยคานึงถึงระบบ
สุ ขภาพ เด็กและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.3 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ให้คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนิ นการส่ งต่อ บนพื้น
ฐานความรู ้เรื่ องระบบสุ ขภาพและการส่ งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
5.5.4 สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพเด็กแบบ
องค์รวม
5.6 การพั ฒ น าความรู้ ความส ามารถท างวิ ช าชี พ อย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous professional
development)
เพื่ อ ธ ารงและพัฒ นาความสามารถด้านความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และพฤติ ก รรมในการ
ประกอบวิช าชี พ เวชกรรมในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โรคระบบการหายใจและเวชบ าบัด วิ ก ฤตที่
เกี่ ยวข้องให้มี มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ่ วย สังคม และความ
เปลี่ยนแปลง โดย
5.6.1 กาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น วางแผน
และแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.6.2 เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.3 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.4 มีวจิ ารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก
และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
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5.6.5 ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.6.6 สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากงานนวัตกรรมและหรื องานวิจยั
5.6.7 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพงาน รวมทั้ง สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่ อง สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิงานประจาวัน และการจัดการ
ความรู ้ได้ (knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership)
มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาระบบ
การหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการรับปรึ กษาผูป้ ่ วย ดังนี้
5.7.1 เป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.7.2 ทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็ นหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและ
สมาชิกกลุ่ม
6. แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรฯจัดการฝึ กอบรมเพื่ อให้แพทย์ประจาบ้านต่ อยอดมีความรู ้
ความสามารถทางวิช าชี พ หรื อผลของการฝึ กอบรมที่ พึ งประสงค์ตามสมรรถนะหลัก ตามเกณฑ์ที่ ห ลัก สู ตร
กาหนดไว้ การฝึ กอบรมเน้นลักษณะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคและปัญหาทางระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
และพบบ่อยในเด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิ ดจนถึ ง 18 ปี นอกจากนี้ ยังจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมตามความ
ต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคนตามความเหมาะสม
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับชั้นปี โดยหนึ่ งระดับชั้นปี เทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่
น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปี แล้วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 100 สัปดาห์
ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุ กประเภทได้ไม่เกิ น 2 สัปดาห์ ต่อระดับชั้นปี ของการฝึ กอบรม จึงจะมี
สิ ทธิ ได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรม
ให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ จัดการฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นศูนย์กลาง
มี ก ารกระตุ ้น เตรี ย มความพร้ อ มและสนับ สนุ น ให้ แ พทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอดได้แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องตนเองและได้ส ะท้อนการเรี ยนรู ้ น้ ัน ๆ (self-reflection) ส่ งเสริ ม ความเป็ นอิ ส ระทาง
วิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิ บตั ิต่อผูป้ ่ วยและชุ มชนได้อย่างดี
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ที่สุด โดยคานึงถึ งความปลอดภัยและความเป็ นอิสระของผูป้ ่ วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการ
ระหว่างความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ มีระบบการกากับดู แล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม
6.1.3 การจัดรู ปแบบหรื อวิธีการการฝึ กอบรม
รู ปแบบการจัดการฝึ กอบรม มี 5 รู ปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีโอกาสสัมผัส
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับผลของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสู ตร (ตารางที่ 1) ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรู้ จากการปฏิบัติงาน
เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้ ก ารปฏิ บ ัติ เป็ นฐาน (practice-based training) มี ก ารบู ร ณาการการ
ฝึ กอบรมเข้ากับงานบริ การให้มีการส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีส่วนร่ วมในการ
บริ การและรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในด้านการบริ บาลผูป้ ่ วย การทาหัตถการ การให้
เหตุผลและการตัดสิ นใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย การบริ หารจัดการ โดยคานึ งถึง
ศักยภาพและการเรี ยนรู ้ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีการบูรณาการความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กับงาน
บริ บาลผูป้ ่ วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯได้จดั ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน
ต่างๆ ตามกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
- หน่วยกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ไม่นอ้ ยกว่า
14
เดือน
- หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักกุมารฯ (PICU) ไม่นอ้ ยกว่า
5
เดือน
- รังสี วทิ ยา
1
เดือน
- เวชศาสตร์การนอนหลับ
0.5-1 เดือน
- วิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง
1-2 เดือน
6.1.3.2 การเรียนรู้ ในห้ องเรียน
จัดให้มีการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และเพียง
พอที่จะบรรลุผลของฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังต่อไปนี้
- การประชุ ม วิ ช าการภายในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ Morning report, Admission round, Grand
round, Dead case conference, PICU morbidity conference, Journal club, Collective
review, Project presentation เป็ นต้น
- การประชุ มวิชาการระหว่างหน่วยงาน เช่น Pediatric-Radiological-Pathological conference
เป็ นต้น
- การบรรยายด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง เช่ น
Core lecture in pediatric pulmonology เป็ นต้น
- การสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ ความรู ้ ทวั่ ไป การบริ หารจัดการ การดูแล
สุ ขภาพของตนเอง
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6.1.3.3 การเรียนรู้ แบบอื่นๆ
ได้ แ ก่ การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร (เช่ น Pediatric advanced life support, Sedation workshop,
Infectious control workshop, Mechanical ventilator workshop, Abstract writing workshop เป็ นต้น) การศึกษา
ดูงาน, การสอนแพทย์ประจาบ้าน การเข้าร่ วมประชุ มวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เป็ นต้น คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการฝึ กทักษะการ
สื่ อสาร (communication skills) ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (ภาคผนวกที่ 3) การฝึ กทักษะหัตถการที่จาเป็ น โดยมี
การติดตามอย่างสม่ าเสมอ ทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) โดยการฝึ กสอนจริ งภายใต้การ
กากับดูแลและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม รวมทั้งมีประสบการณ์ของการเป็ นทีมบริ บาล
ผูป้ ่ วย (patient care team) ทั้งในฐานะหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและสมาชิ กกลุ่ม การประเมินความคุ ม้ ค่าของการ
ใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมประกันคุณภาพ การบริ หารความ
เสี่ ยงและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (patient safety) เป็ นต้น
6.1.3.4 การศึกษาเพิม่ เติมด้ วยตนเอง
- การค้นหาข้อมู ลต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารสิ่ งพิ มพ์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต
- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธีวิจยั และใช้วิจารณญาณ
ในการยอมรั บ ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ต่ า งๆ โดยใช้ ห ลัก การของเวชศาสตร์ เชิ ง ประจัก ษ์
(Evidence-based medicine)
- การตัดสิ นใจในข้อมู ลต่างๆ ทางการแพทย์ และเลื อกนามาใช้ป ฏิ บ ตั ิ ในการดู แลผูป้ ่ วย
(Decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้เรื่ องการวิจยั ขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทาง
คลินิก หรื อทางสังคม ตลอดจนมีความรู ้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก และจริ ยธรรมการวิจยั สามารถสร้างองค์
ความรู ้จากงานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั ทางการแพทย์ อย่างน้อยหนึ่ ง
เรื่ อง เพื่อเสนอให้คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจของแพทยสภาพิจารณาและงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยดทุก
คนต้องได้รับการับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของคณะฯก่อนจึงจะเริ่ มการวิจยั ได้ (ภาคผนวกที่ 4)
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ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตามความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพ
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ
คุณธรรมและ
จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
5.2 การติดต่อสื่ อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพ

5.3 ความรู ้ความสามารถ
ทางกุมารเวชศาสตร์
โรคระบบการหายใจ
และเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้อง
5.4 การบริ บาลผูป้ ่ วย

5.5 ระบบสุ ขภาพและการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
5.6 การพัฒนาความรู ้
ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
5.7 ภาวะผูน้ า

การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
-

การวัดและประเมินผล

เป็ นแบบอย่าง (role model)
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
เป็ นแบบอย่าง
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การฝึ กสอน การให้คาปรึ กษา
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ/การ
นาเสนอ/สัมมนา
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบรรยาย
การประชุมอภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio)
(ภาคผนวกที่ 5)
- การประเมิน 360 องศา
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา

การประชุมอภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การศึกษาดูงาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบรรยาย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยในและ
หอผูป้ ่ วยนอก
การเรี ยนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
การประชุมอภิปราย/ สัมมนา
การทาวิจยั
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบริ หารจัดการในหอผูป้ ่ วย

- การสังเกตโดยตรง
- Case-based discussion, long
case exam
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
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- การสอบ MCQ
- การสอบปากเปล่า
- แฟ้มสะสมผลงาน

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ผลงานวิจยั /วิทยานิพนธ์
- การสังเกตโดยตรง

