หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562)
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หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพือ่ วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมิคุ้มกัน
พ.ศ. 2562
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ชือ่ หลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Allergy and Immunology
2. ชือ่ วุฒบิ ัตร
ชือ่ เต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน

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

วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน

(ภาษาอังกฤษ) Dip.Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. พันธกิจของสถาบันและแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
โรคภูมิแพ้เป็ นโรคเรือ้ รังที่พบบ่อยในเด็กไทย โรคภูมิแพ้ท่ีสาคัญ ได้แก่ ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) แพ้ยา (Drug
allergy) โรคหืด (Asthma) โรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) โรคผื่น
ลมพิษ (Urticaria) และโรคแพ้อาหาร (Food allergy) ความรุนแรงของโรคมีได้หลายระดับตัง้ แต่รุนแรงน้อยสามารถหายได้เอง
ไปจนถึง ระดับเสี ย ชี วิ ต อย่า งกะทัน หัน ได้ นอกจากนี โ้ รคภูมิ แ พ้ส่วนใหญ่ ยัง ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วยและ
ผูป้ กครอง โรคภูมิคุม้ กันบกพร่องแต่กาเนิด เป็ นผูป้ ่ วยอีกกลุ่มที่แม้ว่าจะพบน้อยกว่าผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้ แต่อาการของผูป้ ่ วย
เหล่านีม้ กั จะมีความรุ นแรง โดยที่ผปู้ ่ วยจานวนหนึ่งถ้าไม่ได้รบั การรักษาอาจเกิดการติดเชือ้ เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้
ตัง้ แต่อายุนอ้ ย ๆ และเนื่องจากทัง้ โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เป็ นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับระบบต่าง ๆ ในร่างกายหลาย
ระบบ ดังนัน้ การดูแลผูป้ ่ วยบางรายอาจมีความเกี่ยวข้องกับแพทย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เช่น โรคหืด อาจต้องมีการดูแล
ร่วมกันระหว่างแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ หรือ ผูป้ ่ วยโรคภูมิผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนัง
อาจต้องมีการดูแลร่วมกันระหว่างแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และแพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา ดังนัน้ การทางานของแพทย์
เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ในปั จจุบนั ควรมุ่งเน้น ความเชี่ยวชาญที่การวินิจฉัยสาเหตุของโรคและให้การรักษาด้วยวิธีการที่จาเพาะ
และทัน สมัย มากขึ น้ เช่ น การตรวจภูมิ แ พ้ท างผิ ว หนัง (allergy skin testing) การตรวจ specific IgE ในซี รัม การตรวจ
Component resolved diagnosis (CRD) การทาทดสอบแพ้อาหาร (Oral food challenge test) การทาทดสอบแพ้ยา (Drug
provocation test) และการประเมินการทางานของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิเศษ การ
รักษาด้วยภูมิคุม้ กันบาบัด (Immunotherapy) การให้ยาโดยวิธี Desensitization การใช้ยา Intravenous immunoglobulin
และการปลูกถ่ายไขกระดูกในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดในบางโรค เป็ นต้น รวมถึงการให้คาแนะนาเรื่องการ
ป้องกันโรคภูมิแพ้ในผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยง
A

ENT

B
แพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
(ENT, Skin, Chest, GI, Allergy)

GI

Allergy

Skin

กุมารแพทย์
แพทย์ท่วั ไป

Chest

แผนภาพที่ 1 A. แสดงบทบาทหน้าที่การทางานของแพทย์ในระดับต่าง ๆ B. แสดงบทบาทหน้าที่การทางานของแพทย์
เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
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ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการศึกษา ซึง่ ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์ทกุ เพศทุกวัย ซึ่งปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลให้อบุ ตั ิการณ์ของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ มากขึน้ อีกทัง้ ยังมีความ
รุ นแรงของโรคมากขึน้ อีกด้วย นอกจากนีใ้ นปั จจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายทาให้ผูป้ กครอง
บางส่วนมีความตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับตัวโรค รวมถึงวิธีการดูแลรักษาบุตรหลานที่เป็ นโรคเหล่านีม้ ากขึน้ จากการสารวจ
ย้อนหลังพบว่าในช่วง 15 ปี ท่ีผ่านมาพบอุบตั ิการณ์ของโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยเพิ่มสูงมากขึน้ มากกว่าที่มีรายงานในอดีตอย่าง
น้อย 4-5 เท่า ดังนัน้ แม้ว่าทางแพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีกมุ ารแพทย์ท่ีสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
จานวนมากกว่าหนึ่งร้อยคนซึ่งพบว่าจานวนในภาพรวมของแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศไทย จึงยังมีความจาเป็ นต้องผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้แ ละภูมิคุม้ กันต่อไป อีกทัง้ ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมกุมารแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันให้มีความเหมาะสมตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปั จจุบนั โดยในการพัฒนาหลักสูตรครัง้ นีไ้ ด้ปรับปรุ งจากหลักสูตรเดิมในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องไปกับเกณฑ์หลักสูตร
มาตรฐานสากลที่แพทยสภากาหนด โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ค้ วามชานาญ (อ.ฝ.ส.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ ) รวกท.( ปี พ.ศ.2562) ซึ่งเป็ นการเปิ ด โอกาสให้สาขาวิชาฯ และแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด ได้มีโอกาสในการปรับกระบวนการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับต่อ ความต้องการจาเพาะบุคคลของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม โดยใช้จดุ แข็งที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมให้เป็ นกุมารแพทย์เฉพาะ
ทางด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันที่มีความรูค้ วามสามารถและเจตคติ ที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. ผลิตกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันที่มีความรู ค้ วามสามารถที่ทนั ยุคกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสามารถให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. มีความเอือ้ อาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพื่อการแก้ไขปั ญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการทางานแบบแพทย์วิชาชีพรู จ้ กั คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทัง้ สามารถให้คาปรึกษาเรื่อง
โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีคนกากับดูแล ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็ นทีม
5. มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรูต้ ลอดชีวิต
6. สามารถจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทางาน การรักษาสุขภาพของตนเอง และคุณภาพชีวิตของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วย และเป็ นกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านภู มิแพ้และภูมิคุม้ กัน ที่ สามารถดาเนินชี วิตอย่างมี
ความสุข
7. แสดงออกซึง่ ความเป็ นผูท้ ่ีมงุ่ เรียนรู ้ คูค่ ณ
ุ ธรรม ใฝ่ คณ
ุ ภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
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จุดแข็งที่เป็ นอัตลักษณ์ของหน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คือ มุง่ เน้นผลิตกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันที่มีความสามารถในการคิดแบบบูรณาการ
กระตือรือร้นในการพัฒนาองค์ความรู ้ สามารถปรับใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจยั มาใช้ในเวชปฏิบตั ิได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับผูร้ ่วมงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) เพื่อให้มีการดูแลคนไข้
แบบองค์รวม (holistic approach)
5.ผลลัพธ์ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันเป็ นระยะเวลา 2 ปี ผูไ้ ด้รบั วุฒิบตั รฯ จะต้องมีความรู ค้ วามสามารถทางวิชาชีพหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู ท้ ่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ และเจตคติท่ีจาเป็ นสาหรับการเป็ นกุมารแพทย์
เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี ้
5.1 พฤติ นิ สั ย เจตคติ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ (Professional habits, attitudes, moral and
ethics)
5.1.1 มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่ืน
5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจใส่ โดยไม่คานึงถึง
บริบทของเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริงแก่ผปู้ ่ วยหรือผูป้ กครองตามแต่
กรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็ก และสิทธิของผูป้ ่ วย
5.1.5 ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ ่ วย ผูป้ กครองผูป้ ่ วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.1.7 มีจริยธรรมการวิจยั ไม่คดั ลอกผลงาน ข้อความ หรือความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน รวมถึงไม่ทาการแก้ไข
ผลการวิจยั ตัวเลข หรือข้อบางอย่างที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริง
5.2 การติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วย บิดามารดา ผูป้ กครองหรือผูเ้ ลีย้ งดู โดยตระหนักถึงปั จจัยที่อาจส่งผลต่อ
การสื่อสาร ได้แก่ ภูมิหลังของผูป้ ่ วย (ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ)
พฤติ ก รรมและสภาวะทางอารมณ์ข องผู้ป่ วย บิ ด า มารดา ผู้ป กครอง หรื อ ผู้เ ลี ย้ งดู รวมถึ ง
บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการสื่อสาร
5.2.2 มีทกั ษะในการรับฟั งปั ญหา เข้าใจความรูส้ กึ และความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย บิดามารดา ผูป้ กครอง
หรือผูเ้ ลีย้ งดู
5.2.3 สามารถสื่อสารกับผูร้ ว่ มงานและสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดแู ล
รักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
5.2.4 มีทกั ษะในการให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์แก่ผทู้ ่ีเกี่ยวข้อง
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5.2.5

