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4. หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 
โรคภูมิแพและภาวะความเจ็บปวยจากโรคภูมิแพเปนโรคเรื้อรังท่ีพบบอยในเด็กและผูใหญ และมีแนวโนมท่ี

จะมีอุบัติการณท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย ขอมูลจากการสํารวจท้ังในเด็กและผูใหญพบอุบัติการณของ
โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis) รอยละ 40 (ศ. ฉวีวรรณ บุญนาค) และโรคหืด (asthma) พบรอย
ละ 13.4 (ศ. ปกิต วิชยานนท) ของประชากร ซ่ึงสูงขึ้นกวาการศึกษาในอดีตถึงกวา 3 เทา (ศ. มนตรี ตูจินดา)  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกวารอยละ 80 ของโรคหืดเริ่มเกิดขึ้นในเด็กวัย 5 ขวบปแรก สงผลใหภาวะคาใชจายในการดูแล
รักษาโรคมีมูลคาสูงขึ้นมาก และตัวโรคเองถาไมไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะทันเวลา จะมีการอักเสบเรื้อรังของ
หลอดลมจนมีผลตอการเส่ือมสมรรถภาพของปอดอยางถาวร ซ่ึงมีผลกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม และคุณภาพชีวิต
ของผูปวยครอบครัวเปนอยางมาก และยังมีผลระยะยาวตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
ชาติได 
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โรคภูมิคุมกันบกพรองชนิดปฐมภูมิ (primary immune deficiency) และโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของ

ระบบภูมิคุมกัน ไดแก โรคภูมิแพตนเอง (autoimmune disease) และโรคเกี่ยวกับการอักเสบของหลอดเลือด 
(vasculitis) ก็เปนโรคเรื้อรังท่ีตองการการดูแลรักษาโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เนื่องจากเปนปญหาท่ีซับซอนและตองใช
ยากดภูมิตานทานและ immunoglobulin ในการบําบัดรักษาตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการใหการรักษาดวยวิธีการ
ปลูกถายไขกระดูก (marrow transplantation) หรือ stem cell transplantation ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอ
คุณภาพชีวิต ครอบครัวและสังคม เพราะเปนกลุมผูปวยท่ีสามารถรักษาใหหายหรือมีชีวิตท่ีเปนปกติเหมือนเด็กท่ัว ๆ
ไปได  

ปจจุบันวิทยาการดานกุมารเวชศาสตรสาขากุมารเวชศาสตรสาขาภูมิแพและภูมิคุมกันไดกาวหนาไปนอกจาก
มีวิวัฒนาการในการวินิจฉัยและการรักษาโรคแลว ยังมีความกาวหนาอยางมากในการหาสาเหตุของโรคท่ีเกิดจาก
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมและพันธุกรรม การศึกษาวิจัยและการใหคําแนะนําในการปองกันโรคเพ่ือใหอุบัติการณลดลง
หรือลดความรุนแรงในผูปวยท่ีเปนโรคแลวก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวช
ศาสตรท่ัวไป ไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาความรูตลอดจนการฝกทักษะในระดับผ ู เช่ียวชาญได อีกประการหนึ่งกุมาร
แพทยผูเช่ียวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย ขณะนี้มีประมาณ 
50 คน จึงกลาวไดวายังเปนสาขาท่ีขาดแคลนเม่ือเทียบกับความตองการของสังคมและผูปวยท่ีมีปริมาณมากขึ้น ซ่ึง
ประมาณจากอุบัติการณจะพบโรคหืดในเด็กไทยจะมีถึง 2 ลานคน จากประชากรเด็กในปจจุบันท่ีมีประมาณ 15 ลาน
คน (สํานักงานสถิติแหงชาต)ิ ดวยความจําเปนดังกลาวราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจึงเห็นสมควรเสนอ
เกณฑหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันขึ้น เพ่ือใหได
กุมารแพทยท่ีชํานาญดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ท่ีสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคภูมิแพและภูมิคุมกันท่ี
ซับซอนและใหคําปรึกษาแกกุมารแพทยท่ัวไปและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปได 
 