- การให้คาปรึ กษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การนาทีมดูแลรักษา
6.2 เนื้ อ หาของการฝึ กอบรม/หลัก สู ต ร ครอบคลุ ม ประเด็ นการปฏิ บ ัติงานทางคลิ นิก และทฤษฎี ที่
เกี่ยวเนื่ องกับกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ 1)
ร่ วมกับมีประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี้
- พื้นฐานความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ คลินิก วิทยาศาสตร์ สังคม
และพฤติ ก รรม รวมทั้งเวชศาสตร์ ป้ องกัน ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ กุ ม ารเวชศาสตร์ โรค
ระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
- การตัดสิ นใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ทักษะการสื่ อสาร
- จริ ยธรรมทางการแพทย์และการวิจยั
- ระบบสาธารณสุ ขและบริ การสุ ขภาพ
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
- หลักการบริ หารจัดการ
- ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
- การดูแลตนเองของแพทย์
- การแพทย์ทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทั้งการวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้ น 2 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทั้ง 2 ระดับ
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา เริ่ มใช้หลักสู ตรนี้ ในการฝึ กอบรมตั้งแต่
ปี การศึกษา 2562
6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
หลักสู ตรฯมีการบริ หารจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเสมอภาค ดังนี้
6.4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ทาหน้าที่ จดั การฝึ กอบรมและกาหนดอย่าง
ชัดเจนเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริ หาร และการประเมิ นผล สาหรั บแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม ประธานแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสู ตรมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
6.4.2 มีการกาหนดและดาเนิ นนโยบายเพื่อให้มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามา
ใช้ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนิ นการฝึ กอบรม และการ
ประเมินการฝึ กอบรม
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6.4.3 ดาเนิ น การให้ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ที่ เหมาะสมมี ส่ วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม
ได้แก่ อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และผูใ้ ช้บณั ฑิต
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลักสู ตรฯจัดให้แพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดได้เข้าร่ วมกิ จกรรมวิช าการ
(รวมถึ งการอยู่เวร) ที่เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรม มีการระบุกฎเกณฑ์และประกาศอย่างชัดเจนเรื่ องเงื่อนไขงาน
บริ การและความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่แพทย์ประจา
บ้านต่ อ ยอดมี ก ารลาพัก เช่ น การลาคลอดบุ ต ร การเจ็บ ป่ วย การเกณฑ์ ท หาร การถู ก เรี ย กฝึ กก าลัง ส ารอง
การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นต้น จัดมีค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอย่าง
เหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายตามกฏระเบียบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการระบุชวั่ โมง
การทางานที่เหมาะสม รวมทั้งการลาพักผ่อน
6.6 การวัดและประเมินผล
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างการฝึ กอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯซึ่ ง
สอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสู ตร (ตารางที่ 1)
6.6.1 การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรฯจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative
evaluation) และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่ อ ยอดทุ ก 6 เดื อ นในระหว่ า งการฝึ กอบรมโดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา มี ก ารวัด และประเมิ น ผล (summative
evaluation) เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแต่ละระดับชั้นปี และเพื่อการเลื่อนระดับชั้นปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ
อุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถยื่นคาร้องไปยังคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรฯ ซึ่ งจะนาเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ยังมี
การกาหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นปี และเกณฑ์การยุติการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไว้ชดั เจนและ
แจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่ มการฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึ กอบรมประกอบด้วย
1. การประเมินในชั้นเรี ยนจากการประชุมและอภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยโรคระบบหายใจและเวช
บาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดขึ้นภายในสาขาวิชาฯ และในระหว่างเข้าร่ วมกิจกรรมประชุ ม
วิช าการระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital pediatric pulmonology conference) เป็ นการ
ประเมิ นแบบ formative evaluation เพื่ อส่ งเสริ ม และพัฒนาการเรี ยนรู ้ ข องแพทย์ป ระจา
บ้านต่อยอด โดยอาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรมเป็ นผูป้ ระเมินแล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้วยปากเปล่าแก่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดภายหลังเสร็ จสิ้ นการประชุ มและอภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยในแต่ละ
ครั้ง
2. การประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านในระหว่ า งการฝึ กอบรมโดยอาจารย์แ ละผู ้ร่ ว มงาน ให้
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้ และเลื่อนระดับชั้นปี โดยใช้
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แบบประเมิ น ของสาขาวิช าฯ (คิ ด สั ด ส่ วนคะแนนจากอาจารย์ แพทย์ป ระจาบ้านและ
พยาบาล เท่ากับร้อยละ 70, 20 และ 10 ตามลาดับ) ดังนี้
2.1 การประเมินแบบ formative evaluation ประเมิน ณ เดือนที่ 6 ของการฝึ กอบรมในแต่
ละระดับชั้นปี ภายหลังการประเมิน อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป
2.2 การประเมินแบบ summative evaluation ประเมิน ณ เดือนที่ 12 ของการฝึ กอบรมใน
แต่ ล ะระดับ ชั้น ปี โดยแพทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอดชั้น ปี ที่ 1 จะต้อ งได้ค ะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะได้รับการอนุญาต
ให้เลื่อนระดับชั้นของการฝึ กอบรมเป็ นปี ที่ 2 และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2
จะต้องได้คะแนนผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ เข้า
รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
3. การประเมิ น ความสามารถในการท ากิ จกรรมทางวิช าชี พ ที่ ห ลัก สู ตรก าหนดให้ แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดต้องสามารถปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีการกากับดู แล (Entrustable
professional activities; EPA) เป็ นการประเมินในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดจะต้องได้รับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ตาม EPA และตาม milestones
ที่กาหนดในแต่ละระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผปู ้ ระเมินเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและแสดง
ให้เห็ นว่าตนได้บรรลุ ผลการเรี ยนรู ้ ที่พึงประสงค์ตามระดับของ milestones ที่กาหนด จึง
จะได้รับอนุ ญาตให้เลื่ อนระดับชั้นของการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 6) โดยในระหว่างการ
ฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมิน EPA ดังนี้
3.1 Formative evaluation ได้แก่ การประเมิน EPA ที่ 1 – 4 ณ เดือนที่ 6 ของการฝึ กอบรม
ในแต่ละระดับชั้นปี ภายหลังการประเมิน อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป
3.2 Summative evaluation ได้ แ ก่ การประเมิ น EPA ที่ 1 – 4 ณ เดื อ นที่ 12 ของการ
ฝึ กอบรมในแต่ ล ะระดับ ชั้ น ปี โดยแพทย์ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดชั้ น ปี ที่ 1 จะต้อ งมี
ความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2 และแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2 จะต้องมี ความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 จึงจะมีสิทธิ
สอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
4. การประเมิ น แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) เป็ นการประเมิ น แบบ formative evaluation
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุ กคนต้องลงบันทึก ใน logbook และเขียนรายงานผูป้ ่ วยตามที่
กาหนดไว้ใน portfolio และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่ อการ
พัฒนาตนเองปี ละ 2 ครั้งคือในเดือนธันวาคมและมิถุนายน
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แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 หรื อ 2 ที่มีผลการประเมินแบบ summative evaluation ไม่ผ่านในข้อใด
ข้อหนึ่ งจะต้องปฏิบตั ิงานซ้ าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ กาหนดให้ จนกระทัง่ ผลงานเป็ น
ที่พอใจ จึงจะได้เลื่อนเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 (หรื อมีสิทธิ เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ที่
เป็ นแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดชั้นปี ที่ 2) ถ้ายังไม่ ผ่านการประเมิ น ซ้ า คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรฯอาจ
พิจารณาให้พน้ จากการฝึ กอบรมโดยให้ประกาศนี ยบัตรรับรองว่าผ่านการเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
หรื อปี ที่ 2 (แล้วแต่กรณี ) ของสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ จะต้องได้รับวุฒิบตั ร/หนังสื ออนุมตั ิฯ สาขากุมาร
เวชศาสตร์และมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฯ
2. ผ่านการประเมินการปฏิบตั ิงานในระหว่างการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6.1
3. ผ่านการประเมิน portfolio และมีหลักฐานรับรองจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯว่ามี
ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฯ (ภาคผนวกที่ 5)
4. ผ่านการประเมิน EPA แล้วตามเกณฑ์ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 6)
5. ผ่านการประเมิ นวิทยานิ พนธ์ โดยคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ชนิดของการวัดและประเมินผล
1. การประเมิ น ความรู ้ ท างทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขี ย นแบบปรนัย
(Multiple choice questions MCQ)
2. การประเมิ น การแก้ ปั ญ หาและการตัด สิ นใจ (Problem-solving and decision making
skills) โดยการสอบปากเปล่าแบบรายสั้น (short case) และรายยาว (long case)
3. การสอบวิทยานิพนธ์
ผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับวุฒิบตั รฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ (ภาคผนวกที่ 7)
7

การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรื อ
- เป็ นผูท้ ี่ได้ผ่านการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ ครบตามหลักสู ตรของ
แพทยสภาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภารับรอง
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นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอัน
เป็ นอุ ป สรรคต่ อการฝึ กอบรม การปฏิ บ ตั ิ งาน และการประกอบวิช าชี พ เวชกรรม (อ้างอิ งตามประกาศกลุ่ ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทยเรื่ อง “คุ ณ สมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึก ษาหลัก สู ตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่แพทยสภากาหนด ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยื่นใบสมัครเข้า
รับ การฝึ กอบรมที่ แพทยสภาตามคุ ณสมบัติและระยะเวลาการรั บ สมัครที่ แพทยสภาก าหนด คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรฯได้กาหนดเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกผูส้ มัครซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมทุกท่านในสาขาวิชาฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกผูท้ ี่สมควร
รับไว้ทาการฝึ กอบรมตามศักยภาพที่สาขาวิชาฯได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา หัวข้อการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
- พื้นฐานความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคระบบหายใจในเด็ก
- ความตั้งใจในการฝึ กอบรมเป็ นกุมารแพทย์โรคระบบหายใจและแผนการในอนาคตภายหลัง
สาเร็ จการฝึ กอบรมแล้ว
- ทัศนคติต่อการเป็ นกุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
- บุคลิกภาพทัว่ ไป การควบคุมอารมณ์ และ maturity
การพิ จ ารณาคัด เลื อ กแพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดจะพิ จ ารณาจากคะแนนสอบสั ม ภาษณ์ โดยคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุ ด 3 อันดับแรก ในบางกรณี อาจมีการพิจารณา
ร่ วมกับ หนังสื อรั บ รองความประพฤติ จากผูบ้ งั คับ บัญ ชาหรื อแพทย์ท่ านอื่ น ๆ ที่ ผูส้ มัครเคยปฏิ บ ัติงานด้วย
จานวน 3 ท่าน และการมีตน้ สังกัดส่ งเข้ารับการฝึ กอบรม ทั้งนี้ การพิจารณารับผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมจะ
ขึ้นกับมติของอาจารย์ที่เป็ นกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยสัดส่ วนจานวนอาจารย์ที่เห็นชอบให้รับต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของอาจารย์ท้ งั หมดในหลักสู ตรฯ
7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับ ฝึ กอบรมหรื อศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบันพิจารณาตามสัดส่ วนของจานวน
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาและปริ มาณงานบริ การของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ (ต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 2 คน ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้นปี
การนับจานวนอาจารย์ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิ บตั ิงานเต็มเวลา) การเพิ่มจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมี
อาจารย์เพิ่ ม 1 ท่านต่อผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม 1 คนต่อ 1 ปี หากสาขาวิชาฯจาเป็ นต้องจัดให้มีอาจารย์ผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานแบบบางเวลาด้วย ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8 ในการคานวณ
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ (ครั้ง/ปี )
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1
2
500