สามารถสื่ อ สารด้ว ยภาษาพูด ภาษาเขี ย น และภาษาท่ า ทาง ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม
5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ และสื่อประเภทอื่น ๆได้อย่างเหมาะสม
5.2.7 ชีแ้ จงให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา และ
การยินยอมจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent and assent)
5.2.8 ให้คาแนะนาและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ ทางกุ มารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Scientific
knowledge of pediatric allergy and immunology and other related sciences)
5.3.1 มีความรูค้ วามเข้าใจด้านวิชากุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
5.3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์
คลินิก สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เวชศาสตร์ป้องกัน จริยธรรมทางการแพทย์ ระบบ
สุขภาพและการสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ และการแพทย์ทางเลือกส่วน
ที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
5.3.3 คิ ด วิ เ คราะห์ ค้น คว้า ความรู ้ เพื่ อ น าไปประยุก ต์ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉัย และบ าบัด รัก ษาผู้ป่ วย
ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื ้ นฟูและป้องกันการเจ็บป่ วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.4 การบริ บ าลผู้ ป่ วย (Patient care) มีความรู ค้ วามสามารถในการให้การบริบาลผูป้ ่ วยโดยใช้ทักษะความรู ้
ความสามารถดังต่อไปนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient assessment and management)
5.4.1.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม
5.4.1.2 ตรวจร่างกายผูป้ ่ วยด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
5.4.1.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล และคุม้ ค่า
5.4.1.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการ
ตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตัง้ สมมุติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
5.4.1.5 นาความรู ท้ างทฤษฎี และใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก การ
ให้การวินิจฉัย การใช้ยาตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
5.4.1.6 เลือกใช้มาตรการในการป้องกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูป้ ่ วย
เด็ก ในระยะสุด ท้า ย ให้ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น โรค ความต้อ งการของผู้ป่ วยและ
ครอบครัว ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม
5.4.1.7 รู ข้ อ้ จากัดของตนเอง ปรึกษาผูม้ ีความรู ค้ วามชานาญในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การรักษาที่เหมาะสม
5.4.1.8 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
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5.4.1.9 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผปู้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
5.4.1.10 ในกรณี ฉุก เฉิ น สามารถจัด ล าดับ ความส าคัญ และให้ก ารรัก ษาเบื อ้ งต้น ได้อ ย่ า ง
ทันท่วงที
5.4.2 การตรวจโดยใช้เ ครื่ อ งมื อ พื ้น ฐาน การตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก าร การท าหัต ถการที่ จ าเป็ น
(Technical and procedural skills) และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย
โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิด โดยสามารถอธิบายข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน
ในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจ สามารถกระทาได้ดว้ ย
ตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเพื่อการวินิจฉั ยนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(ภาคผนวกที่ 2)
5.5 การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และการป้ องกั น โรคภู มิ แ พ้ (Health promotion and allergy prevention) มี
ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
รวมถึงให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ในกลุม่ เสี่ยงและประชาชนทั่วไป
5.5.1 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กโดยคานึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็กเป็ น
สาคัญ
5.5.2 ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเด็ก และ
สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.5.3 ให้คาแนะนาแก่ผูป้ กครองเกี่ ยวกับการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ในกลุ่ มเสี่ยงโดยอ้างอิงตาม
หลักฐานที่น่าเชื่อถือในปั จจุบนั
5.6 การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถทางวิ ชาชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous professional development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูป้ ่ วย สังคม และการเปลี่ยนแปลง โดย
5.6.1 กาหนดความต้องการในการเรียนรู ข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น วางแผนและ
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพืน้ ฐานของหลักการด้านระบาดวิทยาคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.6.4 ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาลผูป้ ่ วย
5.6.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทัง้ สามารถปฏิบตั ิได้อย่างสม่า เสมอและ
ต่ อ เนื่ อ ง สร้า งองค์ค วามรู ้ใ หม่ จ ากการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น และการจั ด การความรู ้ไ ด้
(Knowledge management)
5.6.6 ผลิตงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่
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5.7 ภาวะผู้นา (Leadership) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าทัง้ ในระดับทีมงานที่ดแู ลรักษาผูป้ ่ วยและการบริการ
สุขภาพในชุมชน การทางานร่วมกันเป็ นทีม และการรับปรึกษาผูป้ ่ วยดังนี ้
5.7.1 เป็ นผูน้ าในการบริหารจัดการในทีมที่รว่ มดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่วมกับผูร้ ว่ มงานได้หลายบทบาท ทัง้ ในฐานะหัวหน้าทีม ผูป้ ระสานงาน และสมาชิกกลุม่
5.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผรู้ ว่ มงานทาหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
5.7.4 แสดงถึงความเป็ นผูท้ ่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสยั ทัศน์
5.7.5 แสดงถึงความเป็ นผูท้ ่ีม่งุ เรียนรู ้ คู่คณ
ุ ธรรม ใฝ่ คณ
ุ ภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบ
สังคม
6. แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการให้การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นสถาน
ฝึ กอบรมและจัดการฝึ กอบรมเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ี
พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด 7 ประการ (ตารางที่ 1)
การฝึ กอบรมเน้นลักษณะการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิงาน (Practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมี
ประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิช่วงอายุตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง
18 ปี โดยครอบคลุมโรคส่วนใหญ่ท่ีกมุ ารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันจะต้องประสบในชีวิตการทางาน นอกจากนี ้
สถาบันฯ ยังจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พิ่มเติมตามศักยภาพของสถาบันฯ เพื่อให้บรรลุอตั ลักษณ์ของสถาบันฯ ได้แก่
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีความคิดแบบบูรณาการ โดยมีการทางานและอภิปรายปั ญหา
คนไข้รว่ มกับแพทย์จากหน่วยอื่น ได้แก่ หน่วยพันธุศาสตร์ หน่วยโลหิตวิทยา หน่วยโรคติดเชือ้ หน่วยโรคระบบทางเดิน
อาหาร หน่วยภูมิคม้ กันพืน้ ฐาน เพื่อให้เกิดการดูแลคนไข้ท่ีมีโรคซับซ้อนแบบองค์รวม (holistic approach) เช่น การ
ประชุมวางแผนการปลูกถ่ายไขกระดูกให้กบั คนไข้ severe combined immunodeficiency และคนไข้ DOCK8
deficiency, การประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ท่ีมาด้วย BCGosis, การประชุมเพื่อหาข้อสรุป
แนวทางการส่งตรวจวินิจฉัยคนไข้ท่ีได้รบั การปลูกถ่ายตับและมีภาวะแพ้อาหาร เป็ นต้น รวมถึงฝึ กทักษะการให้บริการแก่
สังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมภาคประชาชนร่วมกับชมรมคนไข้แพ้อาหาร (Food allergy alliance) เพื่อให้คาแนะนากับ
คนไข้ในการปฏิบตั ิตวั และจัด workshop สอนทาอาหารให้กบั คนไข้ท่ีมีการแพ้อาหาร , จัดกิจกรรมภาคประชาชนร่วมกับ
ชมรมคนไข้โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Thaipopi) เพื่อให้คาแนะนากับคนไข้ในการปฏิบตั ิตวั กับคนไข้ และจัด
กิจกรรมสอนนิสิตแพทย์พยาบาล ร่วมกับชมรมคนไข้โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Thaipopi) เพื่อให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดได้ฝึกฝนการให้ความรูก้ บั คนไข้ และสอนนิสิตและบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการแบ่งปั นประสบการณ์จาก
คนไข้โดยตรง สถาบันส่งเสริมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการค้นคว้าข้อมูลที่ทนั สมัย ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลจากงานวิจยั มาปรับใช้ในเวชปฏิบตั ิ นอกจากนีส้ ถาบันฯ
ยังจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเลือกการดูงานทัง้ สถาบัน
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ในประเทศและต่างประเทศในวิชาที่สนใจได้
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับชัน้ ปี โดยหนึ่งระดับชัน้ ปี เทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 50 สัปดาห์
รวมระยะเวลาทัง้ 2 ระดับแล้วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 100 สัปดาห์ ทัง้ นีอ้ นุญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลา
ทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับการฝึ กอบรม จึงจะมีสิทธิได้รบั การพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณีลาเกิน
กว่าที่กาหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทัง้ สิน้ ไม่ต่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ
ได้รบั การพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฯ ได้จดั เตรียมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รบั ประสบการณ์ การเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมกับระดับชัน้ ปี ณ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังนี ้
ระดับชัน้ ปี ท่ี 1
-

เป็ นการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานทางคลินิกที่ครอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิท่ีไม่ซบั ซ้อน
โดยจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลและรับปรึกษาทัง้ ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และเรียนรู ง้ านทางด้านห้องปฏิบตั ิการโดยให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในหลักการ วิธีการทาและ
การแปลผล ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ

-

แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ต้องมีประสบการณ์ในการช่วยอาจารย์สอนแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
และนิสิตแพทย์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิท่ีไม่ซบั ซ้อนได้

-

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องนาเสนอโครงร่างวิจยั การขออนุมตั ิการวิจยั ในคน และเริ่มต้นทางานวิจยั ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์
ระดับชัน้ ปี ท่ี 2
- เป็ นการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานทางคลินิ กที่ครอบคลุมเรื่องโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิท่ี ซบั ซ้อน
โดยจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลและรับปรึกษาทัง้ ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และเรียนรู ง้ านทางด้านห้องปฏิบตั ิการโดยให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในหลักการ วิธีการทาและ
การแปลผล ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
-

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์ในการช่วยอาจารย์สอนแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
และนิสิตแพทย์ มีบทบาทเป็ นผูน้ าทีมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กัน
บกพร่องปฐมภูมิท่ีซบั ซ้อนได้