5. กําหนดการเปดฝกอบรม      

เปดฝกอบรมวันท่ี ๑ มิถุนายน ของทุกปการศึกษา  
 

6. อาจารย 
6.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติฯ / ประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวช
ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน หรือผูท่ีไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
เปนอาจารยผูสอน และอาจารยผูทําการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดาน กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพใน
เด็กมา แลวไมนอยกวา 5 ป 
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6.2 จํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน หากมีจํานวนอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา
ไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาไดไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด และภาระงานในอนุ
สาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ของอาจารยแบบไมเต็มเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมดจะตองไมนอยกวา
ภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาดไป 

 

7. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวนปละ

ช้ันละ 1 คน ตออาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา 2 คน ยกเวนใน 5 ปแรก อัตราสวน 1:1 ตอช้ันป  รวมท้ังตองมีงานบริการ
ตามท่ีกําหนดตามตารางตอไปนี ้

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  1 2 3 4 5 
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 
จํานวนผูปวยนอกกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน คน/ป 
จํานวนผูปวยในกุมารเวชศาสตร โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน คน/ป 
หัตถการตางๆ ที่สําคัญโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน คน/ป 
จํานวน skintest 
Lung function testing 
สอนใชยาสูด 

2 
1500 
100 

 
50 
200 
200 

3 
2000 
150 

 
80 
250 
250 

4 
2500 
200 

 
100 
300 
300 

5 
3000 
250 

 
120 
350 
350 

6 
3500 
300 

 
150 
400 
400 

 

8. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  
8.1   ผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

   ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมี 
คุณสมบัต ิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
8.1.1   เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรท่ัวไปแลว  
8.1.2   เปนแพทยประจําบานปสุดทายในสาขากุมารเวชศาสตรท่ัวไป 
8.1.3   เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรท่ัวไปในปการศึกษา
นั้น 

8.2   ผูเขารับการฝกอบรม  
        8.2.1   ตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรท่ัวไปแลว 
    8.2.2   เปนสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 

9. จํานวนปการฝกอบรม 
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป 
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10.  วัตถุประสงค     
เมื่อส้ินสุดการฝกอบรมเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันแลว ผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานทางดานกุมารเวช
ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถาน พยาบาล
ทั่วไป  โดยมีความรูความสามารถดังนี ้

10.1 วินิจฉัยหาสาเหตุ ใหคําแนะนําในการปองกัน และใหการรักษาโรคภูมิแพที่พบบอยได เชน 
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ, โรคหอบหืดจากภูมิแพ, โรคภูมิแพทางผิวหนัง, ลมพิษ และโรค
แพยา เปนตน\ 

10.2    อธิบายพยาธิกําเนิด เลือกวิธีตรวจวินิจฉัยเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยหรือเพ่ือบอกระดับความรุนแรง
ของโรค และใหการรักษาท่ีถูกต องแกผูปวยท่ีเปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของรางกาย ซ่ึงอาจ
เกิดจากภาวะภูมิไวเกินไป (hypersensitivity) ภาวะบกพรองของภูมิคุมกัน (immune deficiency) 
หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน (immunoregulatory disorder) 

10.3 เขาใจหลักการและขอบงช้ี ตลอดจนสามารถแปลผลการทดสอบและการตรวจภูมิคุมกันวิทยาตางๆ 
ได 

10.4 สามารถใชวิธีการ และเทคนิคทางภูมิคุมกันวิทยาในการวินิจฉัย รักษาและพยากรณโรคตางๆได  
10.5 สามารถทําการวิจัยหรือรวมในการวิจัยกับแพทยสาขาอ่ืนๆ หรือนักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาท่ีใกล 

เคียงได 
10.6 สามารถอธิบายใหผูปวยและประชากรท่ัวไปทราบเกี่ยวกับสาเหตุ อาหาร วิธีตรวจวินิจฉัยวิธีรักษา 

และปองกันโรคภูมิแพชนิดตาง ๆ โรคภูมิคุมกันบกพรอง และโรคภูมิตานทานเนือ้เยื่อตัวเอง 
10.7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม และแสดงมารยาทอันดีตอผูปวยและญาติ อีกท้ังความสัม 

พันธอันดีตอผูรวมงานตาง ๆ และแพทยท่ีเกี่ยวของ 
11.   เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
            หลักสูตรการฝกอบรมตองครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี ้