2
3
1,000

3
4
1,500

4
5
2,000

5
6
2,500

จานวนผูป้ ่ วยในทางกุ ม ารเวชศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ (ครั้ง/ปี )

300

400

500

600

700

จานวนการตรวจ spirometry (ครั้ง/ปี )

100

200

300

400

500

จานวนการตรวจ/แปลผล lung volumes และ DLCO
(ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจ blood gases analysis (ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจ fiberoptic bronchoscopy
(ครั้ง/ปี )

10

20

30

40

50

500
12

500
24

500
35

500
48

500
60

8 อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
หลักสู ตรฯมีการ
- กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิ จของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ความจาเป็ นของการฝึ กอบรม และระบบการ
บริ บาลสุ ขภาพของประเทศ
- ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความชานาญในการประกอบ
วิช าชี พ เวชกรรม อนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจฯ ของแพทยสภาโดย
ครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทาง
คลินิก
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจยั และการบริ การ ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน
8.1 คุณสมบัติอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ต้องได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุ มตั ิ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคระบบการหายใจ และมีคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ด้วย ได้แก่ มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีในการเป็ น
อาจารย์ มีผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ในการวิจยั มีเป้ าหมายและแผนงานสาหรับ สาขาวิชาฯและ
ภาควิชาฯชัดเจน และผ่านการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการที่ภาควิชาฯตั้งขึ้นและได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์ในภาควิชาฯ (ยกเว้นอาจารย์ที่ติดราชการหรื องานสาคัญซึ่ งไม่
สามารถเข้าประชุม และอาจารย์ที่สละสิ ทธิ์ ในการออกความเห็น)
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8.2 คุณสมบัติผ้ ทู จี่ ะเป็ นผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม แต่ตอ้ งได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อ
แสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ต้องได้รับอนุ ม ตั ิบ ตั รหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมฯ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
8.3 จานวนขั้นต่าของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
หากจาเป็ นต้องให้มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่ วมด้วย จานวนขั้นต่าของอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด
เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ และภาระงานในอนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ โรคระบบการหายใจของอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่น้อย
กว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ตอ้ งทดแทน
ในกรณี ที่หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรมโดย
ทอนเป็ นสัดส่ วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้น ๆ มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม อัตราส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมกอบรมให้เป็ นไปตามที่แพทยสภากาหนดไว้
นอกจากนี้ สาขาวิ ช าฯ ก าหนดให้ อ าจารย์มี เวลาเพี ย งพอส าหรั บ การให้ ก ารฝึ กอบรม ให้
คาปรึ กษา ให้การกากับดู แลแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีระบบสนับสนุ นการพัฒนาตนเองของอาจารย์
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษา ตลอดจนมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ ทั้งหมด
นี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายซึ่ งกาหนดโดยภาควิชาฯและคณะฯ
9 ทรัพยากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีการกาหนดและดาเนิ นนโยบายเกี่ ยวกับทรัพยากรการศึ กษาโดย
เสนอผ่านภาควิชาฯและคณะฯและให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
9.1 สถานที่ และโอกาสในการเรี ยนรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ การเข้าถึ งแหล่ งข้อมู ลทางวิชาการที่
ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิ และสิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่ สาหรับการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 8) จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและ
ชนิ ดของผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และ
ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึ งสิ่ งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียง
สาหรั บ สนับ สนุ นการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์ ท วั่ ไป (แบบบัน ทึ กข้อมู ล ฉบับ ก) และเกณฑ์ เฉพาะ (แบบ
บันทึกข้อมูลฉบับ ข) สาหรับการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคระบบการหายใจของแพทยสภา
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9.3 สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับการเรี ยนรู ้ ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึ งได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการฝึ กอบรมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและถู ก หลัก
จริ ยธรรม
9.4 มีทีมการดู แลผูป้ ่ วย เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับ
ผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มี ระบบที่ ส่ งเสริ ม ให้ แ พทย์ป ระจ าบ้านต่ อ ยอดมี ค วามรู ้ แ ละสามารถประยุ ก ต์ค วามรู ้ พ้ื น ฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้อง และมีการบูรณาการระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
9.6 การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ตลอดจนระบบการโอน
ผลการฝึ กอบรม
10 การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมี หน้าที่ กากับ ดู แลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับ การประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร ต้องครอบคลุมด้านต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- หลักสู ตรฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของระบบ
สุ ขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนิ นงานของหลักสู ตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้อควรปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีการแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตร จากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยหลัก ผูไ้ ด้แก่ ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และนายจ้าง รวมถึ งการใช้ขอ้ มู ล
ป้ อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร และนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
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11 การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งแพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม
จัดให้มีก ารทบทวน/พัฒนาหลัก สู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อยทุ ก 5 ปี ปรั บ ปรุ งกระบวนการ
โครงสร้ าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึ งการวัดและการประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้ง
ผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
12 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลื อกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
สาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่าน
การฝึ กอบรมในระดับ นั้น ได้ท้ งั ในประเทศและต่ างประเทศ และพัฒ นาคุ ณ ภาพหลัก สู ตรเป็ นระยะๆอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณ
ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรมโดยเสนอผ่านภาควิชาฯและ
คณะฯ
หลักสู ตรฯมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการการบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
หลักสู ตรฯจัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และหน่ วยงานสนับสนุ นด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ มี ห น้าที่ ท บทวนและปรับ ปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และจัดให้มีการประกันคุ ณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องทุก 5 ปี เพื่อให้ได้รับ
การรับรองจากแพทยสภาบนพื้ นฐานของเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่ งกาหนดโดยแพทยสภา และผลการประเมินการ
ฝึ กอบรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯซึ่ งแต่งตั้งโดยแพทยสภา ซึ่ งจะเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการ
อนุมตั ิ หรื อ เพิกถอนการฝึ กอบรมได้หากผลการประเมินพบว่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง ฉบับ พ.ศ. 2562)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1 ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ
- กายวิภาคศาสตร์และพัฒนาการทางกายวิภาคของระบบการหายใจ และการประยุกต์ทางคลินิก
- สรี รวิทยาของระบบการหายใจในคนปกติ ต้ งั แต่ปฏิ ส นธิ จนถึ งวัยรุ่ นและพยาธิ กาเนิ ด พยาธิ
สรี รวิทยาในภาวะเจ็บป่ วย
- อิมมูโนวิทยาของระบบการหายใจในภาวะปกติและเจ็บป่ วย
- เภสัชวิทยาของยาที่ใช้บ่อย และยาตลอดจนวัคซี นที่เกี่ ยวข้องกับโรคทางระบบการหายใจและ
เวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
- เวชศาสตร์การนอนหลับในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ
- เวชพันธุศาสตร์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบการหายใจ
- หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกในส่ วนที่
เกี่ยวกับระบบการหายใจ
- หลักการและวิธีการเกี่ ยวกับการดู แลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบการหายใจแบบเฉี ยบพลัน
และเรื้ อรัง รวมทั้งการดูแลต่อเนื่ องที่บา้ น ตลอดจนแนวทางการป้ องกันการเกิดโรคและปั ญหา
ทางระบบการหายใจในเด็ก
- หลักกลศาสตร์ เบื้ องต้นของเครื่ องช่ วยหายใจ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ใช้เป็ นประจาใน
ผูป้ ่ วยที่ มี ปัญ หาทางระบบการหายใจ (ทั้งที่ บ ้านและโรงพยาบาล) และผูป้ ่ วยในหออภิ บ าล
ผูป้ ่ วยหนัก
- ความรู ้ พ้ื น ฐานที่ เกี่ ย วกับ ระบาดวิท ยา, การท าวิจยั , การใช้ส ถิ ติท างการแพทย์ (biomedical
statistics), เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ (evidence based medicine) และการประยุกต์ทางคลินิก
- ความรู ้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและพฤติกรรมและเวชศาสตร์ ป้องกันที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาภาวะผิดปกติทางระบบการหายใจ
2 ความรู ้ความชานาญทางคลินิก (Clinical skills)
2.1 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในระยะวิกฤตหรื อฉุ กเฉิ นของโรคหรื อภาวะที่คุกคามชีวติ ได้แก่
- Acute pulmonary edema
21

