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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด  
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) 

 
1. ชื่อหลักสูตร :    

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Pulmonology  
 

2. ชื่อวุฒิบัตร :   
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขากุมารเวช

ศาสตรโรคระบบการหายใจ 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Pediatric Pulmonology  
ชื่อยอ 
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Pediatric Pulmonology 
 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ :  -  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (อ.ฝ.ส.) สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา 

- หนวยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาหรือฝายกุมารเวชศาสตรของสถาบัน  
การศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรม 

 
4. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร : 

โรคทางระบบการหายใจเปนปญหาท่ีพบบอยในเด็ก และมีแนวโนมอุบัติการณของโรคหรือปญหา
ทางระบบหายใจสูงขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน เด็กเหลานี้จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
อัตราตายและลดการเกิดโรคปอดเรื้อรังซ่ึงจะเปนปญหาในระยะยาวแกเด็ก  นอกจากนี้เด็กท่ีเจ็บปวยในขั้น
วิกฤตสวนใหญมักมีปญหาทางระบบหายใจ เชน ภาวะหายใจลําบาก (respiratory distress) หรือภาวะหายใจ
วาย (respiratory failure) ซ่ึงตองการการบําบัดรักษาทางระบบหายใจ (respiratory care) อยางถูกตองเหมาะสม
รวดเร็ว เพ่ือลดอัตราตายและลดความพิการท่ีอาจเกิดตามมาได  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกุมารแพทยทางระบบ
การหายใจซ่ึงมีความรูความชํานาญในการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาดังกลาวไดอยางดี ราชวิทยาลัยกุมาร
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แพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภาตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงอนุมัติใหมีการฝกอบรมแพทย
ประจําบานตอยอดสาขาโรคระบบการหายใจขึ้นตั้งแตปพ.ศ. 2533 และไดพัฒนาตอเนื่องเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน 

อนึ่ง วิทยาการและเทคโนโลยีทางการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีเปนโรคทางระบบการหายใจและผูปวย
ในไอซียกูุมารฯ (PICU) ไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมนี้
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถผลิตกุมารแพทยโรคระบบการหายใจท่ีมีความรูดานวิชาการ มีทักษะในการ
ตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา แกไขปญหาโรคทางระบบการหายใจ และปญหาของผูปวยเด็กในภาวะวิกฤตได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใหการบําบัด ฟนฟู และสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเหลานี้ไดเปน
อยางด ีนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการศึกษาวิจัย สรางองคความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของ มีความใฝรู ทํางาน
เปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีคุณธรรมจริยธรรม และช้ีนําสังคมในเรื่องท่ีเกี่ยวของได 

 
5. กําหนดการเปดฝกอบรม 

เริ่มตนการฝกอบรมตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายนของทุกป 
 

6. อาจารย 
6.1 คุณสมบัติของอาจารย  

สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือไดรับการรับรองจากแพทยสภา
วาเปนผูชํานาญทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจเปนอาจารยผูสอนและควบคุมการฝกอบรม 
โดยอาจารยจะตองผานการปฏิบัตงิานทางดานกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจในสถาบันท่ีแพทยสภา
รับรองมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
6.2 จํานวนของอาจารย 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีอาจารยผูสอนและทําการฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน โดยมี
อัตราสวนของจํานวนอาจารยตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 1 : 1 ตอช้ันป (ดูภาคผนวกท่ี 1 ประกอบ)
หากมีจํานวนอาจารยเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาไดไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวน
อาจารยท้ังหมด  โดยภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจของอาจารยแบบไมเต็ม
เวลาเม่ือรวมกันท้ังหมด จะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูทําการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาด
ไป 

 

7. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
แพทยสภากําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวนช้ันปละ 1 คนตออาจารยผู 

ฝกอบรมเต็มเวลา 1 คน รวมท้ังตองมีปริมาณขั้นต่ําสุดของงานบริการตามท่ีกําหนดไว (ดูภาคผนวกท่ี 1 
ประกอบ) 
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8. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
8.1  เปนผูท่ีผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรครบหลักสูตรของแพทยสภา (3ป) 
8.2  เปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา   

