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วันท่ีแพทยสภารับรอง ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ีมีผลใช้บังคับ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภมูิคุม้กัน 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------- 

๑. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

๑.๑ ชื่อหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

 (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Allergy and Immunology 
 

๑.๒ ชื่อคุณวุฒิ 
 ชื่อเต็ม 
 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology

ชื่อย่อ 
 (ภาษาไทย) วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
 (ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology 
 ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ  
 (ภาษาไทย) วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology 
   หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Pediatric Allergy and Immunology 
 

๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
 

๑.๔ หลักการและเหตุผล  
  โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยท่ีสุดในเด็กไทย ตัวอย่างโรคภูมิแพ้ที่ส าคัญได้แก่ โรคหืด (asthma) 
โรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (atopic dermatitis) และโรคแพ้
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อาหาร (food allergy) ความรุนแรงของโรคมีได้หลายระดับตั้งแต่อาการไม่มากหายเองได้ไปจนถึงระดับเสียชีวิต
อย่างกะทันหันได้ เช่น โรคหืดรุนแรงและโรค anaphylaxis โรคภูมิแพ้บางอย่างเช่นโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้
, โรคผื่นลมพิษและโรคแพ้อาหารเป็นโรคเรื้อรังที่ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอยู่ในสภาวะที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานเป็นอันมาก นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมาพบว่าอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยมี
จ านวนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่มีรายงานในอดีตอย่างน้อย ๔-๕ เท่า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอ่ืนทั้งใน
ภูมิภาคนี้และทางซีกโลกตะวันตก ท าให้วิวัฒนาการด้านวิชาการ การวิจัยการตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้มี
ความก้าวหน้าอย่างมากมาย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐เปน็ต้นมาจนถึงปัจจุบัน แพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกัน และมีสถาบันฝึกอบรมเพ่ิมจ านวนมากข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง มีกุมารแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวน
มากกว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งสามารถท าประโยชน์ต่อสังคมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ลดอัตราการเจ็บป่วย อัตรา
การเสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตเด็กไทยได้เป็นจ านวนมาก  
  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immune deficiency) เป็นผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่แม้ว่าพบน้อย
กว่าผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ แต่อาการของผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะรุนแรงกว่า โดยที่ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ
เกิดการติดเชื้อเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ ทั้งนี้โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จึงควรมีความรู้ความสามารถ
ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง ๒ กลุ่มนี้ให้ดีขึ้นหรือหาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติได้  
  อย่างไรก็ตามทั้งโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ เป็นโรคเรื้อรังท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายหลายระบบ อีกท้ังเป็นกลุ่มโรคท่ีมีอาการรุนแรง รวมทั้งจ าเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษในการวินิจฉัย
และรักษา เช่น การตรวจภมูิแพ้ทางผิวหนัง (allergy skin testing) การตรวจ specific IgEในซีรั่ม การตรวจ
ประเมินสมรรถภาพปอด ความไวของหลอดลม (bronchial hyperresponsiveness) การประเมินการท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ การใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ 
และการใช้ยา intravenous immunoglobulin เป็นต้น ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการปรึกษา หรืออยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์จึงยังมีความจ าเป็นต้องผลิตแพทย์ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการดูแลรักษา และเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการ
ศึกษาวิจัยในสาขานี้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ให้การรักษาผู้ด้วยโรคในสาขานี้ดีเท่ากับประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาคนี้และในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกในอนาคต 
  สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อคุณภาพการดูแลรักษาของแพทย์มีสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข มี
ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งระบบบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน ระบบสวัสดิการของประชาชน 
ระบบประกันชีวิต รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตร
ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ได้กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่ทันสมัย สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในสภาวะใหม่
ได้ดี ทั้งนี้สอดคล้องไปกับเกณฑ์แพทยสภาที่ก าหนดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทุก ๕ ปี 
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๑.๕ ก าหนดเปิดฝึกอบรม 

  เปิดการฝึกอบรมวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

๑.๖ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  ในกรณี มีจ านวนอาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้แต่ไมเ่กินร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดและภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันของอาจารย์
แบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่
ขาดไป 
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๑.๗ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมตามท่ีก าหนด ใน
ตารางต่อไปนี้ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
จ านวนผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คน/ปี ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 
จ านวนผู้ป่วยในกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คน/ปี ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ 
หัตถการต่างๆ ที่ส าคัญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คน/ปี      
- การตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง ๕๐ ๘๐ ๑๑๐ ๑๔๐ ๑๗๐ 
- การตรวจประเมินสมรรถภาพทางปอด ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ 
- การสอนการใช้ยาสูดบ าบัดโรคภูมิแพ้ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ 
 

๑.๘ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ 
  ๑.๘.๑  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
  ๑.๘.๒  ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์  
  ๑.๘.๓  เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น 
  ๑.๘.๔  เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 
  ๑.๘.๕  เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