- Acute respiratory failure
- Acute respiratory distress syndrome
- Acute severe/life threatening asthma
- Acute upper airway obstruction
- Cardiopulmonary arrest
- Drowning
- Foreign body aspiration
- Massive hemoptysis
- Shock
- Smoke and other toxic substance inhalation
- Tension pneumothorax
2.2 การดูแลรักษาแบบองค์รวมสาหรับผูป้ ่ วยในปั ญหาต่อไปนี้
- Acute non-infectious lung diseases in newborn
• Meconium aspiration syndrome
• Neonatal respiratory distress syndrome
• Persistent pulmonary hypertension of the newborn
• Transient tachypnea of the newborn
- Acute respiratory distress syndrome
- Aspiration/inhalation injuries
• Aspiration of hydrocarbon and other toxic substances
• Drowning
• Foreign body aspiration
• Gastro-esophageal reflux disease
• Pulmonary aspiration syndrome
• Smoke and other toxic substances inhalation
- Bronchopulmonary dysplasia and other chronic lung diseases of infancy and
childhood
- Disorders of breathing control
• Apnea of prematurity
• Apparent life-threatening events
• Congenital and acquired central hypoventilation syndrome
22

• Sleep-disordered breathing
- Disorders of chest wall, mediastinum, diaphragm and pleural spaces
Chest wall
• Ribs : thoracic deformities
• Sternum/pectus deformities : e.g. pectus excavatum
• Thoracic vertebrae : scoliosis, kyphoscoliosis
Mediastinum
• Mediastinal mass
• Pneumomediastinum
Diaphragm
• Congenital diaphragmatic hernia
• Diaphragmatic paralysis
• Eventration of diaphragm
Pleural space
• Pleural effusion : parapneumonic effusion, empyema thoracis,
hemothorax, chylothorax, pancreatic pleural effusion
• Pneumothorax
- Disorders of upper airways
Congenital anomalies
• Choanal atresia/stenosis
• Defects of nasal septum
• Laryngeal atresia
• Laryngeal cyst
• Laryngeal web
• Laryngomalacia
• Laryngotracheoesophageal cleft
• Subglottic hemangioma
• Subglottic stenosis
• Tracheal stenosis
• Tracheo-esophageal fistula
• Tracheomalacia
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• Vascular ring
• Vocal cord paralysis
Acquired
Infections
• Adenoiditis
• Otitis media
• Parapharyngeal abscess
• Peritonsillar abscess
• Pharyngitis
• Retropharyngeal abscess
• Rhinitis
• Rhinosinusitis
• Tonsillitis
Non-infectious disorders
• Angioedema
• Foreign body aspiration
• Spasmodic croup
• Subglottic stenosis
• Acquired tracheobronchial stenosis
- Disorders of lower airways and lungs
Congenital anomalies
• Bronchial agenesis/atresia/stenosis
• Bronchogenic cyst
• Bronchomalacia
• Congenital cystic lung, congenital pulmonary airway
malformations (cystic adenomatoid malformation), congenital large
hyperlucent lobe (congenital lobar emphysema)
• Lung agenesis/aplasia/hypoplasia
• Pulmonary sequestration
Acquired
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-

-

-

-

Infections (virus, bacterial, fungal, tuberculosis, protozoa, parasites
and others)
• Acute epiglottitis
• Bacterial tracheitis
• Bronchitis
• Bronchiolitis/viral induced wheeze
• Laryngeal papilloma
• Laryngitis
• Lung abscess
• Pneumonia (virus, bacterial, atypical, fungal, protozoa, parasites,
etc.)
• Tuberculosis
• Viral croup
Pulmonary manifestations of immunosuppression
• Acquired immunodeficiency syndrome
• Other immunosuppressive disorders เช่น congenital
immunodeficiency, chronic granulomatous disease, etc.
Pulmonary vascular diseases in childhood
• Cor pulmonale
• Pulmonary arteriovenous malformation
• Pulmonary edema
• Pulmonary emboli/infarction
• Pulmonary hemorrhage
• Pulmonary hemosiderosis (primary, secondary)
• Pulmonary hypertension
Respiratory failure
• Acute
• Chronic
Miscellaneous respiratory diseases/disorders
• Adenotonsillar hypertrophy
• Allergic bronchopulmonary aspergillosis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpha1-antitrypsin deficiency
Asthma/ Reactive airway disease
Atelectasis
Childhood interstitial lung diseases
Ciliary dyskinesia
Cystic fibrosis
Drug-induced pulmonary diseases (chemotherapy, radiation, etc)
Emphysema
Environmental and occupational lung diseases (tobacco smoke
exposure, etc.)
• Hypersensitivity pneumonitis
• Lung transplantation
• Pulmonary alveolar proteinosis
• Pulmonary effects due to neuromuscular diseases
• Pulmonary involvement in collagen vascular/other systemic
diseases
• Pulmonary involvement in organ transplantation
• Trauma of respiratory system
• Tumor (benign and malignant)
- ภาวะเรื้ อรังของระบบการหายใจที่พบบ่อย
• Bronchiectasis
• Chronic cough
• Chronic rhinorrhea
• Persistent atelectasis
• Recurrent hemoptysis
• Recurrent/persistent pneumonia and respiratory tract infections
• Recurrent/persistent wheezing
2.3 การดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบการหายใจแบบซับซ้อนที่ตอ้ งได้รับการบริ บาลทาง
ระบบหายใจที่บา้ น (Pediatric respiratory home care) อย่างต่อเนื่อง
2.4 การดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นระยะสุ ดท้ายของชีวติ และครอบครัว (End of life care) โดยคานึงถึง
ผูป้ ่ วยและครอบครัวตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่ อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในการท าหั ต ถการและแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้ได้ดว้ ยตนเอง
1 หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
- Bronchoalveolar lavage
- Fiberoptic laryngobronchoscopy
- Non-invasive cardiopulmonary monitoring
- Spirometry, Lung volume และ DLCO measurement
- Thoracentesis
- Transbronchial brush biopsy
2 หัตถการเพื่อการบริบาลและรักษา
- Arterial line placement
- Chest physical therapy รวมทั้งการใช้ self-administered respiratory care equipment
- Endotracheal intubation
- Intercostal drainage
- Invasive and non-invasive ventilatory support และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
- Oxygen therapy, humidity and aerosol therapy
- Pediatric basic and advanced life supports
- Percutaneous central venous catheter placement
- Tracheostomy care
3 การแปลผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
- การตรวจทางรั ง สี วิ ท ยาของระบบ หายใจ เช่ น x-ray, ultrasonography, CT scan, MRI,
ventilation-perfusion scan เป็ นต้น
- Bedside cardiopulmonary monitoring เช่ น pulse oximetry, capnometry, transcutaneous CO2
monitoring, lung mechanics เป็ นต้น
- การตรวจส มรรถภาพปอด ได้ แ ก่ peak flow metry, spirometry, lung volumes, diffusing
capacity, exercise challenge test, methacholine challenge test
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-

การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด
การตรวจวิเคราะห์ pleural fluid, bronchoalveolar lavage fluid
การตรวจการนอนหลั บ เช่ น overnight pulse oximetry/capnography or trancutaneous CO2
monitoring, overnight polysomnography
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ภาคผนวกที่ 3
การติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ
เมื่ อส าเร็ จการฝึ กอบรมตามหลัก สู ตรฯ แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดมี ท ักษะการสื่ อสารและการสร้ าง
สั ม พัน ธภาพตามหั ว ข้อ ต่ อ ไปนี้ และบัน ทึ ก ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ (ท าได้ด้ว ยตนเองหรื อ ผ่ า นการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้) ในแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
1. การสื่ อสารกับผู้ป่วยเด็ก (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. การสื่ อสารกับผู้ป่วยในระยะสุ ดท้ าย (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. การสื่ อสารกับพ่ อแม่ หรื อผู้ดูแลเด็ก (Communications with parents and care givers)
- History taking from parents
- Information giving (Treatment, management plan)
- Informed consent/refusal for procedures/procedures
- Counseling for chronic/complex respiratory illness
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- Negotiating goals of care
- Counseling for second opinion
- Advice by telephone
4. การสื่ อสารกับผู้ร่วมงาน (Communication with colleagues/teams)
- Consultation with specialists
- Writing referral letters
- Information asking from other doctors
- เขียนใบรับรองแพทย์
- Working within multidisciplinary teams
- Conflict resolution with colleagues
- Giving supervision for junior colleagues
5. การสื่ อสารในสถานการณ์ ทยี่ ากลาบาก (Communication in challenging situations)
- Dealing with anger patients/parents
- Specific needs patients/parents (handicap, mental retardation, cerebral palsy)
- Handling complaints
- Managing unrealistic requests (Saying no)
- Report mistakes to parents
6. การสื่ อสารในระดับชุ มชน (Communication with community)
- Giving information
- Program/disease campaign
- Communication via media
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ พ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ สาขา
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ได้จดั ทาข้อกาหนดนี้ ข้ ึนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับ
การทาวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ โดยให้ใช้ขอ้ กาหนดนี้
สาหรับผูเ้ ริ่ มรับการฝึ กอบรม ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป ดังนั้นจึงมีผลให้งานวิจยั ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดที่ยนื่ ขอสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ปี การศึกษา 2563 เป็ นต้นไป ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี้
1. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ อง แต่ไม่อนุ ญาตให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสถาบันเดี ยวกันทางานวิจยั เรื่ องเดี ยวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณี
งานวิจยั นั้น เป็ นโครงการระยะยาวแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดในรุ่ น ถัด ไปที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ซ้ อ นช่ วงเวลา
สามารถดาเนินการเรื่ องนั้นต่อได้ นอกจากนั้นในกรณี ที่อาจารย์ผคู ้ วบคุมมากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้
ทางานวิจยั เรื่ องเดียวกัน คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ต่างสถาบันทาการศึกษาในเรื่ องเดียวกันได้ แต่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคนต้องนาเสนอโครงร่ าง
งานวิจยั (research proposal) ต่อที่ ประชุ มอาจารย์ในสถาบันที่ ตนเองฝึ กอบรมเช่ นเดี ยวกับ ผูอ้ ื่ น และ
แพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดแต่ล ะคนสามารถนาเสนอและแปลผลข้อมู ลได้เฉพาะในสถาบันที่ ตนเอง
ทาการศึกษาเท่านั้น
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูท้ างานวิจยั ต้องลงทะเบียนทางานวิจยั หรื อขออนุญาตทางานวิจยั ต่อหัวหน้า
สถาบันที่ตนรับการฝึ กอบรม หลังจากนั้นเมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเลือกเรื่ องที่จะทางานวิจยั และได้
แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่แน่นอนแล้ว ให้ปรึ กษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาในด้านหัวข้อ
เรื่ อง แนวทางการศึ ก ษาวิจยั และเลื อกอาจารย์ผูค้ วบคุ ม งานวิจยั รวมทั้งน าเสนอแผนการวิจยั ต่ อที่
ประชุ มอาจารย์ตามที่สถาบันฝึ กอบรมกาหนด เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะ
ดาเนินการวิจยั ต่อไปได้
3. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องดาเนิ นการจัดทาโครงร่ างงานวิจยั ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผูค้ วบคุ ม
งานวิจยั และขออนุ มตั ิทาการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน (ethics committee หรื อ
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institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยต้องดาเนิ นการวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดด้านจริ ยธรรมการ
วิจยั (good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่ งครัด
4. เมื่อโครงร่ างงานวิจยั ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว ให้แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดเริ่ มดาเนินงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั
5. กรอบเวลาการดาเนินการวิจยั (24 เดือนแรกของการฝึ กอบรม)
สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการดาเนิ นงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยระบุ
รายละเอียดของงานและกาหนดเวลาในการส่ งงานตลอดปี การศึกษาทั้ง 2 ปี ตัวอย่างกรอบเวลา
เดือนที่
2
4
6
9
10