11.1 ความรูพ้ืนฐาน 
11.1.1 Immune mechanisms  
11.1.2 Anatomy and cellular elements of the immune system 
11.1.3 Immune modulation     
11.1.4 Immune response   
11.1.5 Mucosal immunity 
11.1.6 Transplantation immunology 
11.1.7 Tumor immunology 
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11.1.8 Immunoregulation 
11.1.9 Immunology of infections 
11.1.10 Apoptosis and laboratory measurements of apoptosis 

11.2 การตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐาน เขาใจหลักการและวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ การวัดระดับ immunoglobulin levels, immunoglobulin subclasses, specific antibodies, lymphocyte 
phenotyping, cellular response ตอ mitogens และ allogenic cell, immune complexes, cryoprecipitable proteins, total 
serum complement activity, complement components และ histocompatibility typing 

11.3 ความรูทางดานคลินิก 
11.3.1 Allergic disorders 
11.3.2 Immunoregulatory disorders 
11.3.3 Immunodeficiency diseases 

                 • Primary 
         • Secondary 

ผูรับการฝกอบรมตองมีความรู ความชํานาญ ตั้งแตความรูพ้ืนฐานของโรค (รวมท้ังสรีรวิทยา พยาธิวิทยา) 
อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัยแยกโรค รวมไปถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีถูกตองและ
การแปลผลการใหการรักษาท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

11.4 ผูรับการฝกอบรมจะตองทราบกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม จริยธรรม มารยาทอันดี ท่ีพึง 
ปฏิบัติตอผูปวย ญาติ และผูรวมงาน รวมท้ังทราบถึงการปฏิบัติตอผูปวยและญาติท่ีมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต 

12.  วิธีการฝกอบรม 
   ในการฝกอบรมตลอดระยะเวลา 24 เดือน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด สถาบันฝกอบรมจะตองจัด
ประสบการณการเรียนรูดังนี ้

12.1 ภาคทฤษฎี 
(1) จัดใหผูรับการฝกอบรมศึกษาหาความรูจากตําราและวารสาร 
(2)  จัดใหผูรับการฝกอบรมไดอภิปราย/ฟงบรรยายเกี่ยวกับความรูและเทคนิคทางกุมารเวชศาสตร

โรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก 
(3) จัดใหผูรับการฝกอบรมรวมประชุมวิชาการ 
        • ภายในสถาบันฝกอบรม เชน ประชุมวิชาการภายในสาขา การอานวารสารดานโรคภูมิแพ

และภูมิคุมกันทางคลินิก 
        • ระหวางภาควิชา หนวยงาน หรือสถาบันฝกอบรม เชน ประชุมวิชาการรวมกับภาควิชาอ่ืน  ๆ
        • การประชุมวิชาการประจําป ของสถาบัน / ราชวิทยาลัยกุมารแพทย / สมาคมโรคภูมิแพ 

และอิมมูโนวิทยา ไมนอยกวาปละ  1  ครั้ง  
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12.2 ภาคปฏิบัต ิ
(1) ผูรับการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอยรอยละ 75 ของเวลาฝกอบรมโดยดูแลผูปวย

นอกและผูปวยในท่ีมีปญหาโรคภูมิแพและโรคท่ีมีความผิดปกติทางดานภูมิคุมกัน รวมท้ังประสบการณดาน bone 
marrow transplantation เพ่ือการรักษา 

(2) การฝกปฏิบัติดานหัตถการและเทคนิคพิเศษ ไดแก skin test  การตรวจสมรรถภาพปอดการทํา 
bronchial provocative test และการทํา allergen immunotherapy    

(3) ดูงานทางดานหองปฏิบัติการโดยใหมีความรูความเขาใจในหลักการ วิธีการทําและการแปล
ผล immunological test ตาง ๆ ท่ีใชกับผูปวยโรคภูมิแพและโรคภูมิคุมกันทางคลินิก 

     12.3   ดานคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ ใหสอดแทรกในการปฏิบัติงาน 
12.4   การฝกอบรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(1)   Adult allergy and clinical immunology  1 เดือน 
(2)   Otorhinolaryngology   1 เดือน 
(3)   Dermatology    1   เดือน 
(4)   Pediatric pulmonology   1 เดือน 

12.3 งานวิจัย   สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมมีงานวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่องตลอดระยะ 
เวลาการฝกอบรม 