-

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องวิเคราะห์ สรุ ปข้อมูลและนาเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมถึงการเขียน manuscript ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
6.1.3 การจัดรู ปแบบหรือวิธีการฝึ กอบรม
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์ตามสมรรถนะ
หลักไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด 7 ประการ (ตารางที่ 1) สถาบันฯ ได้จัดการ
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ฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นศูนย์กลาง มีการกระตุน้ เตรียมความพร้อมและสนั บสนุนให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู ข้ องตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู น้ ัน้ ๆ (Self-reflection)
ส่งเสริมความเป็ นตัวของตัวเองและมีอานาจในตัวเองทางวิชาชีพ (Professional autonomy) สามารถแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจการรักษา โดยมี Evidence-based ภายใต้การดูแลของอาจารย์ เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบตั ิ
ต่อผูป้ ่ วยและสังคมได้อย่างดีท่ีสดุ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความมีอานาจในตัวเองของผูป้ ่ วย (Patient safety and
autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู ภ้ าคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชีแ้ นะแพทย์ประจาบ้านต่อยอดโดยอาศัย
หลักการของการกากับดูแล (Supervision) การประเมินค่า (Appraisal) และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
รู ป แบบการจัด การฝึ ก อบรมมี 5 รู ป แบบ ทั้ง นี เ้ พื่ อ ให้แ พทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดได้มี ป ระสบการณ์ก ารเรี ย นรู ท้ ่ี
หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ดังนี ้
6.1.3.1 การเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบัติงาน เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็ นฐาน (Practice-based training) มี
การบูรณาการการฝึ กอบรมเข้ากับงานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมใน
การบริการและรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้มีความรูค้ วามสามารถในด้านการบริบาลผูป้ ่ วย การทาหัตถการ การให้เหตุผล
และการตัดสินใจทางคลินิก การสื่อสาร การบันทึกรายงานผูป้ ่ วย การบริหารจัดการ โดยคานึงถึงศักยภาพและการเรียนรู ้
ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (Trainee-centered) มีการบูรณาการความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กับงานบริบาลผูป้ ่ วย
ทัง้ นีจ้ ดั ให้ปฏิบตั ิงานทัง้ โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิและการฝึ กอบรมวิชาเลือก
ก. การฝึ กอบรมด้านโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิ
1) การดูแลผูป้ ่ วยนอก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ยกเว้นช่วงอบรมวิชาเลือก)
2) การดูแลผูป้ ่ วยใน ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาการฝึ กอบรม
โดยได้ดแู ลผูป้ ่ วยตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ในภาคผนวกที่ 3
3) การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
4) การดูงาน Clinical immunology laboratory ครบตามเกณฑ์
ข. การฝึ กอบรมวิชาเลือก ผูร้ บั การฝึ กอบรมสามารถเลือกฝึ กอบรมวิชาเลือกทัง้ ในและนอกสถาบันหรือ ในต่างประเทศได้
ไม่ เ กิ น 16 สัป ดาห์ต ลอดการฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ไ ด้รับ ประสบการณ์เ พิ่ ม เติ ม โดยให้มี วัต ถุป ระสงค์ส อดคล้อ งกับ พื น้
ฐานความรูว้ ิทยาศาสตร์พืน้ ฐาน (Basic sciences) ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical sciences) ดังแสดงในภาคผนวก
ที่ 1 โดยสถาบันนัน้ ๆ จะต้องเป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิ แพ้และภูมิคมุ้ กัน โดยให้ใช้เวลาเรียนในแต่ละวิชา 2-4 สัปดาห์ ขึน้ กับการเปิ ดรับของสถาบันที่สอน
รายการวิชาเลือก
1) วิชาเลือกบังคับ ได้แก่
- Adult allergy and clinical immunology
- Otorhinolaryngology
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2) วิชาเลือกอิสระ ได้แก่
- Pediatric allergy and clinical immunology
- Pulmonology
- Dermatology
- Gastroenterology
- Nutrition
- Genetics
- Transplantation
- Rheumatology
- Radiology
- Pathology
- Pharmacology
- Epidemiology
6.1.3.2 การเรียนรู้ทางทฤษฎีในห้องเรียน
มีการเรียนรู ท้ างทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนรู จ้ ากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอและเพียงพอที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตงั้ ไว้ทงั้ ทางด้านโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิ ดังต่อไปนี ้
1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูป้ ่ วยในอนุสาขาวิชา เช่น grand round, case discussion, journal club,
topic review, book club เป็ นต้น
2) การประชุมวิชาการหรือปรึ กษาผูป้ ่ วยระหว่างอนุสาขาวิชาหรือ ระหว่างภาควิชา เช่น Admission report,
Pediatric- radiological conference, clinical- pathological conference, departmental grand round,
interhospital conference, research forum เป็ นต้น
6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอืน่ ๆ
ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน การเรียนทางไกล การสอนนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน เป็ นต้น
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการฝึ กทักษะหัตถการที่จาเป็ น โดยมีการติดตาม
อย่างสม่าเสมอ (ภาคผนวกที่ 2) การฝึ กทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการสอนทางคลินิก (Clinical
teaching skills) รวมทัง้ มีประสบการณ์ของการเป็ นทีมบริบาลผูป้ ่ วย (Patient care team) การประเมินความคุม้ ค่าของ
การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็ นส่วนหนึ่งของทีมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient safety) เป็ นต้น
6.1.3.4 การศึกษาเพิม่ เติมด้วยตนเอง โดยใช้ทกั ษะ
1) การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต
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2) การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และใช้วิจารณญาณในการยอมรับผลการ
ศึกษาวิจยั ต่าง ๆ โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-base medicine)
3) การตัดสินใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ และการเลือกนามาใช้ปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วย (Decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู เ้ รื่องการวิจัยขัน้ พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางคลินิกหรือทาง
สังคมตลอดจนมีความรู ท้ างด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู จ้ ากงานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อ ยหนึ่งเรื่อง เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ของแพทยสภา
พิจารณา ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามระเบียบของการทาวิจยั (ภาคผนวกที่ 3)
6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินิ กและทฤษฎีท่ีเกี่ยวเนื่องหรือมี
ประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี ้
1. ความรูว้ ิทยาศาสตร์พืน้ ฐาน (Basic sciences) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พืน้ ฐาน (Basic biomedical
sciences) วิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical sciences) ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
2. การตัดสินใจทางคลินิก การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3. ทักษะการทาหัตถการและการแปลผล
4. ทักษะการสื่อสาร
5. จริยธรรมทางการแพทย์
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
7. ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข
8. หลักการบริหารจัดการ
9. พืน้ ฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทัง้ การวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
10. ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
11. การดูแลตนเองของแพทย์
12. การแพทย์ทางเลือก
13. เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
14. การสอนทางคลินิก (Clinical teaching)
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทัง้ สิน้ 2 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทัง้ 2 ระดับชัน้ ปี
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา
6.4 การบริหารจัดการของการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ดาเนินการโดย
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6.4.1 บริหารการจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส ยึดความเสมอภาค
6.4.2 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการฝึ กอบรมและกาหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
อานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ ก อบรม
ประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานัน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
6.4.3 มี การกาหนดและดาเนิ นนโยบายเพื่ อให้มีการนาความเชี่ ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการฝึ กอบรม และการประเมินการฝึ กอบรม โดยอาจารย์ใหม่ทกุ
คนต้องผ่านการอบรมความรู แ้ นวใหม่ทางแพทยศาสตรศึกษา และอาจารย์ประจาต้องมีการอบรมแพทยศาสตร
ศึกษาอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
6.4.4 ดาเนินการให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ได้แก่ คณาจารย์ผสู้ อน
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปั จจุบนั ศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.5 สภาวะการปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ ได้จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม เช่น กิจกรรม
morning report, admission round, problem round ของการฝึ ก อบรมแพทย์ป ระจ าบ้า นสาขากุม ารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมโรค
ภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภู มิคุม้ กันแห่งประเทศไทย ในด้านหน้าที่รบั ผิดชอบการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ระบุกฎเกณฑ์และประกาศเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดฝึ กอบรมในกรณีท่ีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การ
เจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร เป็ นต้น โดย
ได้จดั ให้มีค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รบั มอบหมาย มีการระบุ
ชั่วโมงการทางานที่เหมาะสมรวมทัง้ การลาพักผ่อน ตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
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ตารางที่ 1 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล ตามความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
5.1 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

5.2 การติดต่อสื่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ

5.3 ความรูท้ างกุมารเวชศาสตร์
และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.4 การบริบาลผูป้ ่ วย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป็ นแบบอย่าง (Role model)
Case discussion
อภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐาน (Patient
based learning) หอผูป้ ่ วยในและนอก
สอนข้างเตียง (Beside teaching)
เป็ นแบบอย่าง (Role model)
Case discussion
การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยใน
และนอก
สอนข้างเตียง
การนาเสนอ/ สัมมนา
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-directed
learning : SDL)
Topic review
Journal club
Case discussion
การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยใน
และนอก
สอนข้างเตียง
การเรียนรูต้ นเอง
Case discussion
การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยใน
และนอก
สถานการณ์จาลอง
สอนข้างเตียง
การประชุมอภิปรายหัวข้อ เรื่อง/สัมมนา
การเรียนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

การวัดและประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้ม portfolio
EPA

การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้ม portfolio

การประเมิน 360 องศา
Portfolio
การสอบวัดความรู ้ (Fellow-in-training
(FIT), MCQ, CRQ และ OSCE)
EPA

การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง
Chart audit
การประเมิน 360 องศา
EPA
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5.5 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ

Case discussion
การสังเกตพฤติกรรม
การดูงาน การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐาน หอ การประเมิน 360 องศา
ผูป้ ่ วยในและนอก
Portfolio

5.6 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
มางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การทาวิจยั
Journal club
Topic review
Case discussion
การเรียนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
การบริการจัดการดูแลผูป้ ่ วย
`สอนข้างเตียง
Case discussion
การทาโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเรียนโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นฐานที่หอผูป้ ่ วยใน
และนอก

5.7 ภาวะผูน้ า

การประเมิน 360 องศา
แฟ้ม portfolio
การสอบวัดความรู ้ (Fellow-in-training
(FIT), MCQ, CRQ และ OSCE)
ผลงานวิจยั
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมิน 360 องศา
Portfolio

6.6 การวัดและประเมินผล
คณะกรรมการบริหารจัดการฝึ กอบรม ได้กาหนดแนวทางและดาเนินการวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์ตามสมรรถนะหลักอย่างน้อย 7 ประการที่กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ โดยกาหนดวิธีและรู ปแบบ
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และตัง้ อยูบ่ นหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานเชื่อถือได้ (ตารางที่ 1 และ 2)
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ตารางที่ 2 วิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
3. ความรูพ้ ืน้ ฐาน
4. การบริบาลผูป้ ่ วย
5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ
6. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ภาวะผูน้ า

การสอบวัด
ความรู้

Chart audit

360 degree

Research

แฟ้ ม
Portfolio
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6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลือ่ นชั้นปี
สถาบันฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างเป็ นระบบและ
ตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม มีการวัดและประเมินผล (Summative
evaluation) เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมแต่ละระดับชัน้ ปี และเพื่อการเลื่อนระดับชัน้ ปี นอกจากนี ้ ได้จดั ให้มีระบบอุทธรณ์ผลการ
วัดและประเมินผล มีการกาหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชัน้ ปี และเกณฑ์การยุติการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไว้
ชัดเจนและแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริม่ การฝึ กอบรม ตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือแพทย์ประจาบ้านต่อยอด

การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึ กอบรมประกอบด้วย
1.
2.
3.

การสอบวัดความรู ้ ประกอบด้วย การสอบ Fellow-in-training exam (FIT), การสอบ MCQ, CRQ และ OSCE ซึง่ จะ
จัดสอบปี ละ 1 ครัง้ จัดสอบให้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี
การประเมินบันทึกเวชระเบียน (Chart audit)
คณะกรรมการการฝึ กอบรมมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียนและใบรับคาปรึกษา
ในด้านการเขียนประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดาเนินโรค การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพร้อมเหตุผลโดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินการบันทึกเวช
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4.

5.

6.

7.