ประเภทกิจกรรม
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและเตรี ยมคาถามวิจยั
ส่ งคาถามวิจยั และเริ่ มจัดทาโครงร่ างงานวิจยั
ส่ งโครงร่ างงานวิจยั
สอบโครงร่ างงานวิจยั
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากอหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
12
เริ่ มเก็บข้อมูล
16
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
18
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
20
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
22
ส่ งร่ างรายงานผลงานวิจยั หรื อร่ างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินงานวิจยั
24
สอบวิทยานิ พนธ์ (นาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถามของคณะอนุ กรรมการการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ)
25
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ไปยังอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
6. อาจารย์ผูค้ วบคุ มงานวิจยั เป็ นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรื อสถาบันที่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการฝึ กอบรม และได้รับ ว.ว. กุมารฯโรคระบบการหายใจ หรื อ อ.ว. กุมารฯ
โรคระบบการหายใจ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และควบคุมงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจานวน
ไม่เกิน 2 คน ต่อชั้นปี
7. ในกรณี ที่อาจารย์ผูค้ วบคุ มงานวิจยั ไม่ได้สังกัดที่สถาบันที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการฝึ กอบรม
หัวหน้าสถาบันจะต้องมีจดหมายขออนุ มตั ิผูบ้ งั คับบัญชาของอาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั ท่านนั้น พร้อม
ทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผูค้ วบคุมงานวิจยั ท่านนั้นด้วย
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8. คณะอนุ กรรมการประเมินงานวิจยั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรม
และสอบฯ รับรอง คือ ผูค้ วบคุมงานวิจยั 1 ท่าน และผูป้ ระเมินงานวิจยั อีก 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 2
ท่านนี้ ต้องอยูน่ อกสถาบันที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดนั้นฝึ กอบรมอยู่
9. ผูป้ ระเมิ นงานวิจยั ต้องได้ ว.ว. กุมารฯโรคระบบการหายใจ หรื อ อ.ว. กุมารฯโรคระบบการหายใจ
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และรับประเมิ นงานวิจยั ทั้งหมดไม่เกิ น 5 ฉบับในแต่ละปี (นับรวมงานวิจยั ที่ ผู ้
ประเมินควบคุมด้วย)
10. ในกรณี ที่คุณสมบัติของผูค้ วบคุมงานวิจยั ไม่เป็ นไปตาม ข้อ 5 หรื อผูป้ ระเมินงานวิจยั ไม่เป็ นไปตามข้อ
8 และ 9 ให้ผูแ้ ทนสถาบันหรื อหัวหน้าสถาบันทาเรื่ องเสนอผ่านคณะอนุ กรรมการการฝึ กอบรมและ
สอบฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
11. ประเภทของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
11.1 การวิจยั ทางคลินิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, systematic
review with or without meta-analysis เป็ นต้น
11.2 รายงานผูป้ ่ วย ได้แก่ case report, case series
11.3 การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข
11.4 การวิจยั ด้านการบริ การทางการแพทย์ เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เป็ นต้น
11.5 การวิจยั ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
12. รายงานผลงานวิจยั เพื่ อประกอบการสอบวุฒิ บ ัต ร อนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
สามารถจัดทาเป็ น 2 รู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย
12.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรู ปแบบเตรี ยมส่ งตีพิมพ์ในวารสาร
ทางการแพทย์
13. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องส่ งร่ างรายงานผลงานวิจยั หรื อร่ างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษและแบบ
ประเมินให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ทั้ง 3 ท่านก่อนกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2
สัปดาห์
14. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องสอบวิทยานิพนธ์โดยการนาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถามของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
15. การตัดสิ นให้งานวิจยั ผ่าน จะต้องผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ทั้ง 3 ท่าน
และผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯในการสอบวิทยานิพนธ์
16. การส่ งรายงานการวิจยั เป็ นไปตามรู ปแบบของรายงานดังต่อไปนี้
16.1 วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
1) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ ที่แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ว และพิ มพ์ตาม
รู ปแบบที่กาหนด จานวน 3 ชุด ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านที่เป็ นคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั
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2) ส่ งรายงานวิจยั ฉบับ สมบู รณ์ 1 ชุ ด และใบประเมิ นงานวิจยั จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ 3 ท่ านที่ แสดงว่า
งานวิจยั ได้ผา่ นการประเมินให้แก่ผแู ้ ทนสถาบัน
3) ส่ งแผ่นบันทึ กข้อมูล compact disk ที่มีรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และใบประเมินผลงานวิจยั จาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 3 ท่าน บันทึ กในรู ปแบบ pdf ให้แก่ คณะอนุ ก รรมการการฝึ กอบรมและสอบฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี ที่สอบ โดยในชุ ดรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่ส่งต้องระบุ ชื่ อเรื่ อง
ชื่อแพทย์ผทู ้ า ติดที่สันปก ซึ่ งอาจจะเขียนหรื อพิมพ์สติกเกอร์ ติดก็ได้
16.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ
1) ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดเป็ นผู ้ นิ พนธ์ ชื่ อแรก และอาจารย์ ผู ้ ค วบคุ ม งานวิ จ ั ย เป็ น
correspondence
2) แพทย์ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดต้อ งน าต้น ฉบับ ที่ แ ก้ ไ ขแล้ว (manuscript for publication) ส่ ง ไปยัง
วารสารทางการแพทย์ และส่ งให้แก่ผแู ้ ทนสถาบัน พร้อมกับใบประเมินงานวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3
ท่านที่แสดงว่า งานวิจยั ได้ผ่านการประเมิ น และใบตอบรับจากบรรณาธิ การวารสารว่า ต้นฉบับ
งานวิจยั อยูร่ ะหว่างการทบทวน (under review)
3) ส่ งแผ่นบันทึกข้อมูล compact disk ที่มีตน้ ฉบับบทความภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐานการตอบรับ
จากบรรณาธิ การวารสาร และใบประเมิ นงานวิจยั จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิท้ งั 3 บันทึ กในรู ปแบบ pdf
จานวน 1 แผ่น ให้แก่คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี ที่
สอบ
17. ผูส้ มัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ให้ส่งผลงานวิจยั ทาง
โรคระบบหายใจที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่ องภายใน 5 ปี ก่อนหน้านี้แทน
รายงานวิจยั ได้ โดยเสนอให้คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯพิจารณา ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม ของปี การศึกษานั้น
18. งานวิจยั นี้เป็ นสิ ทธิ ของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถนาผลงานจากงานวิจยั นี้ไป
เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในระดับสู งต่อไป ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูค้ วบคุม
งานวิจยั และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่านั้น
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินผลโดยการใช้ แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมิ น ผลโดยการใช้แฟ้ ม สะสมผลงาน เป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการประเมิ น สมจริ ง (authentic
assessment) ที่วดั การเรี ยนรู ้ข้ นั สู งสุ ดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบตั ิงานจริ งๆ
ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบตั ิ รวบรวม
หลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึ กอบรม ทั้งด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะที่กาหนดใน
หลักสู ตร ประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ ภายใต้การกากับ
ดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาเสนอแฟ้ มสะสมงานนี้ ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมของสถาบันปี ละ 1-2 ครั้ง
เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ ร่ วมกับการวางแผนเพื่อพัฒนา
การกาหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ portfolio มีดังนี้
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ สาขา
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมใช้ portfolio เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในเรื่ องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ การติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ ความรู ้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง การ
บริ บาลผูป้ ่ วย ระบบสุ ขภาพ/การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนาความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
และภาวะผูน้ า ทั้งนี้ จะต้องให้อาจารย์ของสถาบันประเมิน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อ
การพัฒนาและเซ็นชื่อกากับในใบประเมินและเก็บเป็ นหลักฐานใน Portfolio
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ภาคผนวกที่ 6
6.1 กิจกรรมทางวิชาชี พทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดควรจะต้ องสามารถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีการกากับ
ดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA 4