๑.๙ จ านวนปีการฝึกอบรม 

   หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๒ ป ี
 

๑.๑๐ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
  ด าเนินการฝึกอบรมกุมารแพทย์ต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันให้มีความรู้
ความช านาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยโรคดังกล่าวให้ได้ผลการรักษาท่ีได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้แพทย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีความสามารถในการให้ค าแนะน าการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยอย่างน้อยต้องมีความรู้
ความสามารถดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑๐.๑ วินิจฉัยสาเหตุ ให้ค าแนะน าในการป้องกัน และให้การรักษาโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องในเด็กได้ 
  ๑.๑๐.๒ อธิบายพยาธิก าเนิด เลือกวิธีตรวจวินิจฉัย เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัย หรือเพ่ือบอกระดับความ
รุนแรงของโรค และให้การรักษาท่ีถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ 
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  ๑.๑๐.๓ เข้าใจในหลักการและข้อบ่งชี้ในการตรวจทางภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๑๐.๔ สามารถใช้วิธีการและเลือกเทคนิคการตรวจทางโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัย 
พยากรณแ์ละรักษาโรคต่าง ๆ ได้เหมาะสม 
  ๑.๑๐.๕ สามารถท าการวิจัยหรือร่วมในการวิจัยกับแพทย์สาขาอ่ืน ๆ หรือนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียงได้ 
  ๑.๑๐.๖ สามารถอธิบายผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ วิธีตรวจวินิจฉัย  
วิธีรักษา และป้องกันโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในเด็กชนิดต่างๆได้ 
  ๑.๑๐.๗ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม และแสดงมารยาทอันดีต่อผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งมี
ความสัมพันธ์ อันดีต่อผู้ร่วมงานและแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๑๑ เนื้อหาโดยสังเขปของการฝึกอบรมและในช่วงระหว่าง ๒ ปี ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการประเมิน โดย
แบ่งออกตามระบบส าคัญของร่างกายและโรคที่พบบ่อยท้ังทางด้านคลินิก (clinical science) และความรู้
พื้นฐาน (basic science) 
 

 ๑.๑๑.๑   โรคส าคัญที่พบบ่อย (clinical science) 
 ๑.๑๑.๒  ความรู้พื้นฐาน (basic science) 
 

 I. ระบบการหายใจ (Respiratory system) 
Section I Clinical sciences Basic sciences 
Asthma 
 

๑. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology 

๒. Mechanism of asthma: etiology, 
pathophysiology, associate finding, 
clinical course, prognosis e.g.: pre-
dictor of severe asthma, asthma 
phenotype, endotype. Therapeutic 
effect; effect of inhaled cortico-
steroids on growth  

๓. Diagnosis of asthma: data interpre-
tation and diagnosis 

๔. Investigation: interpretation of 
pulmonary function test, bronchial 
challenge test interpretation 

๕. Differential diagnosis:  other dis-

๑. Airway inflammation 
๒. Airway remodeling 
๓. Corticosteroids: mechanism of 

action 
๔. Anticholinergic agents: mechanism  

of action of different types  
๕. Mechanism of action of anti-IgE 
๖. Mechanism of action of anti- 

leukotrienes 
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ease such as vocal cord dysfunc-
tion (VCD) 

๖. Management of asthma: Emergen-
cy, choose appropriate treatment,  
Long-term: medication selection,  
step-up and step-down treatment 

Preschool wheeze 
 

๑. Health & health maintenance: risk 
factors, e.g.: role of viral respiratory 
tract infection, endotoxin, prebiot-
ics, epidemiology. 

๒. Mechanism of disease: Etiology, 
pathophysiology, associate finding, 
natural history, clinical course/ 
prognosis e.g. :  recurrent wheeze 
lead to asthma, wheezing pheno-
type,  

๓. Diagnosis: data interpretation and 
diagnosis 

๔. Investigation: interpretation of 
forced exhaled nitric oxide (FENO) 

๕. Differential diagnosis: other diseas-
es caused wheezing 

๖. Management of asthma: long term 
treatment select medication, step-
up and step-down treatment 

 

Allergic conjuncti-
vitis/ vernal ker-
tatoconjunctivi-
tis(VKC)/atopic 
keratoconjunctivitis 
(AKC) 

๑. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, prevention 

๒. Mechanism of disease: etiology, 
pathophysiology, natural history, 
clinical course 

๓. Diagnosis of disease 
๔. Management : selection of medi-

cation, 

๑. Pathology of vernal kertatocon-
junctivitis (VKC)/atopic keratocon-
junctivitis (AKC) 

๒. Epigenetic and allergic disease: 
methylation, acetylation, micro 
RNA 

๓. Action of calcineurin Inhibitors 
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Allergic rhinitis 
(AR)/Nonallergic 
rhinitis (AR) 
 

๑. Health & health maintenance: 
risk factors, epidemiology, pre-
vention 

๒. Mechanism: Etiology (cross reac-
tivity fruits), pathophysiology, 
natural history, clinical course 

๓. Associated diseases:  
- Diagnosis of obstructive sleep 

apnea (OSA) 
- Diagnosis of rhinosinusitis 

๔. Classification of  Chronic rhinitis: 
- Nonallergic: nonallergic rhinitis 

with eosinophilia 
- Idiopathic Rhinitis 

๕. Diagnosis: data interpretation 
๖. Investigation: 
- Nasal cytology 

๗. Severity of allergic rhinitis 
๘. Long term management: selec-

tion of medication 

๑. Action of antihistamines 
๒. Action of intranasal corticoster-

oids  

 
 II.Food allergy, anaphylaxis (multiple organ systems) 

Section  II Clinical sciences Basic sciences 

Anaphylaxis ๑. Health & Health Maintenance: Fac-
tors affecting incidence and severi-
ty, Prevention  

๒. Mechanisms of Disease: causative, 
severity of illness (mechanism of 
anaphylactic shock) , clinical 
course and prognosis (observation 
period, biphasic reaction) 

๓. Diagnosis: clinical criteria for diag-
nosis 

๑. Pathophysiologic classification 
(IgE dependent, IgE independ-
ent, nonimmunologic mecha-
nism)  

๒. Mast cells and Basophil 
degranulation and their medi-
ators 
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๔. Investigation: in vivo testing, in 
vitro testing (serum tryptase, 
plasma histamine, 24 hour urinary 
histamine metabolites, CD63, 
CD203) 

๕. Differential diagnosis (such as 
flushing syndrome, restaurant syn-
dromes, Scombroidosis) 

๖. Management:  
๖.๑  Emergency management: ep-

inephrine, corticosteroid, antihista-
mines, fluid, atropine, glucagon, vaso-
pressors 