12.4 งานสอน  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาชวยสอน
นักศึกษาแพทยและแพทยประจําบานท่ีผานมาในสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย ผ ู ควบคุมหลักสูตรและชวย
ในการจัดเก็บตัวอยางผ ู ปวยท่ีนาสนใจเขา Teaching file 

สถาบันฝกอบรมอาจจัดใหมีชวงเวลาท่ีผ ู รับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมนอก 
สถาบัน เพ่ือใหไดรับประสบการณเพ่ิมเติม โดยสถาบันเหลานั้นจะตองเปนสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

 

13.   การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมดังนี ้

13.1    การประเมินระหวางการฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลผ ู เขา 
รับการฝกอบรม เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมแตละป เพ่ือเล่ือนช้ัน 

วิธีการวัดผล ก. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 
  ข. Anecdotal record 
  ค. ความเห็นจากประธานหลักสูตรของสถาบัน 
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13.2   การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรและแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขา กุมารเวช ศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 
              (1)  กําหนดใหมีการสอบทุก 2 ป 

(2)  ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
       • เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม 
       • สถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได 
    • มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด 
    • มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
(3)  วิธีการประเมิน ประกอบดวย 

1. ความรูดานวิชาการ (Factual knowledge) 
วิธีการวัดผล  สอบขอเขียนแบบปรนัย  
เกณฑการตัดสินผาน ตองไดคะแนนเกินรอยละ 60  
ถาสอบไมผาน  ใหสอบใหมในปถัดไป 

2.   ความสามารถทางคลินิกและทักษะในการทําหัตถการ (Clinical and procedural  skill) 
วิธีการวัดผล  สังเกตการปฏิบัติงานขณะฝกอบรม 

3. สัมพันธภาพตอผูปวยและผูรวมงาน (Interpersonal skill) 
วิธีการวัดผล  สังเกตพฤติกรรมตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

4. อุปนิสัย เจตคติ และคานิยม 
วิธีการวัดผล  สังเกตพฤติกรรมตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

5. การวิจัยทางการแพทย 
วิธีการวัดผล  พิจารณาจากผลงานวิจัยทางการแพทย โดยการ 

นําเสนอผลงานวิจัยเปนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ หรือสงผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารแลวแทนได 
พรอมท้ังใหผูสมัครสอบนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาใหพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการสอบ หากผลงาน
การวิจัยและความรูเกี่ยวกับงานท่ีทํา ไมเปนท่ีพอใจ ใหตัดสิทธ์ิในการเขาสอบขอเขียนในปนั้นแลวใหผูสมัครสอบ
กลับไปดําเนินการแกไข แลวมาสมัครสอบใหมในอีก 2 ปถัดไป 
 
 13.3  การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัต ิ

(1) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูทีไดรับหนงัสืออนุมัติหรือ วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา และไดทํางานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน มาไมนอยกวา 5 ป 

(2) ทําการวิจัยเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน และเสนอผลงานวิจัยตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พิจารณารับรองอยางนอย 1 เรื่อง 
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(3) การสอบจะใชขอสอบ และเกณฑการตัดสินผล เชนเดียวกับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
(4) สําหรับแพทยท่ีจะไดรับการยกเวนใหสอบสัมภาษณประการเดียวตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(4.ก.)  แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกันจากตางประเทศ โดยมีระยะเวลาการฝกอบรมอยางนอย 2 ป 

(4.ข.)  แพทยท่ีไดรับประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันจากราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

14. การประกันคุณภาพการศึกษา 
     ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  กําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับการอนุมัติใหจัด 

การฝกอบรมจะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี ้

14.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน   สถาบันฝกอบรมจะตองใหมีระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน 

14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณ 
ภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน  ตามเวลาท่ีกําหนด 
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ภาคผนวกที่ 1 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลักสูตรอบรมแพทยประจําบานตอยอด  

อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน (ประกาศแพทยสภา ที่ 111/2550) 
 