การดูแลรักษาเด็กที่มารับการรักษาที่คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิ น และหอผูป้ ่ วยใน ด้วยโรค
หรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิดเฉี ยบพลันที่พบบ่อย
( Manage children with acute, common respiratory problems/diseases in an ambulatory,
emergency or inpatient setting)
การดู แลรักษาเด็กที่มีโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิ ดเรื้ อรังหรื อซับซ้อนและต้อง
ได้รับการบริ บาลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่องที่บา้ น (Respiratory homecare)
(Manage children with chronic/complex respiratory problems/diseases who need long term
respiratory homecare)
การดู แลรักษาเบื้องต้น เพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชี พให้ดีคงที่และวางแผนการดู แลรักษาที่เหมาะสม
ต่อไปโดยพิจารณาตามระดับ ความรุ นแรงของภาวะผิดปกติ สาหรับ ผูป้ ่ วยเด็ก ที่ อยู่ในภาวะ
วิกฤต
(Resuscitate, initiate stabilization of the patient and then triage to align care with severity of
illness in critically ill children)
แสดงความสามารถในการทาหัตถการที่ตอ้ งใช้บ่อยในกุมารเวชปฏิ บตั ิโรคระบบหายใจและ
เวชบาบัดวิกฤต
(Demonstrate competence in performing the essential procedures in pediatric pulmonology
and critical care)
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6.2 สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ทีพ่ งึ ประสงค์ ของหลักสู ตรสาหรับแต่ ละ EPA
EPA
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่พึงประสงค์
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
2. การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
3. ความรู ้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบ
การหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
4. การบริ บาลผูป้ ่ วย
5. ระบบสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
6. การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
7. ภาวะผูน้ า
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6.3 ระดับความสามารถของแต่ ละ EPA ทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต่ อยอดในแต่ ละระดับชั้นปี พึงมี (Milestone)
EPA
EPA 1 การดูแลรักษาเด็กที่มารับการรักษาที่คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนก
ฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยใน ด้วยโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจ
ชนิดเฉี ยบพลันที่พบบ่อย
EPA 2 การดูแลรักษาเด็กที่มีโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจ
ชนิดเรื้ อรังและต้องได้รับการบริ บาลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่องที่
บ้าน (Respiratory homecare)
EPA 3 การดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชีพให้ดีคงที่และวาง
แผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปโดยพิจารณาตามระดับความ
รุ นแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต
EPA 4 แสดงความสามารถในการทาหัตถการที่ตอ้ งใช้บ่อยในกุมาร
เวชปฏิบตั ิโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
L1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
L2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง
L5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และสอนผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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Milestone level
Level 1 (F1)
Level 2 (F2)
L2-3
L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

6.4 รายละเอียดสาหรับแต่ ละ EPA (Format of EPA description) ประกอบด้ วย 7 หัวข้ อดังต่ อไปนี้
1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ
(Title of the EPA)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตอ้ งทาได้และบริ บท (สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย)
(Specification and limitations)
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(Most relevant domains of competencies)
4. ประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่ควรมี
(Required experience, knowledge, skills, attitude and behavior for entrustment)
5. วิธีการที่ใช้ในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด
(Assessment information sources to assess progress and ground a summative entrustment
decision)
6. ระดับความสามารถของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปี ที่พึงมี
(Entrustment for which level of supervision is to be reached at which stage of training?)
7. วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
(Expiration date)
6.5 รายละเอียดสาหรับแต่ ละ EPA
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EPA 1 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ารับการรักษาทีค่ ลินิกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ด้ วยโรคหรื อภาวะผิดปกติทาง
ระบบหายใจชนิดเฉียบพลันทีพ่ บบ่ อย
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 1 การดูแลรักษาเด็กที่มารับการรักษาที่คลินิกผูป้ ่ วยนอก และหอผูป้ ่ วยใน ด้วยโรคหรื อภาวะ
ผิดปกติทางระบบหายใจชนิดเฉี ยบพลันที่พบบ่อย
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างการตรวจในระบบ
หายใจ
2.3 วางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมู ลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการและการ
ตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติ ฐาน วิเคราะห์ หาสาเหตุ ของปั ญหาของผูป้ ่ วย วาง
แผนการดู แ ลรั ก ษา ให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจนด าเนิ น การส่ ง ต่ อ (หากจ าเป็ น) บนพื้ น
ฐานความรู ้ เรื่ องระบบสุ ข ภาพและการส่ งต่อ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย และพิ ท กั ษ์
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
2.5 ใช้วจิ ารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสิ นใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 ให้ ก ารดู แลรั ก ษาทางระบบหายใจแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม โดยยึดผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.7 บันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
2.8 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร การสร้างสัมพันธภาพ
2.9 สามารถประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาล
ผูป้ ่ วย
2.10 มีพฤตนิ สัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
2.11 ทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็ นหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและ
สมาชิกกลุ่ม
บริ บท
สถานที่: คลินิกโรคระบบหายใจเด็ก หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิดเฉี ยบพลัน
ที่พบบ่อย (ภาคผนวก 1)
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หัวข้อที่
รายละเอียด
3
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรู ้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้อง
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
4
ความรู ้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจเกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติแบบ
เฉี ยบพลันที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
4.5 ทักษะในการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4.6 ทักษะการเป็ นผูน้ าและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงาน (MiniCEX) โดยอาจารย์ 2 ครั้งในแต่ละระดับ/ชั้นปี ของ
การฝึ กอบรม คือในเดือนที่ 6 และ 12 ของแต่ละระดับชั้นปี
6
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
7
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 2 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ีโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิดเรื้อรังหรื อซับซ้ อนและต้ องได้ รับการ
บริบาลทางระบบหายใจอย่างต่ อเนื่องทีบ่ ้ าน (Respiratory home care)
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 2 การดูแลรักษาเด็กที่มีโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิดเรื้ อรังและต้องได้รับการ
บริ บาลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่องที่บา้ น (Respiratory homecare)
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 การรวบรวมข้อมู ลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก ารและการ
ตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.2 การใช้วจิ ารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสิ นใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบาบัดรักษาทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่องที่บา้ น
2.3 การวางแผนการดู แ ลรั ก ษาทางระบบหายใจอย่า งต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้า นแบบองค์ ร วมได้อ ย่า ง
เหมาะสม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.4 การให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจนดาเนิ น การส่ งต่ อ (หากจาเป็ น) บนพื้ น ฐานความรู ้ เรื่ องระบบ
สุ ขภาพและการส่ งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
2.5 ทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆสาหรับการบริ บาลทางระบบหายใจที่บา้ นได้อย่างถูกต้อง
2.6 ทักษะในการให้ความรู ้ คาแนะนา ตลอดจนฝึ กทักษะของผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองในการให้
การบริ บาลทางระบบหายใจได้ดว้ ยตนเองที่บา้ น
2.7 ทักษะในการติดต่อสื่ อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัว
และสหวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในฐานะเป็ นหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม
2.8 ทักษะในการประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาล
ผูป้ ่ วย
2.9 มีพฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
บริ บท
สถานที่: คลินิกโรคระบบหายใจเด็ก หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจชนิ ดเรื้ อรังและ
ต้องได้รับการบริ บาลทางระบบหายใจอย่างต่อเนื่องที่บา้ น (ภาคผนวก 1)
3
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรู ้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้อง
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หัวข้อที่

4

5

6

7

รายละเอียด
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
ความรู ้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้ พ้ื นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจเกี่ ยวกับ โรคหรื อความผิดปกติ ทาง
ระบบหายใจชนิ ด เรื้ อ รั ง ที่ ต้องได้รับ การบริ บ าลทางระบบหายใจอย่างต่ อ เนื่ องที่ บ้าน
(ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆสาหรับการบริ บาลทางระบบหายใจที่บา้ น
4.3 ทักษะในการให้ความรู ้ คาแนะนา ตลอดจนฝึ กทักษะของผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองในการ
ให้การบริ บาลทางระบบหายใจได้ดว้ ยตนเองที่บา้ น
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ การทางานเป็ น
ทีมร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัว และสหวิชาชีพอื่นๆ
4.5 การเป็ นผูน้ า การบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6 การประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
4.7 มีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงาน (MiniCEX) โดยอาจารย์ 2 ครั้งในแต่ละระดับ/ชั้นปี ของ
การฝึ กอบรม คือในเดือนที่ 6 และ 12 ของแต่ละระดับชั้นปี
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 3 การดูแลรักษาเบื้องต้ น เพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชี พให้ ดีคงทีแ่ ละวางแผนการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมต่ อไปโดย
พิจารณาตามระดับความรุ นแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผู้ป่วยเด็กทีอ่ ยู่ในภาวะวิกฤต
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 3 การดู แ ลรั ก ษาเบื้ อ งต้น เพื่ อ ฟื้ นฟู สั ญ ญาณชี พ ให้ ดี ค งที่ แ ละวางแผนการดู แ ลรั ก ษาที่
เหมาะสมต่อไปโดยพิจารณาตามระดับความรุ นแรงของภาวะผิดปกติสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ อยู่ใน
ภาวะวิกฤต
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 การรวบรวมข้อมู ลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้อ งปฏิ บตั ิก ารและการ
ตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.2 การวินิจฉัย จัดลาดับความสาคัญ และดูแลรักษาเบื้องต้นเพื่อฟื้ นฟูสัญญาณชีพให้ดี คงที่ และ
วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างทันท่วงทีในผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อ
มีสัญญาณชี พไม่คงที่ เช่ น airway management, การให้สารน้ า, การให้ยากระตุน้ การทางาน
ของหัวใจ
2.3 ทัก ษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมื อพื้ นฐาน การตรวจทางห้ องปฏิ บ ัติก าร การท าหัตถการที่
จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและดู แลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่ อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อมีสัญญาณชี พไม่
คงที่
2.4 การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานและสหวิชาชี พ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดูแล
รักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
2.5 การเป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.6 การมี พฤตนิ สัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พแพทย์ มี คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
2.7 การให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจนดาเนิ น การส่ งต่ อ (หากจาเป็ น) บนพื้ น ฐานความรู ้ เรื่ องระบบ
สุ ขภาพและการส่ งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
2.8 การประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่อยูใ่ นภาวะช็อก หรื อสัญญาณชีพไม่คงที่
ข้อจากัด :
3
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
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หัวข้อที่