๖.๒  Long term management: al-
lergen avoidance, indication for immu-
notherapy, prognosis for recurrence 

Food Allergy  
 

๑.  Health & Health Maintenance:     
- Epidemiology of food allergy     
- Food allergy risk factor (genetic 

polymorphisms: filaggrin gene)  
๒.  Mechanisms of disease:  
- Etiology: food allergens (Class-I, 

Clas- II food allergens and cross 
reactivity of food allergens), 
food additives and food color-
ants (such as tartrazine, sunset 
yellow, sulfites) 

- Pathogenesis and pathophysio-
logic mechanisms of food aller-
gy (IgE-mediated, Non-IgE medi-
ated, IgE and Cell mediated re-
sponse)  

- Severity of disease (risk for fatal 
food anaphylaxis, food-

๑.  Normal Immune process: gas-
trointestinal mucosal barrier, oral 
tolerance   
๒.  Abnormal Process: Immuno-
logic change in food allergy (IgE 
mediated, non IgE mediated)  
๓.  Principle of therapeutics: im-
munologic change in immuno-
therapy    
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dependent exercise induced 
anaphylaxis)  
 Natural history and prognosis 
(cow’s milk, egg allergy)  

๓.  Diagnosis:   
- Data interpretation: clinical 

manifestations according to 
pathophysiologic mechanisms 
IgE, non-IgE mediated, mixed IgE 
and non IgE mediated disorders 
involving gastrointestinal, cuta-
neous, respiratory 

๔.  Investigation: invivo testing (oral 
food challenge testing, skin prick test-
ing) and  
invitro testing (serum specific IgE for 
food, component-resolved diagnosis)  
๕.  Management:   
- Long-term management: option 

to select milk formula, exten-
sively heated milk and egg pro-
tein, immunotherapy (oral im-
munotherapy and sublingual 
immunotherapy), option for al-
lergen avoidance, dietary rec-
ommendation   

 
 III.   Skin (dermatological system) 

Section  III Clinical sciences Basic sciences 

Atopic dermatitis  
 

๑. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, prevention 
of atopic dermatitis (breast feed-
ing, hypoallergenic formula) 

๑. Immunopathologic mecha-
nisms of atopic dermatitis 
a) Defective epidermal barri-

er function 
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๒. Mechanism of diseases:  
๒.๑  Natural history (atopic march) 
๒.๒Trigger factors  

- roles of allergens (foods, 
aeroallergens 

- microbial agents 
- autoantigens 
-irritants 

๒.๓ Associated findings (eg. food 
allergies, respiratory allergies) 

๒.๔Clinical course/ prognosis  
๓. Diagnosis:  

๓.๑ Clinical manifestations of 
atopic dermatitis 

๓.๒Investigation: skin prick test, spe-
cific IgE, food provocation test 

๓.๓  Differential diagnosis: seborrhe-
ic dermatitis, psoriatic derma-
titis, contact dermatitis, prima-
ry immunodeficiency diseases 
(PIDs) 

๔. Management : Long-term treat-
ment 
- optimal skin care, skin hydra-

tion 
- management of triggers (food, 

aeroallergens, microbial 
agents) 

- anti-inflammatory medications 
(topical steroids, topical cal-
cineurin inhibitor, systemic an-
ti-inflammatory drugs (ster-
oids, cyclosporine, azathio-
prine, etc.) 

b) Immunoregulatorydys-
function (innate immunity, 
acquired immunity- role 
of IgE on cutaneous in-
flammation, Th2 response 
, etc., cytokines 
&chemokines) 

c) Genetic defect related to 
the developing of diseas-
es/ associated with in-
crease severity eg. filaggrin 
mutation  
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- adjunctive therapy (wet wrap, 
antipruritic drug) 

- Role of Immunotherapy 
Urticar-
ia&angioedema 

Urticaria (+/- angioedema) 
๑. Heath & health maintenance:  

epidemiology 
๒. Mechanism of diseases:  

๒.๑  Natural history and prognosis 
๒.๒  Etiology: (acute) 
- viral and bacterial infections 
- parasitic infections 
- allergen-triggered 
- drugs (eg. nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs), 
antibiotics) 
- foods 
- insect bite    

๓. Diagnosis:  
๓.๑  Clinical manifestations of urti-

carial & angioedema (acute/ chronic 
ordinary urticaria, physical urticaria) 

๓.๒  Investigation:  
- acute urticaria: complete 

blood count, stool exam, skin 
prick test, specific IgE,  
- chronicurticaria: complete 

blood count, ESR, thyroid an-
tibody and function, ANA, au-
tologous serum skin test, food 
allergy etc.  

๓.๓  Differential diagnosis: urticarial 
vasculitis, mastocytosis 
๔. Management :  

Pathogenesis of diseases 
- Chronic spontaneous urticar-

ia autoimmune theory eg., 
anti-IgEor anti-IgE receptor  

- Hereditary angioedema/ 
bradykinin mediated angi-
oedema  
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๔.๑  Treatment for acute urticaria 
๔.๒  Long-term treatment for 

chronic urticaria (antihistamine, H1 
and H2 blockers, anti-leukotrine, anti-
IgE, immunosuppressive agents  
Angioedema without urticaria 
๑. Mechanism of diseases:  
๒. Natural history and prognosis 
๓. Diagnosis, clinical manifestations   

investigation, differential diagno-
sis 
 

 IV.  Drug, vaccine, insect, latex, (multiple systems) 
Section  IV Clinical sciences Basic sciences 

Drug allergy (anti-
biotics, anticonvul-
sant, RCM, CMT, 
NSAIDs)  

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology  

2. Mechanism of drug allergy: etiolo-
gy, pathophysiology (hapten, pro-
hapten, p-i concept), associate 
finding, clinical course/ prognosis 

3. Diagnosis of drug allergy: data in-
terpretation and diagnosis eg. drug 
reaction (or rash) with eosinophilia 
and systemic symptoms (DRESS), 
Stevens–Johnson syndrome (SJS), 
toxic epidermal necrolysis syn-
drome (TEN), acute generalized 
eczematous pustulosis (AGEP), an-
aphylaxis, angioedema and urticar-
ia 