1. นายแพทยมนตร ี   ตูจินดา   ท่ีปรึกษา 
2.   แพทยหญิงชลีรัตน  ดิเรกวัฒนชัย  ประธานคณะอนุกรรมการ 
3. นายแพทยปกิต                       วิชยานนท  อนกุรรมการ 
4.   แพทยหญิงนวลอนงค           วิศิษฏสุนทร  อนุกรรมการ 
5. แพทยหญิงจรุงจิตร  งามไพบูลย  อนกุรรมการ 
6. แพทยหญิงอารียา   เทพชาตร ี  อนกุรรมการ 
7. แพทยหญิงมุกดา   หวังวีรวงศ  อนกุรรมการ 
8. แพทยหญิงมุทิตา   ตระกูลทิวากร  อนกุรรมการ 
9.  แพทยหญิงภาสุร ี   แสงศุภวานิช  อนุกรรมการ 
10. แพทยหญิงศรีเวียง  ไพโรจนกุล  อนุกรรมการ 
11. แพทยหญิงพรรณทิพา  ฉัตรชาตร ี  อนุกรรมการ 
12. แพทยหญิงอรทัย   พิบูลยโภคานันท  อนุกรรมการ 
13. นายแพทยสุวัฒน                           เบญจพลพิทักษ   อนกุรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวกที่  2 
เกณฑการเปดสถาบันฝกอบรม 

สถาบันท่ีราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจะรับรองใหมีการเปดการฝกอบรมเฟลโลวสาขาโรคภูมิ 
แพและภูมิคุมกันตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีสาขาหรือหนวยบริการท่ีสําคัญไดแก 

1.1 อายุรศาสตร 
1.2 กุมารเวชศาสตร 
1.3 ศัลยศาสตร 
1.4 สูติ – นรีเวชศาสตร 
1.5 จักษุ –โสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
1.6 วิสัญญีวิทยา 
1.7 พยาธิวิทยา 
1.8 พยาธิวิทยาคลินกิหรือปฎิบัติการเวชศาสตรชันสูตรท่ีมีหองปฎิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน 
1.9 รังสีวิทยา 
1.10  เวชศาสตรฟนฟู 
1.11  จิตเวชศาสตร 
1.12  หองสมุดทางการแพทย 
1.13  หนวยเวชระเบียนและสถิต ิ

2.   มีผูปวยนอกทางโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิคมารับการรักษาไมนอยกวา 1,500 ราย/ป 
3. มีผูปวยในท่ีไดรับการรักษาทางโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิคไมนอยกวา 100 ราย/ป 
4. มีหองปฎิบัติการและมีการปฎิบัติงานเปนประจําเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยและรักษา 
5. มีแพทยควบคุมการฝกอบรมซ่ึงไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยวาเปนผูชํานาญทางดานโรคภูมิแพ

และภูมิคุมกันหรือทางกุมารเวชศาสตร ซ่ึงไดปฎิบัติงานทางดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกันในสถาบันท่ีราชวิทยา 
ลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยรับรองไมนอยกวา 3 ปอยางนอย 2 คน 

6. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมของแตละสถาบันจะตองมีจํานวนไมเกิน 2 เทาของผูใหการฝกอบรมทางสถาบัน
หลัก 

7. สนับสนุนใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอันสมควร 
8. สถาบันฝกอบรมใดมีหนวยบริการหรือมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑท่ีกําหนดตามขอ 1–5 สถาบันนั้นอาจรวม 

มือกับสถาบันอ่ืนเพ่ือใหมีหนวยบริการและมีคุณสมบัติครบเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือทําการฝกอบรมได 
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9. ในกรณีท่ีสถาบันทางการศึกษาใหมท่ีตองการเปดการฝกอบรมจะไดรับการตรวจสถานท่ีโดยคณะอนุกรรมการ
จากสาขาโรคภูมิแพและภูมิคุมกันวามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีวางไวดังขางบน 

ภาคผนวกที่  3 
เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

 

 หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขา กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 
จะตองครอบคลุมเนื้อหาตอไปนี ้

1. ความรูพ้ืนฐาน 
1.1 Immune mechanisms  

(1) Antigens: types, structures, processing, and presentation; conventional and super 
antigens 

(2) Major histocompatibility complex: structure, assembly, function 
(3) Immunogenetics: polymorphisms,generation of diversity, gene rearrangement 
(4) Immunoglobulins: isotype structure, function, antigen binding, accessory molecules 
(5) T-cell receptors: structure, function, antigen binding, accessory molecules 
(6) Receptor-ligand interactions: adhesion molecules, complement receptors, Fc receptors, 

signal transduction 
(7) Complement/kinin systems: structure and function 
(8) Innate immunity 