4

5

6

7

รายละเอียด
 ความรู ้ ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตที่
เกี่ยวข้อง
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
 การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นภาวะช็อกหรื อการมีสัญญาณชีพแปรปรวน
ไม่คงที่
4.2 ความรู ้ แ ละทัก ษะเกี่ ย วกับ การกู้ ชี พ ขั้น พื้ น ฐานและขั้น สู ง ในเด็ ก (Pediatric basic and
advanced life support)
4.3 ทักษะทางคลิ นิก การตรวจโดยใช้เครื่ องมื อพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ การทา
หัตถการที่ จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและดู แลรัก ษาผูป้ ่ วยเด็กที่ อยู่ในภาวะช็ อกหรื อมี
สัญญาณชีพไม่คงที่ (ภาคผนวก 1)
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.5 การเป็ นผูน้ า การบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
4.7 การให้คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนิ นการส่ งต่อ (หากจาเป็ น) บนพื้ นฐานความรู ้ เรื่ องระบบ
สุ ขภาพและการส่ งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
4.8 การประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงาน (MiniCEX) โดยอาจารย์ 2 ครั้งในแต่ละระดับ/ชั้นปี ของ
การฝึ กอบรม คือในเดือนที่ 6 และ 12 ของแต่ละระดับชั้นปี
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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EPA 4 ความสามารถในการทาหัตถการทีต่ ้ องใช้ บ่อยในกุมารเวชปฏิบัติโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 4 ความสามารถในการทาหัตถการที่ตอ้ งใช้บ่อยในกุมารเวชปฏิบตั ิโรคระบบหายใจและเวช
บาบัดวิกฤต
2
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 ทักษะในการทาหัตถการตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร (ภาคผนวกที่ 1)
2.2 การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองเพื่อขอความยินยอมในการทาหัตถการ ตลอดจนให้
คาแนะนาและชี้แจงภายหลังการทาหัตถการหากมีภาวะแทรกซ้อน
บริ บท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อมีภาวะผิดปกติทางระบบหายใจ
ตัวอย่างหัตถการ: ดูในภาคผนวกที่ 1
บริ บท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยใน หอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต
ผูป้ ่ วย: เด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่เป็ นโรคหรื อภาวะผิดปกติทางระบบหายใจ
3
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 การบริ บาลผูป้ ่ วย
 ภาวะผูน้ า
4
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้ พ้ืนฐานเรื่ องหัตถการที่ทา การเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ การให้ยาบรรเทา
อาการปวดและการทาให้สงบ ขั้นตอนการทาหัตถการ สภาพและเงื่ อนไขที่เหมาะสม ข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับ
การแปลผลการตรวจ
4.2 ทัก ษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมื อพื้ นฐาน การตรวจทางห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร การท าหัตถการที่
จาเป็ น (Technical and procedural skills) และใช้เครื่ อ งมื อ ต่ างๆในการตรวจวินิ จฉั ย และ
รักษาผูป้ ่ วยเด็ก (ภาคผนวกที่ 1) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสื่ อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองเด็กใน
การดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)
ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
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หัวข้อที่