4. Investigation: Approach to drug 
allergy, SPT, sIgE, drug provocation 
test, lymphocyte transformation 
test 

Immunopathologic reactions of 
drug allergy: Gell-Coombs classifi-
cation 
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5. Differential diagnosis:  other ad-
verse drug reactions eg. overdose, 
side effects, intolerance, idiosyn-
crasy 

6. Management of drug allergy: 
emergency, desensitization, use 
graded challenge test, long term 
and prevention  

Adverse reactions 
to vaccines (egg 
allergy and gelatin 
allergy) 
 

1. Diagnosis: investigation eg skin 
prick test, challenge. 

2. Management emergency, acute, 
long-term of adverse reaction to 
vaccines: egg allergic patients, gel-
atin allergic patients eg split dose 
in severe reactions 
 

3. Vaccination to immunocompro-
misehostseg. T cell defects, B cell 
defects, chronic granulomatous 
disease, bone marrow transplanta-
tion, HIV, on long term steroid, 
malnutrition and spleenectomy 

 

Insect allergy (Bee, 
wasp, fire ants) 

1. Health & health maintenance: risk 
factors, epidemiology, prevention 

2. Mechanism of insect allergy: etiolo-
gy, pathophysiology, natural history, 
clinical course 

3. Diagnosis of insect allergy: data in-
terpretation, skin prick test, sIgE 

4. Management of insect allergy: 
emergency and acute, long-term eg. 
venom immunotherapy (VIT) indica-
tion, result 

1. Composition of venom 
2. Mechanism of venom immu-

notherapy (VIT): T regulatory 
cells, IgG4 

Latex allergy  1. Health & health maintenance: risk  
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 factors, epidemiology, prevention 
2. Mechanism of latex allergy: Etiology 

(cross reactivity to fruits), patho-
physiology, natural history, clinical 
course 

3. Diagnosis of latex allergy: data in-
terpretation, SPT, sIgE 

4. Management Latex allergy: emer-
gency, acute and long-term: avoid 
cross reactivity (latex-fruit syn-
drome) 
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 V.   Aeroallergen and aeroallergen Immunotherapy (multiple systems) 
Section  V Clinical sciences Basic sciences 

Aeroallergen  ๑.  Health & Health Maintenance:   
epidemiologyeg. indoor allergens, out-
door allergens     
๒.  Diagnosis:  
data interpretation eg type of  pollenห 
 

๑.  Biology of airborne parti-
cles:eg  major group allergen, 
protein molecule, function, cross 
reactivity 
๒.  Host defense and mecha-
nisms of allergenicity:eg DAMPs, 
genetic factors, hydrolytic en-
zyme activity 

Allergen Extract   ๑. Stability of allergen extracts  
๒. Standardization of allergen 

extracts 
๓. Mixing of allergen extracts 
๔. Cross allergenicity 
๕. Adequate allergen dose 

Immunotherapy 
(subcutaneous 
immunotherapy – 
SCIT and sublin-
gual immunother-
apy - SLIT) 

๑. Mechanisms of disease: 
- Therapeutic efficacy eg efficacy 

of SCIT/SLIT in asthma and aller-
gic rhinitis, combination treat-
ment with omalizumab 

- Clinical course/prognosis eg per-
sistence of clinical improvement 
after cessation of SCIT/SLIT 

๒. Diagnosis: 
- Data interpretation eg adverse 

reactions, patient selection, 
- Investigation eg assessment of 

tolerance   
๓. Management & Treatment:  
- Acute eg.local reaction, systemic 

reaction  
- Long-termeg management for 

prevention of adverse reaction 

๑. Humeral immune response to 
inhalant immunotherapy 

๒. Regulatory T lymphocytes, 
response to immunotherapy 

๓. T helper cell response to in-
halant immunotherapy 

๔. IgG4 and other responses 
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Allergen avoidance  
 

๑. Mechanisms of disease: 
- Therapeutic effect eg clinical ef-

fects of control measures ac-
cording to allergic disease  

๒. Management & Treatment: 
- Long term eg. avoidance 

measures for indoor/ outdoor 
allergens  

 

 

 VI.   Immunodeficiency (multiple system) 
Section  VI Clinical sciences Basic sciences 

T cell, B cell, im-
munoglobulins 

๑. Antibody deficiency (agammag-
lobulinemia, common variable 
immunodeficiency disease (CVID), 
other antibody deficiencies  

๑.๑  Mechanism of diseases:  
- CVID, agammaglobulinemia, 

other antibody deficiencies: 
pathogenesis, complication, 
prognosis 

๑.๒  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and la-

boratory findings  
- Characteristic in antibody defi-

ciencies 
     ๑.๓  Management :  
- Acute management 
- Long term management 
- Complication of intravenous 

immunoglobulin (IVIG) 
๒.  T cell and combined immunodefi-
ciency 
- (severed combined immunode-

๑. Normal proces 
- Ag processing, presentation, 

recognition 
- Dendritic cell and function 
- T and B cell development: re-

arrangement of receptor 
genes 
- Effector mechanism: cell-

mediated humunitiy and hu-
moral immunity  
- T & B cell interac-

tion/activation 
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ficiency - SCID, hyper immuno-
globulin M syndrome HIGM, Di-
George syndrome) 

๒.๑  mechanism of diseases:  
- pathogenesis, molecular ab-

normalities 
๒.๒  Diagnosis:  
- Cellular characteristic 
- Clinical manifestations and lab 

characteristic  
๒.๓  Management :  
- Acute management 
- Long term management 

TH17  HyperIgE syndrome 
๑.  Mechanism of diseases:  
- Etiology, pathogenesis 

๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and lab 

characteristic  

๑. Normal process 
- Development 
- Function 

 