ระเบียน และลงบันทึกในใบประเมินเพื่อคืนให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด พร้อมให้ขอ้ มูลป้อนกลับ จากนัน้ แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่รวบรวมใบประเมินการบันทึกเวชระเบียน และนาไปจัดเก็บไว้ใน portfolio เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
การประเมิน 360 องศา
เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรมโดยอาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน
พยาบาล ผูป้ ่ วย/ญาติผปู้ ่ วย ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูแ้ ละเพื่อการเลื่อนชัน้ ปี โดยจะมีการประเมินเมื่อสิน้ สุดการปฏิบตั ิงานทุก 6 เดือน
การประเมินความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
เป็ นการวัดและประเมินผลความรู ค้ วามสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู ท้ ่ีพงึ ประสงค์ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดในการให้บ ริ บ าลเด็ ก ทั้ง เด็ ก ปกติ แ ละเด็ ก ป่ วย คณะกรรมการการฝึ ก อบรม ได้ก าหนดกร อบของ EPA
(Entrustable Professional Activities) ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมี
การกากับดูแลเมื่อจบการฝึ กอบรมในระดับชัน้ ปี ท่ี 2
ในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องได้รบั การประเมินผลการเรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์ตาม
EPA และตาม milestones ที่กาหนดในแต่ละระดับชัน้ ปี รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผปู้ ระเมินเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ทัง้ นีแ้ พทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการ
เรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์ ตามระดับของ milestones ที่กาหนด จึงจะได้รบั อนุญาตให้เลื่อนระดับชัน้ ของการฝึ กอบรม
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ( portfolio)
หน่วยโรคภูมิแ พ้ฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้แ บบ
ประเมิน portfolio ตามกรอบของรวกท. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทาการบันทึกแบบบันทึ กหัตถการโดยเป็ นการ
สะสมผลงานที่ได้ปฏิบตั ิจริง เป็ นหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าของการฝึ กอบรมตามสมรรถนะการฝึ กอบรมและการ
สะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
กาหนดให้มีการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาปี ละ 2 ครัง้ เพื่อรับการประเมินและฟั งข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และส่งหลักฐานการประเมินต่อ อฝส. และเก็บไว้แสดงเมื่อมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน
และเป็ นหลักฐานการประเมินอยู่ในทะเบียนประวัติของแพทย์ประจาบ้านสาหรับการพิจารณาผลการสอบขัน้ สุดท้าย
เพื่อวุฒิบตั ร
การประเมินด้านอื่นๆ เช่น การช่วยสอนโดยอาจารย์และแพทย์ประจาบ้าน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมเพือ่ เลือ่ นระดับชั้นปี
สถาบันฯ ได้กาหนดแบบประเมินตามมาตรฐานจาเพาะของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์ฯ และแพทยสภา มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคนไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการแจ้งผล พร้อมให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดโดยประธานโครงการฝึ กอบรมฯ
อย่างทันกาล จาเพาะ สร้างสรรค์ และเป็ นธรรม เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รบั ทราบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้ และเก็บหลักฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่ออนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ของแพทยสภา เมื่อมีการตรวจสอบและประเมิน
สถาบัน และเมื่อพิจารณาผลการสอบขัน้ สุดท้ายเพื่อวุฒิบตั รฯ และทาให้ม่นั ใจได้ว่าปรากฎหลักฐานการประเมินอยูใ่ นทะเบียน
ประวัติของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคน
หน่วยโรคภูมิแพ้ฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลและพิจารณาตัดสินปี ละ 2 ครัง้ ว่าผลการประเมินของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เป็ นที่พอใจ คาบเส้น หรือไม่เป็ นที่
พอใจ ตามข้อกาหนดของแพทยสภา (ตารางที่ 3) และเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิในการเลื่อนระดับชัน้ ปี เป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดระดับชัน้ ปี ท่ี 2 ทัง้ ผูท้ ่ีได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตลอดการฝึ กอบรมเป็ นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบและรับการ
ประเมินขัน้ สุดท้ายเพื่อวุฒิบตั รฯ ได้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือ่ นระดับชั้นปี (summative evaluation) มีดงั นี ้
1. ด้านความรู ้ พิจารณาจากผลการสอบวัดความรู ้
2. ด้านทักษะทางคลินิกและทักษะทางหัตถการ ดูจากการประเมิน EPA และการบันทึกเวชระเบียน
3. ด้านจริยธรรมวิชาชีพ ดูจากผลการประเมิน 360 องศา การบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน ความรับผิดชอบในด้าน
กิจกรรมวิชาการและข้อร้องเรียน
4. ด้า นผลงานการท าวิ จัย /วิ ท ยานิ พ นธ์ ดูจ ากการน าเสนอท าวิ จัย และวิ ท ยานิ พ นธ์แ ต่ ล ะช่ ว งเวลา การส่ ง
วิทยานิพนธ์ตน้ ฉบับในระดับชัน้ ปี ท่ี 2
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องผ่านการประเมินทุกข้อตามเกณฑ์ขา้ งต้นจึงจะถือว่ามีผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม เป็ น
ที่พอใจ จะได้รบั การพิจารณาให้เลื่อนระดับชัน้ ปี ถ้าด้านใดด้านหนึ่งคาบเส้นจะต้องเอาเข้าที่ประชุมกรรมการการฝึ กอบรม
เพื่อหาแนวทางการดาเนินงาน และประเมินซา้
กรรมการการฝึ กอบรมจะนาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี เข้าพิจารณาในที่ประชุมฯ เพื่อลงความเห็นว่า
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีผลปฏิบตั ิงานโดยรวม เป็ นที่พอใจ คาบเส้น หรือไม่เป็ นที่พอใจ
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินผล
่ อใจ
เกณฑ์ผ่าน
เป็ นทีพ
ด้านความรู ้
FIT:
ปี 1: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 40
ปี 2: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 50
MCQ:
ปี 1: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 50
ปี 2: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 60
CRQ:
ปี 1: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 50
ปี 2: ผลการสอบมากกว่า
ร้อยละ 60
OSCE: ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
ด้านทักษะทางคลินิกและ
ผลการประเมิน EPA ผ่าน
หัตถการ
ตาม milestone
การบันทึกเวชระเบียน
เป็ นไปตามเกณฑ์

จริยธรรมวิชาชีพ

ด้านงานวิจยั

คาบเส้น
FIT
ปี 1: ผลการสอบอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 30-40
ปี 2: ผลการสอบอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 40-50
MCQ:
ปี 1: ผลการสอบอยู่
ระหว่างร้อยละ 40-50
ปี 2: ผลการสอบอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 50-60
CRQ:
ปี 1: ผลการสอบอยู่
ระหว่างร้อยละ 40-50
ปี 2: ผลการสอบอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 50-60
OSCE: ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
ผลการประเมิน EPA บาง
ด้านไม่เป็ นไปตาม
milestone
การประเมินเวชระเบียนไม่
ผ่านตามเกณฑ์ แต่มีการ
ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์
พฤติกรรมดี ไม่มีปัญหาใน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
การทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน และ มีปัญหาในการทางาน
ไม่มีขอ้ ร้องเรียนในการดูแล ร่วมกับผูอ้ ่ืน หรือมีขอ้
ผูป้ ่ วย
ร้องเรียนในการดูแลผูป้ ่ วย
แต่มีการปรับปรุงหลังได้รบั
คาตักเตือน
นาเสนอการทางานวิจยั ตาม ไม่สามารถนาเสนอการ
กาหนด และได้รบั การ
ทางานวิจยั ตามกาหนด

่ อใจ
ไม่เป็ นทีพ
FIT
ปี 1: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 30
ปี 2: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 40
MCQ:
ปี 1: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 40
ปี 2: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 50
CRQ:
ปี 1: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 40
ปี 2: ผลการสอบน้อยกว่า
ร้อยละ 50
OSCE: ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
ผลการประเมิน EPA ทุก
ด้านไม่เป็ นไปตาม
milestone
การบันทึกเวชระเบียนต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานและไม่
มีการปรับปรุงแก้ไข
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มีปัญหาในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่ืน หรือมีขอ้
ร้องเรียนในการดูแลผูป้ ่ วย
และไม่มีการปรับปรุงหลัง
ได้รบั คาตักเตือน
ไม่สามารถนาเสนอการ
ทางานวิจยั ตามกาหนด
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ประเมินผ่านจากการ
นาเสนอในทุกครัง้ และ
ทางานวิจยั เสร็จสมบูรณ์ใน
ชัน้ ปี สดุ ท้ายตาม
กาหนดเวลา

หรือได้รบั การประเมินไม่
ผ่านในการนาเสนอ แต่
สามารถปรับปรุงให้ได้รบั
การประเมินผ่านได้

หรือได้รบั การประเมินไม่
ผ่านในการนาเสนอ และไม่
มีการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน หรือไม่สามารถ
ทางานวิจยั เสร็จสมบูรณ์ใน
ชัน้ ปี สดุ ท้ายได้ตาม
กาหนดเวลา