1.2 Anatomy and cellular elements of the immune system 
(1) Lymphoid organs: gross and microscopic anatomy and functions 
(2) Specific cells: for each type cell, knowledge of the ontogeny, structure, phenotype, 

function  and activation markers/receptors 
1.3 Immune modulation 

(1) Cytokine growth factors and chemokines : cellular sources, functional structure, and 
mechanism of action 

(2) Inflammatory mediators: preformed and newly generated 
(3) Immunomodulatory agent; for each agent, understanding of the mechanism of action 

-Drugs 
-Antibodies 
-Recombinant molecules 
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1.4 Immune response  
(1) IgE-mediated: acute and late-phase reactions 
(2) IgG-, IgA-, and IgM-mediated: opsonization, C fixation. Antibody-dependent and cell-

mediated cytotoxicity, stimulation, blocking 
(3) Immune complex-mediated, physiochemical properties and clearance 
(4) Cell-mediated: participating cell and effector mechanisms and granuloma formation 
(5) Other: natural killer cells, lymphokine-activated killer cells, cutaneous basophil 

hypersensitivity 
1.5 Mucosal immunity 

(1) Specific: anatomy, cellular trafficking, antigen processing, and effective responses 
(2) Nonspecific: enzymes, mucus, cilia 

1.6 Transplantation immunology 
(1) Histocompatibility: major and minor antigens and principles of cross-matching 
(2) Allograft rejection: mechanisms 
(3) Graft-versus-host reactions (GVHR3) : mechanisms 

1.7 Tumor immunology 
(1) Tumor markers: leukemias and lymphomas 
(2) Immunosurveillancc: mechanisms 
(3) Oncogenes: translocation and break points 
(4) Tumor suppressor genes 

1.8 Immunoregulation 
(1) Tolerance: mechanisms 
(2) Cell-cell interactions: T-cell functional subsets, antigen presentation, T cell-B cell 

interaction 
(3) Idiotypic networks: inhibition and stimulation 

1.9 Immunology of infections 
1.10 Apoptosis and laboratory measurements of apoptosis 

 

2. การตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐาน เขาใจหลักการและวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การวัดระดับ immunoglobulin levels, immunoglobulin subclasses, specific antibodies, lymphocyte phenotyping, 
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cellular response ตอ mitogens และ allogenic cell, immune complexes, cryoprecipitable proteins, total serum 
complement activity, complement components และ histocompatibility typing โดยมีเทคนิคการตรวจท่ีครอบคลุม 
ดังนี้ ;- 

2.1 Serologic: ELISA, radioimmunoassay, in vitro diagnostic test (เชน RAST, histamine releasse), 
radial immunodiffution, nephelometry, immunoblots, high-performance liquid chromatography, 
isoelectric focusing, immunoelectrophoresis, electroimmunodiffusion, and protein electrophoresis 

2.2 Cellular: flow cytometry, chemotaxis, phagocytosis, cytolysis, lymphocyte proliferation, 
immunoglobulin production 

2.3 Immunofluorescence and immune histochemistry 
2.4 Molecular: Northern, Southern, and Westernblots; polymerase chain reactons (PCR) crossover 

break-point analysis, ligase chain reactions, in situ hybridization 
2.5 Hybridomas and monoclonal antibodies 
2.6 Test-performance characteristics; principles of sensitivity, specificity, and predictive values 
2.7 รูถึงและสามารถ identify aeroallergens ท่ีสําคัญในบรรยากาศได 
2.8 Unproven tests  ตัวอยาง เชน 

(1) Provocation-neutralization testing 
(2) Cytotoxic food tests 
(3) Applied kinesiology 
(4) Electrodiagnosis 

2.9 Inappropriate tests  ตัวอยาง เชน 
(1) การวัด IgG antibodies และ circulation immune complexes ตอสารอาหาร เพ่ือการวินิจฉัย 

โรคแพอาหาร 
(2) การวัด lymphocyte subsets, immunoglobulins, and interleukins ในผูท่ีคิดวาเปนโรคภูมิ 