Regulation of im-
mune response 

Immunodysregulationpolyendocrino-
pathyenteropathy 
 X-linked syndrome (IPEX), Autoim-
mune polyendocrinopathy-
candidiasis-ectodermal dystrophy 
(APACED), chronic mucocutaneous 
candidiasis syndrome (CMC) 
๑.  Mechanism of diseases:  

- Etiology, causation, compli-
cation, prognosis 

๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and 

lab  
Management:  

๑.  Regulatory T cell 
Normal process 
- Development 
- Function 

๒.  Apoptosis, tolerance  
Normal process 
- Apoptosis 
- Central and peripheral 

tolerance 
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- Long term management 
 
 
 
Innate immune 
cell 
(phagocyte, innate 
T cell, innate lym-
phoid cell) 

Phagocytic defects 
chronic granulomatous disease (CGD), 
IL12/IFNg pathway 
๑.  Mechanism of diseases:  
- Etiology, causation, pathogen-

esis 
๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and lab 

characteristic  
๓.  Management :  
- Long term management 

๑. Normal process 
- Innate receptors 
- Specificity and function of 

TLR 
- Mechanism of phagocyto-

sis 
 

Inflammatory re-
sponse and com-
plement 

Other primary immune deficiency eg : 
Leukocyte-adhesion deficiency (LAD) 
and complement defect  
๑.  Mechanism of diseases:  

- Etiology, causation, patho-
genesis 

๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and 

lab characteristic  

๑.  Inflammatory response 
(cell migration, tissue homing, 
inflammasome) 
Normal process 
- Adhesion molecules 
- Tissue homing receptor, 

chemokines, cytokines 
- Inflammasome 

๒.  Complement and mannan-
lectin binding (MBL) 
Normal process  
- Pathway of complement 

activation and regulation 
Signal transduction  ๑.  Normal process 

- In innate immune re-
sponse 

- In T and B cell activation 
Skin and mucosal  ๑.  Normal process 
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immunity - Epithelial function 
- Antimicrobial peptide 
- Microbiome 

Well-defined im-
munodeficiency 
(Wiskott-Aldrich 
syndrome, Ataxia 
telangiectasia, 
Chediak-Higashi 
disease) 

๑.  Mechanism of diseases:  
- Etiology, causation, complica-

tion, prognosis 
๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and lab 

characteristics 
๓.  Management :  
- Long term management 

 

Hypereosinophilic 
syndrome (HES) 

๑.  Mechanism of diseases:  
- Etiology, causation, complica-

tion, prognosis 
๒.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and lab 

characteristics 
๓.  Management :  
- Long term management 

 

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

๑.  Health and health maintenance 
- Prevention of allograft rejec-

tion and graft-versus-host dis-
ease (GVHD) 

๒.  Mechanism of diseases:  
- Immune mechanism of GVHD, 

graft rejection 
๓.  Diagnosis:  
- Clinical manifestations and lab 

characteristics 
๔.  Management : 
- Acute management 
- Long term management 

 

Secondary immu- ๑.  Mechanism of diseases:   
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nodeficiency 
(malnutrition, 
splenectomy, 
Down’s syndrome), 
HIV infection 

Etiology, causation, immune response 
to HIV, immune response in malnutri-
tion/ splenectomy, Down’s syndrome 
 

 
 VII.  Autoimmune (multiple systems) 

Section  VII Clinical sciences Basic sciences 
Autoimmune co-
nidtions 

โรค juvenile idiopathic arthritis(JIA), 
Churg-Straus disease (CSS), Macro-
phage-activation syndrome (MAS) 
๑.  Health& health maintenance 
- Screening 
- General care 

๒.  Mechanism of disease 
- Etiology, natural history 
- Therapeutic effect 

๓.  Diagnosis 
- Data interpretation 
- Investigation 
- differential diagnosis 

Infection in relation to Kawasak’s 
disease 
Autoimmune 
autoinflammation 

 
 ๑.๑๑.๓    ความสามารถด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) ทักษะทางหัตถการและการแปลผล 
ความสามารถในการปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ 
 สามารถท าหัตถการที่เก่ียวข้องได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หัตถการเหล่านี้ ได้แก่ 

๑.๑๑.๓.๑ Performance and interpretation of skin prick, intradermal, patch tests, and 
delayed hypersensitivity tests. 

๑.๑๑.๓.๒ Performance of diagnostic testing for suspected drug, biologic, or vaccine al-
lergy. 

๑.๑๑.๓.๓ Safe preparation and administration of immunotherapy vaccines. 
๑.๑๑.๓.๔ Performance of allergen provocation tests, such as nasal, conjunctival, bron-

chial, and oral challenges, and food and medication challenges. 
๑.๑๑.๓.๕ Performance of patch testing for contact dermatitis. 
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๑.๑๑.๓.๖ Performance or knowledge of rhinoscopy and laryngoscopy, nasal endosco-
py, acoustic rhinometry, and rhinomanometry. 

๑.๑๑.๓.๗ Performance of basic lung function testing, including spirometry and bron-
chial provocation tests (methacholine or histamine challenges, measure-
ment of flow-volume loops and pulse oximetry, and prebronchodilator and 
postbronchodilator testing). 

๑.๑๑.๓.๘ Knowledge of how and when to measure exhaled nitric oxide, and how and 
when to perform whole-body plethysmography and impulse oscillometry. 

๑.๑๑.๓.๙ Knowledge of how and when to use various tests to measure airway in-
flammation and/or constriction, including bronchodilator-induced broncho-
dilation, induced sputum and/or bronchial and bronchoalveolar lavage. 

๑.๑๑.๓.๑๐ Assessment of environmental hazards in occupational allergy and 
knowledge of live insect sting challenges. 

๑.๑๑.๓.๑๑ Management of exclusion diets and provocation diets. 
๑.๑๑.๓.๑๒ Knowledge of and ability to interpret measurements of immune function, 

including serum immunoglobulin levels, IgG subclass levels, preimmuniza-
tion and postimmunization antibody titers, isohemagglutinin titers, and other 
ancillary tests for use in the differential diagnosis of congenital or acquired 
humoral immunodeficiency. 