แนวทางในการดาเนินการจากประเมินผลระหว่างชัน้ ปี เพื่อการเลื่อนระดับชัน้ ให้พิจารณาดาเนินการตามเกณฑ์ของ
รวกท. ดังนี ้
1) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีผลการปฏิบตั ิงาน ไม่เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการการฝึ กอบรมมีสิทธิท่ีจะให้
ปฏิบตั ิงานซา้ ในชัน้ ปี นนั้ หรือเสนอต่อแพทยสภาเพื่อเพิกถอนการฝึ กอบรมได้แล้วแต่กรณี
2) แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดชั้น ปี ท่ี 1 ที่ มี ผ ลปฏิ บัติ ง าน คาบเส้น จะต้อ งได้รับ การดูแ ลเป็ น พิ เ ศษหรื อ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่พอใจ จึ งจะสามารถเลื่อนระดับชัน้ ปี ท่ี 2 ได้ แต่ถา้ ผลการ
ปฏิบตั ิงานและผลประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการการฝึ กอบรมจะพิจารณาให้ปฏิบตั ิงานซา้ ในปี
ดังกล่าว
3) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี 2 ที่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ คาบเส้น จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
อนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กัน ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าจะอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมหรือให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯได้
4) แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ปฏิบตั ิงานทัง้ 2 ปี เป็ นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิได้รบั อนุมตั ิเพื่อเข้าสอบขัน้ สุดท้าย
เพื่อวุฒิบตั รฯ ได้
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับชัน้ ปี ท่ี 2 ประธานการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะ
รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานโดยอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนดให้ไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ของแพทยสภา
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพือ่ วุฒบิ ัตรฯ อนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน
6.6.2.1 ผู้มีสิทธิเข้าสอบและรั บการประเมินเพื่อวุฒิบัตร (วว.) อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
และภูมคิ ุ้มกัน
ได้รบั การฝึ กอบรมครบ 2 ปี ในสถาบันฝึ กอบรมหลักที่แพทยสภารับรอง
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6.6.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพือ่ วุฒบิ ัตรฯแพทยสภาได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการสอบวุฒิบตั ร
ฯ และให้อนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน เป็ นผูด้ าเนินการในการสอบ
เพื่อวุฒิบตั ร (ว.ว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน โดยผูเ้ ข้าสอบจะต้องผ่านการประเมินผล
ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1) การประเมินผลงานวิจยั
ผูม้ ีสิทธิ สอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งผูเ้ ข้าสอบเป็ นผูเ้ สนอ
รายงานเป็ นเอกสารและด้วยวาจาต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ
2) Portfolio
ผูม้ ีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบตั รฯ ทุกประเภท จะต้องผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์
ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ กาหนด
3) การสอบปากเปล่า (Oral exam)
เพื่อการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางคลินิก การติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ
ให้คาแนะนาและปรึกษาแก่ผปู้ ่ วย การแก้ปัญหาและเจตคติ
4) การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินด้านความรู ้ การแก้ปัญหาและการประยุกต์ ได้แก่
ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐาน (Basic medical
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (Clinical subjects) เพื่อประเมินความรูพ้ ืน้ ฐาน
ทางคลินิก
เกณฑ์การตัดสินผ่าน ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60
ถ้าสอบไม่ผ่าน ให้สอบใหม่ในปี ถดั ไป หรือ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
เกณฑ์การรับรองการสอบผ่านเพือ่ วุฒบิ ัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน
1. ผ่านการประเมินการปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรมในสถาบันทุกระดับชัน้
2. ผ่านการประเมินการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. ผ่านการประเมินความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA
4. ผ่านการประเมินงานวิจยั
5. ผ่านการประเมินการสอบภาคปฏิบตั ิโดยการจัดสอบ Oral exam
6. สอบข้อเขียนผ่าน MCQ
ทัง้ นี ้ ผลการตัดสินขัน้ สุดท้ายอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัตผิ ู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันจะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
7.1.1 ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
7.1.2 ได้รบั วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์แล้ว หรือ เป็ นผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบตั รสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ในปี
การศึกษานัน้
7.1.3 มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรม การ
ปฏิ บัติ ง าน และการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม (อ้า งอิ ง ตามประกาศกลุ่ม สถาบัน แพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทยเรื่ อง
“คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559”)
โดยให้ผสู้ มัครยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่แพทสภากาหนด สถาบัน
ฝึ กอบรมต้องกาหนดเกณฑ์และแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือ กผูส้ มัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอดตามจานวนโควต้าที่สถาบันนัน้ ได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภา
7.2 จานวนผู้รับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ในสัดส่วนชัน้ ปี ละ 1 คนต่อ
อาจารย์ผฝู้ ึ กอบรมเต็มเวลา 2 คน และต้องมีงานบริการขัน้ ต่าสุดตามที่กาหนดตามตารางดังต่อไปนี ้ ซึ่งปั จจุบนั อนุสาขาโรค
ภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศกั ยภาพการฝึ กอบรมได้ 2
ตาแหน่งต่อปี
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ครัง้ /ปี
จานวนผูป้ ่ วยในกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ครัง้ /ปี
หัตถการต่าง ๆ ที่สาคัญในโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ครัง้ /ปี
การตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง
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. อาจารย์ผู้ให้การอบรม
สถาบันฯ ได้กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
แผนการอบรม/หลักสูตร ความจาเป็ นของการฝึ กอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ ระบุคณ
ุ สมบัติของอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทาง
คลินิก และสถาบันฯ ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจยั และ
การบริการ
8.1 คุณสมบัตอิ าจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
เป็ นกุมารแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันที่มีความสามารถในการสอน ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตาม
เป้าหมายหลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กัน ตามหลักเกณฑ์ท่ีแพทย
สภากาหนด
8.2 จานวนขั้นต่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมเต็มแบบเวลา
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้ โดยสถาบันฯ มีแพทย์ซ่งึ ได้รบั วุฒิบตั ร/หนังสืออนุมตั ิ ฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันวิทยา
เป็ นอาจารย์ผสู้ อนเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน และประธานผูร้ บั ผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน ฯ ต้องปฏิบตั ิงานด้านกุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพ้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ในกรณี มีจานวนอาจารย์ผฝู้ ึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีภาระงานของอาจารย์
ผูใ้ ห้การอบรมแบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็ม
เวลาที่ขาดไป สถาบันฝึ กอบรมต้องแสดงให้เห็น ว่าอาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึกษา ให้การ
กากับดูแลแก่ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อย่างต่อเนื่ องทัง้ ทางด้านการแพทย์และด้าน
แพทยศาสตร์ศกึ ษาและมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
8.3 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา
ก. แพทย์ซง่ึ ได้รบั รองว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/อนุสาขาดังต่อไปนี ้
• กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันวิทยา
• ภูมิคมุ้ กันวิทยา
• พันธุศาสตร์
• โรคข้อและรูมาติซ่มั
• Transplant immunology
• ระบาดวิทยา
ข. แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นได้วา่ มีสว่ นร่วมในการกากับดูแลและฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
8.3 จานวนคณาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
คณาจารย์ของอนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวม 6 คน (ภาคผนวกที่ 7) แบ่งเป็ น
- ประเภทเต็มเวลา จานวน 3 คน
- ประเภทไม่เต็มเวลา จานวน 3 คน
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝึ กอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ท่วั ไปและเกณฑ์
เฉพาะ และสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม ดังนี ้
9.1 เกณฑ์ท่วั ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม ให้เป็ นไปตามภาคผนวก 8
9.2 เกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันที่มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จานวนผูป้ ่ วยและการบริการ ผูด้ าเนินการฝึ กอบรมเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันกาหนด โดยความเห็นชอบของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี ้
9.2.1 เป็ นสถาบันที่มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์อยูแ่ ล้ว และมีแพทย์ท่ีได้รบั
วุฒิบตั รฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสญ
ั ญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ เป็ นต้น เพื่อจะให้คาปรึกษาแนะนาได้
9.2.2 มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม โดยมีกมุ ารแพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒิบตั รฯ หรือหนังสือ
อนุมตั ิฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน เป็ นผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลา 3 คน และอาจารย์ท่ีเป็ นหัวหน้า
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิงานด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ทัง้ ได้แสดงศักยภาพ
ของความเป็ นครู ด้านการวิจยั และการบริหารจัดการในงานด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน (ตามเกณฑ์อาจารย์
ในข้อ 8)
9.2.3 มีงานบริการที่มีคณ
ุ ภาพและจานวนของการให้บริการเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ก. มีคลินิกผูป้ ่ วยนอก ที่หน่วยผูป้ ่ วยนอกเด็กที่ดแู ลตรวจรักษาปั ญหาทางโรคภูมิแพ้สปั ดาห์ละ 2 วัน
ข. มีคลินิกทดสอบและสังเกตอาการแพ้ (day care challenge) สาหรับการทาการทดสอบการแพ้อาหารและยาโดย
การรับประทาน (oral food challenge test and drug provocation test) ในคนไข้ท่ีมีความเสี่ยงน้อย สัปดาห์ละ 1
วัน
ค. มีผปู้ ่ วยนอกที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน มารับการตรวจมากกว่า 5,000 ครัง้ ต่อปี
ง. มีผปู้ ่ วยในที่รบั ปรึกษาทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันไม่นอ้ ยกว่า 150 ครัง้ ต่อปี
จ. มีการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังมากกว่า 80 ครัง้ ต่อปี
ช. มีการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดมากกว่า 250 ครัง้ ต่อปี
ซ. มีศกั ยภาพในการรักษาผูป้ ่ วยด้วยวิธีภมู ิคมุ้ กันบาบัด (Immunotherapy) และ Challenge
9.2.4 มีกิจกรรมวิชาการของสาขาซึง่ จัดโดยอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เช่น Journal
club, topic review หรือ case discussion เป็ นต้น
9.2.5 มีหอ้ งสมุดหรือระบบฐานข้อมูล E-book, e-journal ที่ทนั สมัย รองรับการเรียนรูข้ องผูใ้ ห้การฝึ กอบรมและ
ผูเ้ รียน
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9.2.6 มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูเ้ รียน ให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
9.2.7 มีการฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ ในและนอกประเทศ ส่วนระบบการโอนผลการฝึ กอบรมให้อิงตามข้อกาหนดใน
หลักสูตรของ รวกท. หรือแพทยสภา
นอกจากนีม้ ีการจัดหรืออนุญาตให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐานประยุกต์ หรือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอันสมควร
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
คณะกรรมการจัดการฝึ กอบรม และคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ ได้กากับดูแลสถาบันฝึ กอบรมให้เป็ นไปตาม
หลักสูตร มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุมด้านต่าง
ๆ ต่อไปนี ้
-

พันธกิจของสถาบันและแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร

-

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ีพงึ ประสงค์

-

หลักสูตรฝึ กอบรม

-

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของระบบสุขภาพ

-

สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรการเรียนรู ้

-

คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม

-

ขัน้ ตอนการดาเนินงานของหลักสูตร

-

พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด

-

การวัดและการและเมินผลการฝึ กอบรม

-

ข้อควรปรับปรุง
ทัง้ นีส้ ถาบันฯ ได้แสวงหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ ห้การฝึ กอบรม นายจ้าง ผูร้ บั
การฝึ กอบรม ศิษย์เก่าและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลัก รวมถึงการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร แล้วนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภายใต้กากับของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่ แพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม ได้จดั ให้ทาการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
เป็ นระยะ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้ หา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรมให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภาทราบ

25

หากไม่มีผสู้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี จะให้ “พัก” การประกาศสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดไว้ก่อน จนกว่าจะได้ประเมินหลักสูตรว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
หากไม่มีผสู้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเวลาติดต่อกันเกินหลังกาหนดในหลักสูตร จะให้ “ยกเลิก”การเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรม โดยทาเรื่องแจ้งต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อขออนุมตั ิการปิ ดหลักสูตร
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
สถาบันฯ ได้บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รบั ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ ท่ีพึง
ประสงค์ของการฝึ กอบรม การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น
ๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
สถาบัน ฯ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
สถาบันฯ มีบคุ ลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสม
สถาบัน ฯ ได้จัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์แ ละหน่วยงานสนับสนุน ด้านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จะได้รบั การอนุมตั ิ
ให้จดั การฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินและรับรองการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามข้อบังคับแพทยสภา
สถาบันฯ มีกระบวนการสาหรับการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้ หา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของ
ผูส้ าเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี และได้รบั การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมจากคณะอนุกรรมการการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ทุก 5 ปี
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ภาคผนวกที่ 1
เนือ้ หาวิชา
หมวดที่ 1 ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)
หมวดที่ 1

Clinical 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

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. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology, and prevention
2. Mechanism of disease: etiology,
pathophysiology, natural history, clinical
course

Allergic conjunctivitis/
vernal
kertatoconjunctivitis

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

1. Pathophysiology of VKC/AKC
2. Epigenetic and allergic disease:
methylation, acetylation, micro
RNA
3. Action of calcineurin Inhibitors
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(VKC)/atopic keratocon- 3. Diagnosis of disease
junctivitis (AKC)
4. Management
Allergic rhinitis
(AR)/Nonallergic rhinitis
(AR)

1. Health & health maintenance
2. Mechanism of disease: etiology,
pathophysiology, 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

1. Action of antihistamines
2. Action of intranasal corticosteroids

หมวดที่ 2 การแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) และการแพ้อาหาร (Food allergy)
หมวดที่ 2
Anaphylaxis

Food Allergy

Clinical sciences

Basic 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

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

1. Normal immune process
2. Abnormal process
3. Principle of therapeutics

5. Management: long term management
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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
epidemiology, prevention
mechanisms of atopic
2. Mechanism of diseases: trigger factors,
dermatitis
associated findings, natural history, and
clinical course/prognosis
3. Diagnosis: clinical manifestation, investigation,
and differential diagnosis
4. Management: long term management
Urticaria (+/- angioedema)
1. Pathogenesis of diseases
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 การแพ้ยา (Drug allergy), ปฏิกริ ิยาข้างเคียงจากวัคซีน (Adverse reactions to vaccines) การแพ้แมลง
(Insect allergy), และการแพ้ Latex (Multiple systems)
หมวดที่ 4

Clinical sciences

Drug allergy
(antibiotics,
anticonvulsant, RCM,
CMT, NSAIDs)

1. Health & health maintenance: risk factors, and
epidemiology
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 longterm management of adverse reaction to
vaccines
3. Vaccination to immunocompromised hosts
1. Health & health maintenance: risk factors,
epidemiology, prevention
2. Mechanism of insect allergy: etiology,
pathophysiology, natural history, clinical course
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

Adverse reactions to
vaccines (egg allergy
and gelatin allergy)

Insect allergy (Bee,
wasp, fire ants)

Latex allergy

Basic sciences
Immunopathologic reactions of
drug allergy: Gell-Coombs
classification

1. Composition of venom
2. Mechanism of venom
immunotherapy (VIT): T
regulatory cells, IgG4

30

4. Management Latex allergy: emergency, acute
and long-term management
หมวดที่ 5 สารก่อภูมแิ พ้ทางอากาศ (Aeroallergen) และการให้ภูมคิ ุ้มกันบาบัดด้วยสารก่อภูมแิ พ้ทางอากาศ
(Aeroallergen Immunotherapy) (Multiple systems)
หมวดที่ 5

Clinical sciences

Basic sciences

Aeroallergen

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

Allergen Extract

1. Stability of allergen extracts
2. Standardization of allergen
extracts
3. Mixing of allergen extracts
4. Cross allergenicity
5. Adequate allergen dose
1. Mechanisms of disease: therapeutic efficacy, 1. Humeral immune response to
clinical course/prognosis
inhalant immunotherapy
2. Diagnosis: data interpretation, investigation 2. Regulatory T lymphocytes,
3. Management: acute, long-term management,
response to immunotherapy
and prevention of adverse reaction
3. T helper cell response to
inhalant immunotherapy
4. IgG4 and other responses