แพเนื่องจากส่ิงแวดลอม โดยไมมีอาการท่ีชัดเจนของโรคท่ีมีความผิดปกติของระบบ
ภูมิค ุ มกัน 

(3) การตรวจหาสารเคมีจาก serum, urine, hair, หรือ fat analysis เพ่ือการวินิจฉัยโรค 
environmental illness 

3. ความรูทางดานคลินิก (Clinical sciences) 
3.1 Allergic disorders 

3.1.1 Upper airway diseases 
(1) Dieases: Rhintis, sinusitis, nasal polyposis, otitis (bacterial and serous), and 

laryngeal disorders 
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(2) Clinical skills: Skin testing (epicutaneous and intracutaneous), assessment 
of nasal secretions, nasal cytology, เขาใจถึงขอบงช้ีในการตรวจและวิธีการของ nasal challenges, assessment of 
ciliary function, rhinoscopy, nasal and ear examination including computerized enhancement, environmental 
assessment, และ tympanometry การแปลผล X- ray และ CT ของ  paranasal sinuses 

       3.1.2 Eye diseases 
(3) Diseases: Conjunctivitis (allergic, vernal, atopic keratoconjunctivitis) 

(4) Clinical skill: eye examination, tarsal conjunctival scraping for eye cytology 
      3.1.3 Dermatologic diseases 

(1)  Diseases: Uritcaria, angioedema, atopic dermatitis, contact dermatitis, urticaria 
pigmentosa, bullous disease, drug rashes, erythema multiforme erythema nodosum, และ other immunologic skin 
diseases  

(2) Clinical skills: Proper cutaneous examination, skin biopsy, patch testing, drug 
skin testing (immediate hypersensitivity skin tests), เขาใจถึง dermatopathology และ immunofluorescent tests 
           3.1.4 Lower respiratory tract disease 

(1) Diseases: Asthma (exercise-induced, allergic bronchopulmonary aspergillosis, 
sulfite-related, aspirin-induced, occupational, vasculitis, infecton-related, and intrinsic), hypersensitivity 
pneumonitis, chronic obstructive pulmonary disease, chronic and acute bronchitis, and diagnosis of patients with 
immobile cilia syndrome sarcoidosis และ cough syndromes  

(2) Specific skills: Chest examination pulmonaty function testing, bronchial 
challenges, aerosol therapy and principles, sputum analysis, and interpretation of bronchscopy and bronchial lavage 
และการแปลผลของ X - ray  

3.1.5 Adverse reactions to ingestants 
(1) Diseases: Food allergies, food intolerance, gluten sensitivity, และfood-

additive reactions 
       (2)    Clinical skill: Oral challenge for food และ additives 
3.1.6 Anaphylaxis 

(1) Diseases: Anaphylaxis (allergen-induced, related to blood products, exercise-
induced, menstrually-related, idiopathic, drug-related, และ radiocontrast media induced 

       (2)    Clinical skill: Diagnosis, emergency treatment, prevention     
3.1.7 Insect hypersensitivity 
        (1)    Diseases: Stinging, biting, and inhaled insect reactions 
        (2)    Clinical skills: Venom skin testing and venom immunotherapy 
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3.1.8 Therapeutic modalities 
(1) Modalities; Environmental control of allergens, allergen 

 immunotherapy, antihistamines, theophylline, -agonists, sympathomimetics, calcium channel blockers, 
cromolyn, anticholinergics, corticosteroids, mucolytics, antibiotics, nedocromil, methotrexate, และ newer mediator 
modifiers   

(2) Clinical skills: Rational use of maintenance of therapeutic levels of 
plasma theophylline (efficacy, compliance, cost-effectiveness) 

(3) Unproven therapy: Neutralization therapy, rotation diets, 
acupuncture, orthomolecular diagnosis, homeopathic remedies 

(4) Inappropriate forms of therapy: Multiple food elimination diets, 
multiple chemical avoidance, ante-candida drugs, vitamin, mineral, or amino acid supplements, in vitro allergy test, 
และ allergen vaccine preparation by third party not knowing the patient (“remote allergy practice”) 

3.2   Immunodeficiency  diseases 
3.2.1 Complement deficiencies 

(1) Diseases: hereditaty angioedema and complement-component deficiencies 
(2) Clinical skills: interperetation of complement test results 