5

6

7

รายละเอียด
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
4.5 การเป็ นผูน้ า การบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การประเมินทักษะการทาหัตถการโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละระดับ/ชั้นปี คือใน
เดือนที่ 6 และ 12 ของแต่ละระดับชั้นปี ของการฝึ กอบรม ตัวอย่างหัตถการ เช่ น การส่ องกล้อง
ตรวจหลอดลม (fiberoptic laryngobronchoscopy)
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการการประเมินใหม่
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ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์ การสาเร็จการฝึ กอบรมและได้ รับวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ผูท้ ี่จะสาเร็ จการฝึ กอบรมและได้รับวุฒิบตั รฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร 2 ปี
2. ได้ฝึกทักษะในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูป้ ่ วย และการทาหัตถการทางระบบการหายใจ (ประเมินจาก
portfolio) ดังนี้
- Pulmonary function test assessment:
Spirometry
20
ราย
Lung volume
10
ราย
DLCO
10
ราย
- Overnight pulse oximetry interpretation
20
ราย
- Polysomnography interpretation
10
ราย
- Arterial line placement
10
ราย
- Percutaneous central venous catheter placement
20
ราย
- Fiberoptic laryngobronchoscopy
20
ราย
- Bronchoalveolar lavage
5
ราย
- Transbronchial brush biopsy
1
ราย
- ดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจต่อเนื่องในโรงพยาบาล
50
ราย
- สอนการบาบัดรักษาทางระบบหายใจและการฟื้ นฟูสมรรถ 20
ราย
ภาพปอด (Chest physical therapy and rehabilitation)
- ดูแลผูป้ ่ วยทางระบบการหายใจต่อเนื่องที่บา้ น
2
ราย
(Respiratory home care)
3. ผ่านการประเมินผลทุกข้อดังต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ผดู ้ ูแลการฝึ กอบรม
- การประเมิน EPA ทั้งหมด โดยอาจารย์ผดู ้ ูแลการฝึ กอบรม
- การสอบวิทยานิพนธ์ และส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- การสอบข้อเขียน (MCQ), สอบปากเปล่า และ portfolio assessment
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ภาคผนวกที่ 8
เกณฑ์ คุณสมบัติของสถาบันทีจ่ ะรับผู้เข้ าฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
1. เกณฑ์ ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติใน การใฝ่
รู ้ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภท
ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่ ก ารฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้มีส่ วน
ดาเนินการดูแลรักษาและให้บริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง)
มี ห น่ วยงานเที ย บเท่ าภาควิช าในคณะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ หรื อแผนกใน
โรงพยาบาลเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบด าเนิ น การ โดยผูบ้ ริ ห ารของคณะแพทยศาสตร์ / วิท ยาลัย
แพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวาง
การบริ หารงานและการพัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิ ตแพทย์ประจาบ้านที่มีความรู ้ ความสามารถ
และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสู ตรและมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการที่จะศึกษา
ต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่
การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาเป็ น
ระเบี ย บของคณะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มี แพทย์ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวนเพี ย งพอรั บ ผิดชอบในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง และมี ค วามมุ่ งมั่น
ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ปี ) คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่ขอ
เปิ ดด าเนิ น การฝึ กอบรม อาจพิ จ ารณาท าความตกลงกับ คณะแพทยศาสตร์ /วิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนิ นการเปิ ดหลักสู ตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่า
กว่า 10 ปี ให้ช่วยทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา/ช่วยเหลือหรื อเป็ นสถาบันสมทบ/สถาบันร่ วมใน
การดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่ อนเปิ ดด าเนิ น การฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล
จะต้องดาเนิ นการให้แพทยสภารับรองหลักสู ตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผูส้ าเร็ จการ
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ฝึ กอบรมมีสิทธิ์ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึ กอบรม ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ กาหนด ทั้งนี้ จะต้องมี แผนดาเนิ นงานระยะ 5 ปี ที่ มีความชัดเจนและเป็ นไปได้
โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้องแสดงให้เห็ นว่ามีความพร้ อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่
ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึ ง
(ฌ) แล้วจะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิ ธิหรื อกองทุนที่มีทุน
สารองเพียงพอในการดาเนิ นการระยะยาว และให้มีผู ้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยเป็ นกรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(2) หน่ วยงานกลางพืน้ ฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้ องปฏิบัติการสาหรั บการชั นสู ตร สถาบันการฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การการตรวจ
ทางห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารหรื อติ ดต่ อขอรั บ บริ ก ารตรวจทางห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารให้ค รอบคลุ ม การ
ชั น สู ตรประเภทพื้ น ฐานและประเภทจ าเพาะที่ จ าเป็ นส าหรั บ การฝึ กอบรม ซึ่ ง
ห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิ แพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู ้ความชานาญเป็ นผู ้
ควบคุม
 ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ
ตรวจชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ ได้จากการผ่าตัดหรื อการท าหัตถการ
สามารถเตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้ อเยื่อและสิ่ งส่ งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง
พยาธิ แพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถและเต็มใจให้คาปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์
ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ งเปรี ยบเสมือนดัชนี ช้ ี บ่งความสนใจทาง
วิ ช าการและความใส่ ใจในการค้ น หาสาเหตุ การด าเนิ น โรคและการประเมิ น
ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวน
ผูป้ ่ วยที่ ถึงแก่ กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิ ติเวชศาสตร์ ) การตรวจศพ การ
ตรวจชิ้ นเนื้ อและการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ
วินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณี ที่ อ ัต ราการตรวจศพของสถาบัน ฝึ กอบรมไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนด
สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการ
ค้นหาสาเหตุ การดาเนิ นโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
ด้วยการตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรื อการตรวจอื่น ๆ
 ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวทิ ยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ ชันสู ตร สามารถให้ บริ การตรวจ
ด้านโลหิ ตวิทยา เคมีคลิ นิก จุลทรรศนศาสตร์ จุ ลชี ววิทยา วิทยาภู มิคุม้ กันได้เป็ น
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ประจา รวมทั้ง จะต้อ งมี ก ารให้ บ ริ ก ารทางด้า นธนาคารเลื อดที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
ฝึ กอบรม
(ข) หน่ วยรังสี วทิ ยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี
ที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้ อ งสมุ ด ทางการแพทย์ สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้อ งมี ห้อ งสมุ ดซึ่ งมี ต ารามาตรฐานทาง
การแพทย์วารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนี สาหรั บช่ วยค้นรายงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู ้ ่ วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่ ง
บัน ทึ ก ประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสั่ งการรั ก ษาที่ เป็ นมาตรฐาน และมี ระบบการ
จัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(3) หน่ วยงานทางด้ านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรั กษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี
หน่ วยงานทางคลิ นิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สู ติศาสตร์ -นรี เวช
วิทยา วิสัญญีวิทยา โสต ศอ นาสิ กฯ ศัลยศาสตร์ ทรวงอก พยาธิ วิทยา กุมารเวชบาบัดวิกฤต กุมาร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็ น
(4) กิจกรรมวิช าการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มี กิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอทั้งในหน่ วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบในการสาขาที่ ฝึ กอบรม เช่ น กิ จ กรรม Journal club หรื อ กิ จ กรรมวิ ช าการระหว่า ง
หน่ วยงานหรื อระดั บ โรงพยาบาล เช่ น Morbidity-mortality conference, Clinicopathological
conference
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดหรื ออนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์หรื อวิทยาศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับระบบการหายใจ
และควรสนับ สนุ น ให้ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้ร่วมประชุ ม วิช าการนอกสถาบัน ฝึ กอบรมตามโอกาส
สมควร
2. เกณฑ์ เฉพาะของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภาจะรับรองให้มีการเปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีสาขาหรื อหน่วยงานที่สาคัญปฏิบตั ิงานประจาคือ
1.1 กุมารเวชศาสตร์
1.2 อายุรศาสตร์
1.3 ศัลยศาสตร์สาขากุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
1.4 โสต ศอ นาสิ กฯ
1.5 วิสัญญีวทิ ยา
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1.6 พยาธิวทิ ยา
1.7 พยาธิวทิ ยาคลินิกหรื อเทคนิคการแพทย์หรื อปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ชนั สู ตร
1.8 รังสี วทิ ยา และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
1.9 หน่วยบริ การกายภาพบาบัด
1.10 ห้องสมุดการแพทย์
1.11 หน่วยเวชระเบียนสถิติ
1.12 หน่วยสังคมสงเคราะห์
(2) มีจานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจมารับการรักษาและปรึ กษาตาม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมข้อ 7.2
(3) มี จานวนผูป้ ่ วยในทางกุ ม ารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจมารั บ การตรวจรั ก ษาตามข้อ
7.2
(4) มีงานบริ การด้านการตรวจสมรรถภาพปอด การทา fiberoptic laryngobronchoscopy การ
ให้ respiratory home care และการดูแลผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต (pediatric critical care) โดย
ต้องมีจานวนเตียงในหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤตไม่นอ้ ยกว่า 5 เตียงและอัตราการครองในหอผูป้ ่ วย
เด็กวิกฤตต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
(5) มีการวิจยั ทางด้านโรคระบบหายใจทั้งทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วยงานหรื อคุณสมบัติบางข้อ ก็อาจจัดการฝึ กอบรมโดยใช้สถาบันการ
ฝึ กอบรมอื่ น เป็ นสถาบัน สมทบหรื อ สถาบัน ร่ วมฝึ กอบรม โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสู ตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม
ดังนี้
สถาบั น ฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบัน ฝึ กอบรมที่ ดาเนิ นการจัดท าหลัก สู ตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้าน และได้รับอนุ มตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้รับ ประสบการณ์ จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของ
หลักสู ตร
สถาบั น ฝึ กอบรมสมทบ ได้แ ก่ สถาบัน ฝึ กอบรมที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติจ ากแพทยสภาให้ เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่ วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสู ตร
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ตัวอย่ าง คณะแพทยศาสตร์ ..............จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมฯ สาขา............และ
ขออนุ มตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล............เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
สมทบจัดกิจกรรม..........ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 6 เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั้งแต่ 2 แห่ งขึ้นไปที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านและได้รับอนุ มตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันอบรมร่ วมกันโดยจัดให้ผเู ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่ งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลักสู ตร
ตัว อย่ าง คณะแพทยศาสตร์ ..........ร่ วมกับ โรงพยาบาล.............จัดท าหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมฯสาขา................และขออนุ ม ตั ิ เปิ ดเป็ นสถาบัน ร่ วมฝึ กอบรมโดยผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............เป็ นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล..............เป็ นเวลา 1 ปี เป็ น
ต้น
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ ได้รับความเห็ นชอบจากราชวิทยาลัย/
วิท ยาลัย/สมาคมวิช าชี พ โดยการพิ จารณาของคณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขานั้น ให้ เป็ น
สถาบันฝึ กอบรมที่จดั ประสบการณ์ เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรม
เลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลักสู ตรอาจจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรม
เลื อกได้โดยจะต้องมี ระยะเวลารวมกัน ตลอดหลัก สู ตรไม่ เกิ น ระยะเวลาที่ ราชวิท ยาลัยกุม ารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
4. การขออนุมัติเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
ในอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ถ้าเป็ นการจัดการฝึ กอบรมที่ มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรม
สมทบ ให้สถาบันฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มีสถาบัน
ร่ วมฝึ กอบรมให้ทุ ก สถาบันฝึ กอบรมร่ วมรั บ ผิดชอบเป็ นผูด้ าเนิ น การจัดท าข้อมู ล ตามเกณฑ์ ห ลัก สู ตรการ
ฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ น้ ั น เสนอแพทยสภาเพื่ อ ส่ ง ให้ ร าชวิ ท ยาลั ย กุ ม ารแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ประสานงานกับ คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตรวจรั บ รองการเปิ ดสถาบัน ฝึ กอบรมและก าหนด
ศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสู ตรและ
จานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย
พิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป
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5. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยจะติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรมหลัก สถาบันฝึ กอบรม
สมทบ สถาบั น ร่ วมฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ั ติ ใ ห้ เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่าน
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่
มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
สาหรับ หลักสู ตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่
มีผูส้ มัค รเข้ารั บ การฝึ กอบรมในหลัก สู ตรใดติ ดต่ อกันเกิ น 10 ปี ให้ “ยกเลิ ก ” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของ
สถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบั นฝึ กอบรมอีก
ให้ดาเนินการตามข้อ 3 และข้อ 4
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ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ พ.ศ.2562-2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

แพทย์หญิงสุ ภรี สุ วรรณจูฑะ
แพทย์หญิงชลิดา เลาหพันธ์
นายแพทย์ธีรชัย ฉันท์โรจน์ศิริ
แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล
นายแพทย์สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
แพทย์หญิงกนกพร อุดมอิทธิพงศ์
นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์
นายแพทย์รัฐพล อุปลา
นายแพทย์สนิท เรื องรองรัตน์
นายแพทย์ประวิทย์ เจตนชัย
แพทย์หญิงพนิดา ศรี สันต์
แพทย์หญิงวนพร อนันตเสรี
พันเอกหญิงสนิตตรา ศิริธางกูร
พันเอกหญิงสุ พิชญา พจน์สุภาพ
แพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์
แพทย์หญิงสุ ชาดา ศรี ทิพยวรรณ

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานคณะอนุกรรมการฯ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวกที่ 10
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 - 2566
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
นายแพทย์รุจิภตั ต์ สาราญสารวจกิจ
แพทย์หญิงลลิดา ก้องเกียรติกุล
นายแพทย์วฌิ าน บุญจินดาทรัพย์
นายแพทย์ศิรวุฒิ ตรี ภทั รชยากร
ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2
แพทย์หญิงสุ ชาดา ศรี ทิพยวรรณ
แพทย์หญิงสุ มาลี ฮัน่ ตระกูล

ที่ปรึ กษา
ประธานหลักสู ตรฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรฯ วางแผนดาเนิ นงานและบริ หาร
จัดการหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่แพทยสภากาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การรั บ สมัค รแพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอด (เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กและจ านวนที่ รับ ) การบริ ห ารจัด การ
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสู ตรฯ โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (ได้แก่ อาจารย์ ผูร้ ับการฝึ กอบรม
ผูใ้ ช้บณั ฑิต) มีส่วนในการประเมินผลการดาเนิ นการของหลักสู ตร และนาผลที่ได้มาใช้ในการทบทวน
ทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ สมรรถนะของผูส้ าเร็ จ
การฝึ กอบรม การวัดและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมของหลักสู ตร ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยมีการดาเนินการเป็ นประจาก่อนรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่ นใหม่
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