Immunotherapy
(subcutaneous
immunotherapy –
SCIT and sublingual
immunotherapy - SLIT)

Allergen avoidance

1. Biology of airborne particles
2. Host defense and mechanisms
of allergenicity

1. Mechanisms of disease: therapeutic effect
2. Management: long term management
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หมวดที่ 6 โรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่องปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ (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. Normal process
1. Mechanism of diseases: etiology, pathogenesis
2. Diagnosis: clinical manifestations and lab
characteristic

Regulation of immune
response

Immunodysregulation polyendocrinopathy
enteropathy X-linked syndrome (IPEX),
Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasisectodermal dystrophy (APACED), chronic
mucocutaneous candidiasis syndrome (CMC)
1. Mechanism of diseases: etiology, causation,

1. Regulatory T cell
2. Apoptosis, tolerance

complication, and prognosis
2. Diagnosis: clinical manifestation and lab
characteristic
3. Management: long term management
Innate immune cell
(phagocyte, innate T
cell, innate lymphoid
cell)

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

Normal process in Innate immunity
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Inflammatory response Other primary immune deficiency
and complement
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,
Chediak-Higashi
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

Graft-versus-host
disease (GVHD),
transplantation
immunology

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
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4. Management: acute and long term
management
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

Autoimmune conditions

Juvenile idiopathic arthritis(JIA), ChurgStraus disease (CSS), Macrophageactivation syndrome (MAS)
1. Health& health maintenance: screening,
and general care

Basic sciences
Infection in relation to Kawasaki’s
disease
Autoimmune
Autoinflammation

2. Mechanism of disease: etiology, natural
history, and therapeutic effect
3. Diagnosis: data interpretation,
investigation, and differential diagnosis
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ภาคผนวกที่ 2
รายชือ่ หัตถการและการตรวจเพือ่ วินิจฉัยและรักษา
แบ่งระดับหัตถการต่าง ๆ ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์ดงั ต่อไปนี ้
ระดับที่ 1 รูห้ ลักการโดยการอ่าน หรือ ชมจากภาพยนตร์ วิดิทศั น์ (know)
ระดับที่ 2 เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ (observer) ในหัตถการจริง (know how)
ระดับที่ 3 ช่วยทา และ/หรือ ฝึ กทากับหุน่ (show how)
ระดับที่ 4 ทาด้วยตนเอง (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

3

Assessment of environmental hazards in occupational allergy

1

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

4

35

ภาคผนวกที่ 3
ตารางแสดงกลุ่มโรคทีไ่ ม่ซับซ้อนและซับซ้อน
โรคที่ไม่ซบั ซ้อน
(Fellow 1)

Allergy
Emergency condition

Immunodeficiency
Emergency condition

-

Acute asthmatic attack

-

การให้ IVIG

-

Anaphylaxis

-

การ Mx ผลข้างเคียงที่เกิด
จากการให้ IVIG

-

Blood transfusion reaction

หัตถการ
-

Skin test

-

Oral food challenge test

-

Drug provocation test

-

Immunotherapy

-

Pulmonary function test

Non-emergency condition
การประเมินผูป้ ่ วย recurrent infection

Non-emergency condition

โรคที่ซบั ซ้อน (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
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หัตถการ
-

OFC ในกลุม่ High risk เช่น
มี multiple food allergy,
เคยมีประวัติ anaphylaxis

-

DPT ในกลุม่ High risk

-

Drug desensitization

-

IT ในกลุม่ 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
ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน
--------------------------------------------ข้อ 1. ระเบียบนีช้ ่ือว่า “ระเบียบการทางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน พ.ศ.
2562”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีส้ าหรับผูเ้ ริม่ รับการฝึ กอบรม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป ดังนัน้ จึงมีผลให้งานวิจยั ของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ย่ืนขอสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันปี การศึกษา 2565 เป็ นต้นไป ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบดังนี ้
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
อฝส.กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
อกก.พว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคมุ้ กันใน คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
วว. กุมารฯ หมายถึง วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ออกให้โดยแพทยสภา
อว. กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ออกให้โดยแพทยสภา
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หมายถึง แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสังกัดสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน ที่แพทยสภารับรอง รวมทัง้ แพทย์ท่ีปฏิบตั ิงานทางกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
และมีสทิ ธิ์ย่ืนขอสอบ เพื่อ วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ
งานวิจยั หมายถึง งานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ใช้ย่ืนเพื่อประกอบสิทธิ์การขอสอบเพื่อ วว. กุมารฯ
หัวหน้าสถาบัน หมายถึง ผูอ้ านวยการสถาบันที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสังกัดอยู่ หรือหัวหน้าภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ ผูอ้ านวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์หรือตาแหน่งอื่นใดที่หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานด้าน
กุมารเวชศาสตร์
ผูแ้ ทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ได้ตกลงให้อนุกรรมการผูน้ นั้ เป็ นผูแ้ ทนสถาบัน
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ปี การศึกษา หมายถึง ปี การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด นับจากวันแรกที่เริ่มเข้าหลักสูตรการฝึ กอบรมไปจน
ครบ 1 ปี ซึง่ ปั จจุบนั นับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถนุ ายน ของปี ถดั ไป
ข้อ 4. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง แต่ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ระดับเดียวกันในสถาบันเดียวกันทางานวิจยั เรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อยื่นขอสอบ ในกรณีงานวิจยั นัน้ เป็ นโครงการ
ระยะยาว แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในรุน่ ถัดไปที่ไม่ได้อยูซ่ อ้ นช่วงเวลาสามารถดาเนินการวิจยั เรื่องนัน้ ต่อได้ นอกจากนัน้ ใน
กรณีท่ีอาจารย์ผคู้ วบคุมมากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้ทางานวิจยั เรื่องเดียวกัน อกก.พว.อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ต่างสถาบันทาการศึกษาในเรื่องเดียวกันได้ แต่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจาก อกก.พว.ก่อน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคน
สามารถนาเสนอและแปลผลข้อมูลได้เฉพาะในสถาบันที่ตนเองทาการศึกษาเท่านัน้
ข้อ 5. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูท้ างานวิจยั ต้องลงทะเบียนทางานวิจยั ต่อหัวหน้าสถาบันที่ตนรับฝึ กอบรม หลังจากนัน้ เมื่อ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเลือกเรื่องที่จะทางานวิจยั และได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่แน่นอนแล้ว ให้ปรึกษาขอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจยั และเลือกอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั รวมทัง้ นาเสนอแผนการ
วิจยั ต่อที่ประชุมอาจารย์ตามที่สถาบันฝึ กอบรมกาหนด เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการวิจยั
ต่อไปได้
ข้อ 6. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องดาเนินการจัดทาโครงร่างงานวิจยั ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั และ
นาเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อ อกก.พว. ช่วง เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม และขออนุมตั ิทาการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน (Ethics committee หรือ Institutional review board) ของสถาบันนัน้ โดยต้องดาเนินการวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนด
ด้านจริยธรรมการวิจยั (Good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7. เมื่อโครงร่างงานวิจยั ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเริม่
ดาเนินงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั
ข้อ 8 กรอบเวลาการดาเนินงานวิจยั ( 24 เดือนของการฝึ กอบรม)
สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการดาเนินงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน โดยระบุรายละเอียดของงานและ
กาหนดเวลาในการส่งงานตลอดปี การศึกษาทัง้ 2 ปี ตัวอย่างกรอบเวลา
เดือนที่

ประเภทกิจกรรม

2

ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเตรียมคาถามวิจยั

4

ส่งคาถามวิจยั และเริม่ จัดทาโครงร่างงานวิจยั

6

สอบโครงร่างงานวิจยั
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7

ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั

10

เริม่ เก็บข้อมูล

16

นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั

18

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั

20

จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข

23

ส่งร่างรายงานผลงานวิจยั หรือร่างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให้
คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั

24

สอบวิทยานิพนธ์ (นาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถามของ คณะอนุกรรมการการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ

25

ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ไปยังอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ

ข้อ 9. อาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั เป็ นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือสถาบันที่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดรับการฝึ กอบรม และได้รบั วว. กุมารฯ หรือ อว. กุมารฯ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และควบคุมงานวิจยั ของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจานวนไม่เกิน 3 คน ต่อชัน้ ปี
ข้อ 10. ในกรณีท่ีอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั ไม่ได้สงั กัดที่สถาบัน หรือภาควิชาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการฝึ กอบรม
หัวหน้าสถาบันจะต้องมีจดหมายขออนุมตั ิผบู้ งั คับบัญชาของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั ท่านนัน้ พร้อมทัง้ ออกจดหมายเชิญไป
ยังผูค้ วบคุมงานวิจยั ท่านนัน้ ด้วย
ข้อ 11. การสอบโครงร่างวิจยั กาหนดให้ดาเนินการภายในเดือนที่ 6 ของการฝึ กอบรม โดยมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผล
การสอบอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 12. การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ท่ี 2 ให้สง่ รายงานระบุวา่ โครงการผ่านการ
พิจารณาจริยธรรมแล้ว และมีการเริม่ เก็บข้อมูลแล้วบางส่วน ให้กบั อาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั ภายในเดือนที่ 18 ของการ
ฝึ กอบรม
ข้อ 13. ส่งร่างรายงานผลงานวิจยั หรือร่างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ ให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั อย่างน้อย 3
คน ภายในเดือนที่ 23 ของการฝึ กอบรม
ข้อ 14. ประเภทของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
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14.1 การวิจยั ทางคลินิก
14.2 การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์พืน้ ฐาน
14.3 การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ข้อ 15. แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ต้องแจ้ง
- ชื่อ นามสกุล ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูท้ างานวิจยั
- ชื่อเรื่องงานวิจยั ภาษาไทย
- ชื่อเรื่องงานวิจยั ภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูค้ วบคุมงานวิจยั
- ส่งบทคัดย่อ
ให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผ่านทางผูแ้ ทนสถาบัน หรือหัวหน้าสถาบัน ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบงานวิจยั
ของปี การศึกษาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะยื่นสมัครสอบ วว.กุมารฯ
ข้อ 16. รายงานผลงานวิจยั เพื่อประกอบการสอบวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ สามารถจัดทาเป็ น 2 รูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
16.1 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (Manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสารทาง
การแพทย์
16.2 บทความภาษาอังกฤษที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ท่ีมีผทู้ บทวน (Peer-reviewed journal) ซึง่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 17. การสอบวิทยานิพนธ์ ดาเนินการโดยการนาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการประเมิน
งานวิจยั
ข้อ 18. การส่งรายงานผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ให้สง่ ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (Manuscript for publication) หรือ
บทความภาษาอังกฤษที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ท่ีมีผทู้ บทวน พร้อมทัง้ ส่งไฟล์ขอ้ มูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ในรูปแบบ pdf ให้แก่เลขานุการ อกก.พว. ผ่านทางผูแ้ ทนสถาบันภายใน 1 เดือนหลังสิน้ สุดการฝึ กอบรม
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ข้อ 19. ในกรณีท่ีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทางานวิจยั เสร็จและต้องการส่งก่อนเวลาที่กาหนด ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดแจ้ง
ผูแ้ ทนสถาบันหรือหัวหน้าสถาบันที่ฝึกอบรมเพื่อให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบและดาเนินการต่อไป ถ้าผลงานเสร็จก่อน
กาหนด 1 ปี แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีสทิ ธิ์สง่ รายงานวิจยั เพื่อขอรับการประเมินพร้อมกับผูม้ ีสิทธิ์สอบในปี นนั้
ข้อ 20. ผูส้ มัครสอบเพื่อ อว. กุมารฯ ซึ่งได้รบั วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ฯ จากต่างประเทศที่เทียบเท่า วว.
กุมารฯ ให้สง่ ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรื่องภายในไม่เกิน 5 ปี และตรงตามเกณฑ์ในข้อ 11 แทน
รายงานวิจยั ได้ โดยเสนอให้ อกก.พว. พิจารณา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี การศึกษานัน้
ข้อ 21. งานวิจยั เป็ นสิทธิของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถนาผลงานจากงานวิจยั ไปเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูค้ วบคุมงานวิจยั และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่านัน้
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินโดยใช้แบบแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แบบบันทึกหัตถการ เป็ นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (Authentic assessment) ที่
วัดการเรียนรูส้ งู สุดที่ไม่ได้วดั โดยการสอบแต่เป็ นการปฏิบตั ิงานจริง แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะทาการบันทึกแบบบันทึก
หัตถการโดยเป็ นการสะสมผลงานที่ได้ปฏิบตั ิจริง เป็ นหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าของการฝึ กอบรมตามสมรรถนะการ
ฝึ กอบรมและการสะท้อนตนเอง (Self-reflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของแต่ละสถาบัน และนาเสนอแบบบันทึกหัตถการต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมของแต่ละสถาบัน ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับการ
ประเมินและรับฟั งข้อเสนอแนะ ร่วมการวางแผนเพื่อพัฒนา
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในชัน้ ปี ท่ี 2 จาเป็ นต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน จาก
ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรมของสถาบัน ก่อนเข้ารับการสอบวัดผลเพื่อวุฒิบตั รฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคมุ้ กัน
แนวทางการกาหนดการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน มีดังนี้
อนุกรรมการฝึ กอบรม (อฝส.) กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลการทา
หัตถการที่จาเป็ นเบือ้ งต้น โดยกาหนดชนิดหัตถการที่จาเป็ นต้องเคยปฏิบตั ิ และจานวนครัง้ ขัน้ ต่าที่ควรได้ปฏิบตั ิตลอด
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม ทัง้ นีต้ อ้ งให้อาจารย์ของสถาบันประเมิน ให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อการ
พัฒนา และเซ็นชื่อกากับในใบประเมินและเก็บหลักฐานไว้ในแบบแฟ้มสะสมผลงาน
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ภาคผนวกที่ 6
กิจกรรมทางวิชาชีพทีแ่ พทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัตไิ ด้ด้วยตนเองโดยไม่มกี ารกากับดูแล
(Entrustable Profressional Activities; EPA)
เมือ่ สาเร็จการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน มีความรู้
ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
EPA 1 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิด
(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency)
EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็กที่มารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
และหอผูป้ ่ วยใน
(Manage patients with acute, common diagnoses in an ambulatory, emergency or in patient setting)
EPA 3 แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บอ่ ยของกุมารแพทย์ดา้ นโรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric allergy and
immunology)
EPA 4 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคภูมิแพ้ ที่พบบ่อย
(Assess and manage patients with common allergic diseases)
EPA 5 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่พบบ่อย
(Assess and manage patients with common primary immunodeficiency)
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สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับแต่ละ EPA
Competency
1. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
3. ความรูพ้ ืน้ ฐาน
4. การบริบาลผูป้ ่ วย
5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
6. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ภาวะผูน้ า
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ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในแต่ละระดับชั้นปี
EPA

Milestone level
Level 1 ( F1 )

Level 1 ( F2 )

EPA 1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง
โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิด

L 2-3

L 4-5

EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่
พบบ่อยในเด็กที่มารับการรักษาที่
หอผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และหอผูป้ ่ วยใน

L 2-3

L 4-5

EPA 3 แสดงทักษะในการทาหัตถการที่ใช้บอ่ ย
ทางด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน

L 2-3

L 4-5

EPA 4 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
ทางด้านโรคภูมิแพ้ท่ีพบบ่อย

L 2-3

L 4-5

EPA 5 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
ทางด้านโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่พบบ่อย

L 2-3

L 4-5

L1 =

สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

L2
L3
L4
L5

สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง
สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และสอนผูท้ ่ีมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

=
=
=
=
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EPA 1 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิด
(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary immunodeficiency )
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม

ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิด
(Provide professional consultation in pediatric allergic disease and primary
immunodeficiency)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท
2.1 นาความรูท้ างทฤษฎีและใช้หลักกการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based
สถานที่ ลักษณะ ผู้ป่วย)
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก
2.2 ชีแ้ จงให้ขอ้ มูลการวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
2.3 สื่อสารกับบุคลาการสาธารณสุขให้คาแนะนาการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละ
โรค
2.4 เคารพให้เกียรติต่อบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจใส่
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ข้อจากัด : ไม่มี
3. สมรรถนะหลักทาง
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ ืน้ ฐาน
 การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
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หัวข้อที่
4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. การวัดและการ
ประเมินผล

รายละเอียด
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูแ้ ละทักษะในการติดต่อสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ การให้
ความรูแ้ ละให้ขอ้ มูล
4.2 ความรูแ้ ละทักษะการคิดวิเคราะห์ความรูภ้ าวะผิดปกติดา้ นภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันบกพร่องที่พบ
บ่อย
4.3 พฤตินิสยั และเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตุระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอผูป้ ่ วยต่าง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชั้นปี

่ งึ มี
ระดับความสามารถทีพ
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 1
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 2

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันด้านภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกันบกพร่องในเด็กทีม่ ารับการรักษาที่
หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน (Manage patients with acute, common allergy & immunology
condition in an ambulatory, emergency or in-patient setting)
หัวข้อที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม

่ บบ่อย
ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันด้านภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกันบกพร่องทีพ
ในเด็กทีม่ ารับการรักษาทีห่ อผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท
2.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม
สถานที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 2.2 ตรวจร่างกายด้วยวิธีการที่ถกู ต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถกู ต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองก์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อ
การทาหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ท่ีมีภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน
บกพร่องที่ซบั ซ้อน
ตัวอย่างโรคหรือภาวะ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Anaphylaxis
2. Acute asthma exacerbation
ข้อจากัด : ไม่มี
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3. สมรรถนะหลักทาง
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง






ความรูพ้ ืน้ ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
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หัวข้อที่
4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

รายละเอียด
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันด้านภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กันบกพร่องที่พบบ่อย
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย
เด็ก (ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
่ งึ มี
ระดับความสามารถทีพ
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 1
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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EPA 3 แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของกุมารแพทย์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน (Demonstrate competence
in performing the common procedures of the general pediatric allergy & immunology)
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม

แสดงทักษะในการทาหัตถการทีใ่ ช้บ่อยของกุมารแพทย์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน
(Demonstrate competence in performing the common procedures of the general pediatric
allergy and immunology)
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท
2.1 การทาหัตถการโดยมีระดับทักษะตามที่กาหนดในภาคผนวกที่ 2
สถานที่ ลักษณะ ผู้ป่วย) 2.2 สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วยและ/หรือผูป้ กครองเพื่อขอความยินยอมในกรทาหัตถการ
ตลอดจนให้คาแนะนาและชีแ้ จงภายหลังการทาหัตถการหากมีภาวะแทรกซ้อน
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ตัวอย่างหัตถการ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Allergic skin test
2. Allergen immunotherapy
3. Drug challenge
4. Food challenge
ข้อจากัด : ไม่มี
3. สมรรถนะหลักทาง
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ ืน้ ฐาน
 การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
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หัวข้อที่
4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

รายละเอียด
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ ืน้ ฐานเรื่องหัตถการที่ทา การเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ ขัน้ ตอนการทา
หัตถการ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ข้อบ่งชี ้
ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรูเ้ กี่ยวกับการ
แปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น
(Technical ad procedural skills) และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ผูป้ ่ วย เด็ก (ภาคผนวกที่ 2) และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา และผูป้ กครองเด็กในการ
ดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (Consent and assent)
ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติท่ีดีตอ่ วอชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น
รูจ้ กั วางแผนและแสวงหาวิธีสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์ทกุ หัตถการในระยะเวลาฝึ กอบรม
่ งึ มี
ระดับความสามารถทีพ
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 1
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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EPA 4 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางด้านโรคภูมแิ พ้ทพ
ี่ บบ่อย
(Assess and manage patients with allergic diseases)
หัวข้อที่
รายละเอียด
1. ชือ่ เรื่องกิจกรรม
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด
ของกิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ ผู้ป่วย)

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางด้านโรคภูมแิ พ้ทพ
ี่ บบ่อย
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม
2.2 ตรวจร่างกายด้วยวิธีการที่ถกู ต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถกู ต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองก์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อ
การทาหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ท่ีมีภาวะผิดปกติดา้ นโรคภูมิแพ้ท่ีซบั ซ้อนตัวอย่างโรคหรือ
ภาวะ : (ภาคผนวกที่ 2)
1. Respiratory allergy
2. Skin allergy
3. Food allergy
4. Drug Allergy
ข้อจากัด : ไม่มี








พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ความรูพ้ ืน้ ฐาน
การบริบาลผูป้ ่ วย
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า
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หัวข้อที่
4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

รายละเอียด
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับภูมิแพ้และความรูด้ า้ นโรคภูมิแพ้ท่ีพบบ่อย
4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย
เด็กโรคภูมิแพ้ท่ีพบบ่อย (ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอผูป้ ่ วยต่าง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
่ งึ มี
ระดับความสามารถทีพ
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2-3 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 1
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4-5 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L5 เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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EPA 5 ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางด้านโรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่องแต่กาเนิด
(Assess and manage patients with primary immunodeficiency)
หัวข้อที่

รายละเอียด

1. ชือ่ เรื่องกิจกรรม
2. ข้อกาหนด และ ข้อจากัด
ของกิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ ผู้ป่วย)

ประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่พบบ่อย
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 มีทา่ ทีและทักษะในการซักประวัติท่ีเหมาะสม
2.2 ตรวจร่างกายด้วยวิธีการที่ถกู ต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ เพื่อนามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถกู ต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา
ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
2.8 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขัน้ ตอนการตรวจแปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อ
การทาหัตถการนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริบท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ท่ีมีภาวะผิดปกติดา้ นโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่พบ
บ่อย
 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
 ความรูพ้ ืน้ ฐาน
 การบริบาลผูป้ ่ วย
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ภาวะผูน้ า
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต้องมี
4.1 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับภูมิแพ้และความรูด้ า้ นโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่
พบบ่อย