๑.๑๑.๓.๑๓ Measurement and interpretation of laboratory tests to diagnose hereditary 
angioedema and complementdeficiencies. 

๑.๑๑.๓.๑๔ Measurement of phagocytic function. 
๑.๑๑.๓.๑๕ Interpretation of electrocardiograms, chest radiographs, computerized to-

mography scans and magnetic resonance images of the chest and sinuses, 
and interpretation of the main laboratory tests (blood, serum, microbiologi-
cal, urine, and fecal tests). 

 ๑.๑๑.๔    ความรู้ทางด้านบูรณาการ เจตพิสัย (affective domain) รวมไปถึง พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม (Ethics and Moral) 

๑.๑๑.๔.๑ Ability to work with colleagues in other disciplines.ได้มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ทุกระดับชั้น และสามารถสื่อสารและให้ความรู้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
องค์กร 

๑.๑๑.๔.๒ Ability to develop good rapport with patients and their family – to treat 
them in a ‘humanistic’ manner. 

๑.๑๑.๔.๓ Appreciation of the scope and limitations of allergy testing. 
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๑.๑๑.๔.๔ Appreciation of the limitations and problems created by so-called comple-
mentary medicine or alternative allergy practices. 

๑.๑๑.๔.๕ Understanding of the role of patient support groups and ability and willing-
ness to work with patient support organizations. 

๑.๑๑.๔.๖ Appreciation of all the issues relating to patient confidentiality and the ethi-
cal standards expected of all physicians. 

๑.๑๑.๔.๗ Knowledge of the country-specific legal framework for reporting of occupa-
tional diseases and assisting patients in obtaining compensation for occupa-
tional diseases. 

๑.๑๑.๔.๘ An ability to be a clinical decision maker, communicator, collaborator, man-
ager, health care advocate, and scholar. 

๑.๑๑.๔.๙ Abiliity to use knowledge in IT (inter-telecommunication) system to improve 
self-knowledge, consultation with colleagues and patients. 

 ๑.๑๑.๕    ความรู้ทางด้านกฎหมาย  
 ๑.๑๑.๕.๑ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 ๑.๑๑.๕.๒ การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
 ๑.๑๑.๕.๓ การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
 ๑.๑๑.๕.๔ พ.ร.บผู้เสียหายจากการดูแลรักษาพยาน 
 ๑.๑๑.๖    การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 
 ๑.๑๑.๖.๑ กระบวนการ hospital accreditation 
 ๑.๑๑.๖.๒ กระบวนการ quality assurance 
 ๑.๑๑.๗    การบริหารจัดการทางการแพทย์ 
   ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม ระบบประกันชีวิต 
 
๑.๑๒ วิธีการฝึกอบรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา ๒๔เดือน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด ครอบคลุมดังนี้   
 ๑.   ด้านความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อย่างสม่ าเสมอ 

๑.๑ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่งสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน
แห่งประเทศไทย  

๑.๒ ร่วมเรียนในรายวิชา advanced immunology และ/หรือ clinical immunology  ซึ่งเปิดสอน
ให้ กับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก อยู่แล้วตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

๑.๓ เป็นผู้ร่วมบรรยายทางวิชาการ 
๑.๔ ประชุมวิชาการ ได้แก่ 
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- Morning report  อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

- Morning conference  อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

- Journal club  ๑ครั้ง/สัปดาห์  

- Topic review  ๑ ครั้ง/สัปดาห์  

- Case discussion  ๑ ครั้ง/สัปดาห์ 

๑.๕ ประชุมปรึกษาปัญหาผู้ป่วย  
๑.๖ ประชุมวารสารสโมสร  
๑.๗ เป็นผู้น ากลุ่มในการรักษา หรือในการรับปรึกษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกับกพร่องปฐมภูมิ 
๑.๘ ให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ 
๑.๙ ร่วมประชุมกับภาควิชาอ่ืน เช่น อายุรศาสตร์พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ในการวางแผนการวินิจฉัย

และรักษาผู้ป่วยไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ครั้ง 
๑.๑๐ งานสอน 

จัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ า
บ้านที่ผ่านมาในสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรและช่วยในการจัดเก็บ
ตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจเข้าteaching file 

 ๒. ด้านทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิก โดยดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีปัญหาทาง
โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิฝึกและดูงานทางด้านห้องปฏิบัติการโดยให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ วิธีการท าและแปลผล immunological tests ต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ปฐมภูมิผู้รับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ของเวลาฝึกอบรมโดยดูแลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้และโรคที่มีความผิดปกติทางด้านภูมิคุ้มกัน รวมทั้งประสบการณ์ด้าน 
bonemarrowtransplantation 
 ๓. การฝึกอบรมด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จัดให้มีช่วงเวลาที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมวิชา
เลือกทั้งในและนอกสถาบันหรือไปต่างประเทศได้ไม่เกิน ๔เดือนตลอดการฝึกอบรมเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์
เพ่ิมเติม โดยสถาบันนั้นๆ จะต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โดยให้ใช้เวลาเรียนในแต่ละวิชา ๒-๔สัปดาห์ ขึ้นกับการเปิดรับของ
สถาบันที่สอนรายการวิชาเลือกท่ีแนะน า มีดังต่อไปนี้ 

๓.๑ Pediatric allergy and clinical immunology 
๓.๒ Clinical immunology laboratory 
๓.๓ Adult allergy and clinical immunology 
๓.๔ Otorhinolaryngology 
๓.๕ Dermatology 
๓.๖ Pediatric pulmonology 
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  อย่างไรก็ตามแพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนๆทีส่นใจได้โดยความเห็นชอบของประธาน
โครงการฝึกอบรม และเสนอแนะให้แพทย์ประจ าบ้านควรเรียนวิชาเลือก ในชั้นปีที่๑เป็นเวลา ๒เดือน และในชั้นปีที่ 
๒อีก ๒เดือน ไม่ควรเรียนทั้ง ๔เดือนในชั้นปีที่ ๒ 