3.2.2 Primary immynodeficiencies 
(1) Severe combined immunodeficiency, DiGeorge syndrome, adenosine 

deaminase deficiency, nucleotide phophorylase deficiency, ataxia telangiectasia, Wiskott - Aldrich syndrome, 
congenital X - linked agammaglobulinemia, selectice IgA deficiency, IgG subclass deficiencies, Hyper - IgE 
syndrome, hyper - IgM syndrome, common variable immunodeficiencies, และ adhesion molecule defects 

(2) Clinical skill: Assessment for thymic shadow, assessment of recurrent 
serious infections, immunoglobulin level interpretation, functional antibody interpretation, lymphocyte subset 
interpretation, lymphocyte function interpretation และ delayed skin test placement and interpretation 

3.2.3 Acquired immunodeficiencies 
(1) Diseases: acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), chromosomal 

defects eg in Down’s syndrome, metabolic defects, immunosuppressant, viral infections, parasitism, malnutrition, 
malignancies, autoimmune disease, burns, thalassemia, splenectomy, และ radiation 

(2) Clinical skills: Human immunodeficiency virus test (ELISA and Western 
blot), monitoring (CD4+,CD8+ cells), viral load 
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3.2.4 White blood cell disorders 
(1) Diseases:chronic granulomatous disease of childhood, myeloperoxidase 

deficiency, leukocyte-adhesion disorder (Mac-1 deficiency), Chediak-Higashi syndrome, eosinophilia syndromes 
และ mastocytosis 

(2) Clinical skills:Assessment of leukocyte function, NBT test, 
chemiluminescence test interpretation, flow cytometry evaluation of ingestion and oxidative burst, surface 
glycoprotein test (LFA-1, Mac-1,p15095), phenotype interpretation, chemotaxis interpretation, และ absolute 
neutrophil count interpretation 

3.3    Immunoregulatory disorder 
3.3.1 Autoimmunity 

(1) Disease: Systemic lupus erythematosus, other collagen-vascular diseases 
(connective tissue disease), immune endocrinopathies, inflammatory gastrointestinal diseases,immunologic 
neuropathies and neuromuscular diseases, immunohematologic diseases, and immunologic eye diseases 

 (2)    Clinical skills: Interpretation of physical findings; interpretation of 
autoantibody  test  results, antinuclear antibody, anti-DNA, anti-Rho, anti-La, anti-receptor antibodies, anti-
idiotypes, anti-platelet antibody,anti-neutrophil antibody, และ anti-phospholipid antibodies 

3.3.2 Vasculitis 
(1) Diseases: Small vessel disease, medium vessel disease, large vessel disease, pulmonary and renal 

immune disease,และ cryoproteins 
(2) Clinical skills: Interpretation of biopsy specimens of skin, kidney, and lung 

(immunofluorescence); interpretation of physical findings, interpretation of circulation immune complex levels, 
และ interpretation of cryoglobulins 

3.3.3 Transplantation and Graft versus host reactions (GVHRs) 
(1)   Diseases: GVHRs และความรูเกี่ยวกับ transplantation immunology 
(2) Clinical skills; Immunologic evaluations: HLA typing & matching, graft 

rejection, clinical assessment of GVHRs และความรูเกี่ยวกับ immunologic mechanisms และ pharmacologic 
modulation และ immunomodulation 

3.3.4 Immune-related malignancies 
(1) Disases: Plasma cell dyscrasia, multiple myeloma, gammopathies, and 

amyloidsis 
(2) Clinical skills: การแปลผลการตรวจ serum protein electreophoresis, 

immunoelectrophoresis, serum immunoglobulin levels, และผล lymphocyte subset data 
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3.3.5 Immune reproductive defects 
(1) Diseases: Infertility (male and female), abortion(chronic), Rh 

incompatibility, ABO incompatibility, secondary reproductive defects, และ semen sensitivity 
(2) Clinical skills: Interpretation of Rh/AB antibody levels และการแปล 

ผล appropriate autantibodies 
3.3.6 Immunomodulation  

(1) Immunosuppressants 
(2) Immune reconstitution 
(3) Gammaglobulin and monoclonal antibodies 
(4) Dytokines 
(5) Vaccines 
(6) Plasmpheresis and cytapheresis 
 
 
************************************* 

                   
 

 
 