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

4. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม
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5. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

4.2 ทักษะทางคลินิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills) ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย
เด็กโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กาเนิดที่พบบ่อย (ภาคผนวกที่ 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทัง้ การพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครัง้ ในหอผูป้ ่ วยต่าง ๆ กัน
5.2 Case-based discussion อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยอาจารย์
่ งึ มี
ระดับความสามารถทีพ
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2-3 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 1
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4-5 สาหรับเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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ตารางกลุ่มโรคสาหรับการประเมิน EPA
Allergy
โรคทีไ่ ม่ซับซ้อน
(Fellow 1)

Emergency condition (EPA 2)
-

Acute asthmatic attack
Anaphylaxis

Non-emergency condition (EPA 1, 4)
-

Respiratory: Allergic rhinitis, Sinusitis
Food allergy
Drug allergy: Non severe cases
Skin allergy: Atopic dermatitis, ACD

Immunodeficiency
Emergency condition (EPA 2)
- การให้ IVIG
- การ Mx ผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ IVIG
- Blood transfusion reaction
Non-emergency condition (EPA 1,5)
-

การประเมินผูป้ ่ วย recurrent infection

Allergy prevention (EPA 1)
หัตถการ (EPA 3)

โรคทีซ่ ับซ้อน
(Fellow 2)

- Skin test
- Oral food challenge test
- Drug provocation test
- Immunotherapy
- Pulmonary function test
Emergency condition (EPA 2)
- Acute asthmatic attack (severe)
- Complicated anaphylaxis
Non-emergency condition (EPA 1,4)
-

Non-emergency condition (EPA 1,5)
-

การวินิจฉัยและให้การรักษาโรค PID

Respiratory: Severe cases (asthma, recurrent sinusitis)
Food allergy: FPIE
Drug allergy: SCAR
Skin allergy: Refractory CSU, severe AD

Allergy prevention (EPA 1)
หัตถการ (EPA 3)
-

OFC ในกลุม่ High risk เช่น มี multiple food allergy, เคยมี
ประวัติ anaphylaxis
DPT ในกลุ่ม High risk
Drug desensitization
IT ในกลุม่ High risk
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ภาคผนวกที่ 7
ตารางรายชือ่ อาจารย์ปฏิบัตงิ านเต็มเวลา
ลาดับ

1.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชือ่ – นามสกุล

รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
(ประธานการฝึ กอบรม)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
-

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2530
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536

-

Certificate in Allergy and Clinical Immunology, Duke
University Medical Center, ปี พ.ศ. 2543
Certificate in Allergy and Clinical Immunology, Jaffe Food
Allergy Research Institute, Mount Sinai School of Medicine, ปี
พ.ศ. 2545
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลชลบุรี ปี พ.ศ. 2549
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553
Certificate in Immunology, Erasmus Medical Center, ปี พ.ศ.
2556

-

-

2.

ผศ.พญ. นริศรา สุรทานต์นนท์

-

3.

อ.พญ. พรรณนิภา กิตติพงษ์พฒ
ั นา

-

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556

-

อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ.ศ. 2560
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563
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ตารางรายชือ่ อาจารย์ปฏิบัตงิ านไม่เต็มเวลา
ลาดับ

4.

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชือ่ – นามสกุล

ศ. พญ. จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
-

5.

นาวาอากาศเอกหญิง ศศวรรณ
ชินรัตนพิสทิ ธิ์

-

6.
อ.พญ. ปาริชาต ขาวสุทธิ์

-

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2520
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
Certificate in Allergy and Clinical Immunology, University of
Pennsylvania, ปี พ.ศ. 2528
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน) คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2537
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2541
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคมุ้ กัน) คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาลปี พ.ศ. 2548
Certificate in Pediatric Allergy and Clinical Immunology,
University of South Florida and Harvard Medical School ปี
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) ปี พ.ศ. 2561
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
Certificate in Pediatric Rheumatology Clinical Fellowship
program, RCPCH, Great Ormond Street Hospital ปี พ.ศ. 2560
ประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวกที่ 8
คุณสมบัตขิ องสถาบัน
1. คุณสมบัติท่วั ไป สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรูใ้ ห้ครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี ้
ก.
ข.
ค.
ง.

สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ได้รบั การรับรองคุณภาพ
มีกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่ รูใ้ ห้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วย
นอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีสว่ นดาเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับ
ผูป้ ่ วยโดยตรง
จ. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ โดยผูบ้ ริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่
รับผิดชอบดาเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ฉ. มีปณิธานและพันธกิจของสถาบันที่ระบุไว้ชดั เจนว่า มุง่ ผลิตแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีความรู ้
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ ส่งเสริมความสามารถในการเป็ นนักวิชาการ
ช. มีระบบบริหารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็ นต้น โดยระบบงานดังกล่าวต้องเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และประกาศให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบทั่วกัน
ซ. มีจานวนแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิเพียงพอที่จะรับผิดชอบการฝึ กอบรมทัง้ ในสาขที่ฝึกอบรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
และแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒินนั้ มีความมุง่ มั่น ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึ กอบรม
ฌ. ในระยะ 5 ปี แรกหลังการได้รบั อนุมตั ิดาเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
สถาบันทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลอาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนินการเปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ให้
ช่วยทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ หรือเป็ นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมในการดาเนินการฝึ กอบรม
ญ. ก่อนเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์หรือ
โรงพยาบาล จะต้องดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรม เพื่อให้ผสู้ าเร็จการ
ฝึ กอบรมมีสทิ ธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่าง ๆ
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึ กอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ทัง้ นีจ้ ะต้องมีแผน
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ดาเนินงานระยะ 5 ปี ท่ีมีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้องแสดงให้เห็นว่า มีความพร้อม
ดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึ กอบรมแต่ละชัน้ ปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
ในกรณีท่ีสถาบันฝึ กอบรมเป็ นสถาบันภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ญ) แล้ว จะต้องไม่
แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตัง้ มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทนุ สารองเพียงพอในการดาเนินการระยะยาว และให้มีผแู้ ทน
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึง่ รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรมเป็ นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตาแหน่ง
2. สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรูใ้ ห้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
ก. ห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับการชันสูตร สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หรือติดต่อ
ขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพืน้ ฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการ
ฝึ กอบรม ซึง่ ห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรูค้ วามชานาญเป็ นผูค้ วบคุมและมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
- ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทาการตรวจศพ ตรวจชิน้ เนือ้ และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้
จากการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิน้ เนือ้ เยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง มีพยาธิ
แพทย์ท่ีสามารถให้คาปรึกษา หรือสอนผูร้ บั การฝึ กอบรมได้
- มีอตั ราการตรวจศพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผูป้ ่ วยที่ถงึ แก่กรรมในโรงพยาบาล (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิน้ เนือ้ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนโดย
พยาธิแพทย์ สามารถให้การวินิจฉัยขัน้ สุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
- ในกรณีท่ีอตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถงึ เกณฑ์ท่ีกาหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บง่ ชีถ้ งึ ความ
สนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุการดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ
- ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชนั สูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุล
ทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคมุ้ กันได้เป็ นประจา รวมทัง้ จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับ
การฝึ กอบรม
ข. หน่วยรังสีวทิ ยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรงั สีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิ ซึง่ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจาเป็ นสาหรับการ
ฝึ กอบรมได้
ค. ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดและฐานข้อมูล ซึง่ มีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร
การแพทย์ท่ีใช้บ่อย สาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใช้ได้
สะดวก มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกจริยธรรม
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ง. หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู้ ่ วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึง่ บันทึกประวัติ ผลการ
ตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหน่วยงานทาง
คลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่
ฝึ กอบรมหากจาเป็ น และมีทีมการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้ผรู้ บั การฝึ กอบรมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงาน
และบุคลากรสาขาอื่น และวิชาชีพอื่น
4. กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ทัง้ ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบสาขาที่
ฝึ กอบรม เช่น Journal club เป็ นต้น หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น Tissue conference,
tumor conference, morbidity-mortality conference, clinical-pathological conference เป็ นต้น นอกจากนี ้ สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิก
สัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรม ทัง้ ในและนอกประเทศ ตามโอกาส
สมควร
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กุมารเวชศาตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ ุ้มกัน พ.ศ. 2559-2562
1. ศ. เกียรติคณ
ุ นพ.มนตรี
ตูจ้ ินดา
ที่ปรึกษา
2. ศ.นพ.ปกิต
วิชยานนท์
ที่ปรึกษา
3. พล.อ.ต.หญิงกณิกา
ภิรมย์รตั น์
ที่ปรึกษา
4. ศ. พญ.นวลอนงค์
วิศิษฏสุนทร
ที่ปรึกษา
5. ศ. พญ.มุทิตา
ตระกูลทิวากร
ที่ปรึกษา
6. พล.ต.หญิง อารียา
เทพชาตรี
ที่ปรึกษา
7. ศ. พญ. มุกดา
หวังวีรวงศ์
ที่ปรึกษา
8. ศ. พญ.จรุงจิตร์
งามไพบูลย์
ที่ปรึกษา
9. ศ. นพ.สุวฒ
ั น์
เบญจพลพิทกั ษ์
ที่ปรึกษา
10. รศ. พญ. ชลีรตั น์
ดิเรกวัฒนชัย
ประธาน
11. รศ.พญ. พรรณทิพา
ฉัตรชาตรี
อนุกรรมการ
12. ศ.พญ. อรทัย
พิบลู โภคานันท์
อนุกรรมการ
13. อ.ดร.พญ. ภาสุรี
แสงศุภวณิช
อนุกรรมการ
14. ศ.พญ อรพรรณ
โพชนุกลู
อนุกรรมการ
15. อ. พญ. ทัศลาภา
แดงสุวรรณ
อนุกรรมการ
16. อ.นพ. วสุ
กาชัยเสถียร
อนุกรรมการ
17. น.อ.หญิง ดร.พญ.ศศวรรณ
ชินรัตนพิสิทธิ์
อนุกรรมการ
18. รศ.พญ. สุวรรณี
อุทยั แสงสุข
อนุกรรมการ
19. อ.นพ. กันย์
พงษ์สามารถ
อนุกรรมการ
20. ผศ.พญ. ปั ญจมา
ปาจารย์
อนุกรรมการ
21. ผศ.ดร.นพ. สิระ
นันทพิศาล
อนุกรรมการ
22. รศ.พญ. ปนัดดา
สุวรรณ
อนุกรรมการ
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จันทร์สกุลพร
อนุกรรมการ
24. ผศ.พญ. ยิ่งวรรณ
เจริญยิ่ง
อนุกรรมการ
25. ผศ.นพ. มงคล
เหล่าอารยะ
อนุกรรมการ
26. ผศ.พญ. นริศรา
สุรทานต์นนท์
อนุกรรมการ
27. ผศ.พญ. อารยา
ยืนยงวิวฒ
ั น์
อนุกรรมการ
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กุลาเลิศ
อนุกรรมการ
29. รศ.ดร.พญ. วิภารัตน์
มนุญากร
อนุกรรมการและเลขานุการ
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