๓. การวิจัยท าการวิจัยและเสนอรายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ 
ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพ่ือพิจารณารับรองอย่างน้อย ๑เรื่องก่อนสอบข้อเขียนเพ่ือขอรับวุฒิบัตร/หนังสือ
อนุมัติ 
 
๑.๑๓    การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๑.๑๓.๑ การประเมินระหว่างการฝึกอบรม จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการฝึกอบรม
ไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน เพ่ือเลื่อนชั้นและเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
  วิธีการวัดผล (๑) สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม (formative 
evaluation) โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
   (๒) ประเมินทักษะทางคลินิก ตามแบบประเมินในระหว่างการฝึกอบรม และ log book 
 ๑.๑๓.๒ การสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน
ประกอบ ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ตามก าหนดวันที่ได้ประกาศรับสมัครสอบในปีนั้นๆ เลขานุการ
คณะกรรมการฝึกอบรม (อฝส.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ท าการตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์
ที่สมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในระยะเวลาก่อนปิดรับใบสมัครสอบของแพทยสภาในปีนั้น ๆ 
  ผู้มีสิทธิเข้าสอบ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
๒. มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมเห็นควรให้สมัครสอบได้ 
๓. มีผลงานวิจัย ๑ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ท าขณะฝึกอบรม 

  วิธีการสอบ วิธีการประเมิน ประกอบด้วย 
  การวิจัยทางการแพทย์  
  วิธีการวัดผล  น าเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่าและสอบสัมภาษณ์ 
  เกณฑ์การตัดสินผ่าน  (1) มีผลงานวิจัยเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ ส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
แล้วในวารสารทางการแพทย์และ 
     (๒) ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสอบ 
  ความรู้ด้านวิชาการ (Factual knowledge) ประกอบด้วยการสอบปากเปล่าและการสอบข้อเขียน 
  การสอบปากเปล่า 
  วิธีการวัดผล  สอบปากเปล่าแบบตอบค าถามสั้นหรืออภิปรายปัญหาผู้ป่วย 
  เกณฑ์การตัดสินผ่าน ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
  ถ้าสอบไม่ผ่าน ให้สอบใหมโ่ดยการสอบปากเปล่าและสอบข้อเขียนในปีถัดไปตามมติของ
คณะกรรมการสอบ 
  การสอบข้อเขียน  จะมีสิทธิ์สอบได้ต่อเมื่อผ่านการสอบปากเปล่าแล้ว 
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  วิธีการวัดผล  สอบข้อเขียน (แบบ MCQ) จ านวน ๑๒๐ข้อ (โดยก าหนดสัดส่วนข้อสอบให้เป็น 
clinical: basic science เท่ากับ 70:30 และแบ่งย่อยเป็น clinical allergy ๕๐ข้อ clinical immunology ๒๐ 
ข้อ basic allergy ๑๐ข้อ และ basic immunology ๒๐ข้อ) 
  เกณฑ์การตัดสินผ่าน ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐  
  ถ้าสอบไม่ผ่าน ให้สอบใหม่ในปีถัดไปตามมติของคณะกรรมการสอบ 
  การตัดสินผลและประกาศผล 
   ตัดสินให้ผ่านเมื่อผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๑๓ 
   การตัดสินผลการสอบถือเป็นมติเอกฉันท์เมื่อผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการ อฝส. 
   ประธานอนุกรรมการ อฝส. แจ้งผลการสอบให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและ
แพทยสภา เพื่อประกาศผลต่อไป   
 ๑.๑๓.๓ การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร 
  ๑.๑๓.๓.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 
   ๑.๑๓.๓.๑.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ที่ผ่านการปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องมี
คุณสมบัติต่อไปนี้ครบทุกข้อ พร้อมหลักฐานประกอบ 
    ๑.๑๓.๓.๑.๑.๑ เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 
    ๑.๑๓.๓.๑.๑.๒ ได้ท างานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันใน
โรงพยาบาลที่มีการแยกหน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเกณฑ์ขั้นต่ าในการขอเปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
   ๑.๑๓.๓.๑.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันจากต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
ครบทุกข้อ พร้อมหลักฐานประกอบ 
    ๑.๑๓.๓.๑.๒.๑ วฒุิบัตรฯ ที่ได้รับต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา 
    ๑.๑๓.๓.๑.๒.๒ เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 
  ๑.๑๓.๓.๒ วธิีการประเมินและเกณฑ์ตัดสิน เช่นเดียวกับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
๑.๑๔    การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน และภายนอกตามระบบ กลไก และตามเกณฑ์ประเมินภายใน
ที่ก าหนดโดยแพทยสภา 
๑.๑๕     การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
  จัดให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยหลังก าหนด 5 ปี 
  หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกันเกิน ๓ ปี จะให้ “พัก” การประกาศสมัครแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดไว้ก่อน จนกว่าจะได้ประเมินหลักสูตรว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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  หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาติดต่อกันเกินหลังก าหนดในหลักสูตร จะให้ “ยกเลิก”การ
เป็นสถาบันฝึกอบรม โดยท าเรื่องแจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติการปิดหลักสูตร 
 
เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
๑. อรทัย  พิบูลโภคานันท์, นวลอนงค์  วิศิษฏสุนทร, วรวิชญ์  เหลืองเวชการ, ปัญจมา  ปาจารย์, บรรณาธิการ. 

Pediatric Allergy & Primary Immunodeficiency Diseases: โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกัน. 
๒. Allergy 2000’s: ต าราโรคภูมิแพ้.  ปกิต วิชยานนท์, สุกัญญา โพธิก าจร, เกียรติ รักษ์รางธรรม, บรรณาธิการ. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2541. 
๓.  Adkinson NF J, Bochner B, Burks A, Busse W, Holgate S, Lemanske RF J, et al., editors. 

Middleton's allergy, principles & practice. 8th ed. China: Elsevier Inc; 2014.  
๔. Cellular and molecular immunology. 7th edition. Abbas AK, Lichtman AH, editors. Philadel-

phia: Saunders, 2012. 
๕. Sullivan KE, Stiehm ER. Stiehm’s Immune Deficiencies; 2014. 
๖. Pediatric Rheumatology. 2nd edition. Cassidy JT, Petty RE, editors. Philadelphia: Mosby, 1996. 
๗. Global Initiative for Asthma Committee. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention Updated 2015 [Internet]. c2015 [updated April 2015; cited 2015 July 27]. 
Available from: http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2015_May19.pdf. 

๘. Allergic Rhinitis Guideline: Management of allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA 
guideline) 2008, 2010. 

 
๒.   เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม  
  สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
  อนึ่ง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน เมื่อจะพิจารณาอนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ัวไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรม
นั้น ดังนี้ 
 ๒.๑.  เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
 ๒.๑.๑คุณสมบัติท่ัวไป 

ก. ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
ข. มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 

http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2015_May19.pdf
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ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการดูแลรักษา
และให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

ง. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวาง
การบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

จ. มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่า มุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษา
ต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ  

ฉ. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

ช. มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและสาขาที่เก่ียวข้อง และมี
ความมุ่งม่ัน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม 

ซ. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์
หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้ว
ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบัน
ร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

ฌ. ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์หรือ
โรงพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการ
จะต้องแสดงให้เห็นว่า มีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย ๑ ปี
การศึกษา 

ญ. ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมเป็นสถาบันภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) 
แล้ว จะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอ
ในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

 ๒.๑.๒  หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการ ดังต่อไปนี้ 



-29- 

ก. ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภท
พ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือ
แพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม 
 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่ง

ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้น
เนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มี
ความสามารถและเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดทุกสาขาได้  

 อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการ
ค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้น
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้าน
นิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดย
ครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทุกราย 

 ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด สถาบันจะต้องแสดง
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุการด าเนินโรค 
และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการ
ตรวจอื่นๆ 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้าน
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ า รวมทั้ง
จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

ข หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถตรวจทางรังสีที่
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได้ 

ค ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารส าหรับ
ให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดใช้ได้สะดวก 

ง หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว ซึ่งบันทึก
ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และ
การประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑.๓ หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจ าเป็น 
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 ๒.๑.๔ กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบสาขาท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club เป็นต้น หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับ
โรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, clinical-
pathological conference เป็นต้น 
  นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมวิชาการนอก
สถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
 
 
 ๒.๒ เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ เป็นสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์อยู่แล้ว 
และควรจะมีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ 
เป็นต้น เพ่ือจะให้ค าปรึกษาแนะน าได้ 
  ๒.๒.๒ มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีกุมาร
แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน เป็นผู้ให้การ
ฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน และอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งได้แสดงศักยภาพของความเป็นครู ด้านการวิจัย และการบริหาร
จัดการในงานด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ตามเกณฑ์อาจารย์ในข้อ ๖) 
  ๒.๒.๓มีงานบริการที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 

๑. มีคลินิกผู้ป่วยนอก ที่หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กที่ดูแลตรวจรักษาปัญหาทางโรคภูมิแพ้ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน 

๒. มีผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา มารับการตรวจไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ครั้งต่อปี 
๓. มีผู้ป่วยในที่รับปรึกษาทางด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อปี 
๔. มีการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังอย่างน้อย ๕๐ ครั้ง/ปี 
๕. มีตรวจประเมินสมรรถภาพปอดอย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง/ปี 
๖. มีการสอนการใช้ยาสูดรักษาโรคภูมิแพ้อย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง/ป ี

  ๒.๒.๔กิจกรรมวิชาการ ๔ ครั้ง/สัปดาห์  
   ๑ Morning report  อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์ 
   ๒ Morning conference อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์ 
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   ๓ Journal club๑ครั้ง/สัปดาห์  
   ๔  Topic review๑ ครั้ง/สัปดาห์  
   ๕ Case discussion๑ ครั้ง/สัปดาห์ 
   มีการจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอัน
สมควร 
   สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติบางข้อ อาจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบัน
ฝึกอบรมอ่ืนเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
๓.   สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๓.๑  สถาบันฝึกอบรมหลักได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร 
 ๓.๒ สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึก อบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ 
ของระยะเวลาของหลักสูตร 
  ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์ ................. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์ .............. เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม .......... ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา ๖ เดือน เป็นต้น 
 ๓.๓ สถาบันร่วมฝึกอบรมได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 
  ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล .............. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา ๑๖ เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา ๘ 
เดือน เป็นต้น 
 ๓.๔ สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ใน
ลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
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  หลักสูตรฯ อาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรม
เลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 

๔.   การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม
ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ
ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลหากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม
ให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น
เสนอแพทยสภา เพ่ือส่งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯตรวจรับรองการเปิดสถาบันฝึกอบรม และก าหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) 
หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรและจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้นแล้วให้น าเสนอ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
 

๕.   การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 
  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลักสถาบันฝึกอบรม
สมทบสถาบันร่วมฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆโดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯเป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนดและเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 
  หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกินหลังก าหนด ๕ ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อนจนกว่า
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
  หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกินหลังก าหนด ๑๐ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของ
สถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้นและให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติหากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตาม
ข้อ๔ 
 
 