กุมารเวชศาสตร (ว.ว. กุมารเวชศาสตร หรือ อ.ว. กุมารเวชศาสตร) 
ท้ังนี้การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมจะเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาฝกอบรมแพทยประจํา

บานตอยอดในแตละสถาบันฝกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง 
 

9. จํานวนปการฝกอบรม 
2 ป 
 

10. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) นี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือผลิตกุมารแพทยโรคระบบการหายใจท่ีมีคุณสมบัติดังนี ้

1.  มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบการ
หายใจ ตลอดจนระบบภูมิคุมกันของระบบการหายใจของเด็กในภาวะปกต ิ

2. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับกลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยาของโรคทางระบบการหายใจใน
เด็ก เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในการรักษาโรคทางระบบการหายใจ และสามารถประยุกต
ความรูความเขาใจในการดูแลรักษา ปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยเด็กท่ีมีปญหา
ทางระบบการหายใจไดเปนอยางด ี

3. มีทักษะในการตรวจวินิจฉัย ใหการรักษา การปองกันโรค และแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบการหายใจในเด็กไดแบบองครวม 

4. มีทักษะในการใหความรู คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับปญหาและโรคทางระบบการหายใจ แก
บุคลากรทางการแพทยและประชาชนไดเปนอยางด ี

5. มีทักษะในการติดตอส่ือสาร ประสานงานกับผูอ่ืน ทางดานวิชาการและการบริหารจัดการ
และทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางการแพทย และทําวิจัยไดอยางเปนระบบและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ 
  
11. เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

ประกอบดวย 3 ประมวลรายวิชา  (รายละเอียดของแตละประมวลรายวิชาดังแสดงในภาคผนวกท่ี 2) 
ไดแก 
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11.1 ทฤษฎีกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ  
คําอธิบายรายวิชา  
ความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบประยุกตเกี่ยวกับการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการของระบบการหายใจตั้งแตชวงกอนคลอดไปจนถึงชวงหลังคลอด สรีร วิทยา
และอิมมูโนวิทยาของระบบการหายใจในคนปกต ิ เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในโรคระบบการหายใจและ
เวชบําบัดวิกฤตรวมท้ังวัคซีนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงนิยาม ระบาดวิทยาคลินกิ สาเหตุ ปจจัยเส่ียง กลไก
การเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจ
พิเศษเฉพาะทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค แนวทางการดูแลรักษาอยางองครวม การ
บําบัดรักษาทางระบบการหายใจและการฟนฟูสมรรถภาพปอด สําหรับโรคหรือปญหาทางระบบการ
หายใจท่ีสําคัญในเด็ก ตลอดจนความรูและเทคโนโลยสีมัยใหมเกี่ยวกับระบบการหายใจในเด็ก 
Theoretical Pediatric Pulmonology 
Course description 
Basic and applied knowledge of anatomy, growth & development (pre and postnatal), physiology, 
pharmacology (including vaccines) and immunology of respiratory system; definition, 
epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, 
laboratory investigations, special investigations, diagnosis, differential diagnosis, holistic 
management including respiratory care and pulmonary rehabilitation and advanced medical 
knowledge and technology for respiratory diseases and related problems in children  

11.2 เวชปฏิบัติและทักษะกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ  
คําอธิบายรายวิชา  
การประยุกตความรูและเทคโนโลยีรวมสมัย รวมกับทักษะทางคลินิก ทักษะการทําหัตถการ ทักษะ
การติดตอส่ือสาร การใหคําปรึกษา และการทํางานรวมกับผูอ่ืน มาใชในการวินิจฉัย การดูแลรักษา
ผูปวยเด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจ ผูปวยเด็กในภาวะวิกฤตและผูปวยเด็กในระยะ
สุดทายของชีวิต โดยคํานึงถึงหลักมูลฐานการวเิคราะหทางเวชศาสตร หลักการดูแลผูปวยแบบองค
รวม และหลักเวชจริยศาสตร ตลอดจนการถายทอดความรูใหกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆและ
ประชาชนท่ัวไป 
Clinical Performance and Skills in Pediatric Pulmonology 
Course description 
Application of knowledge, current technologies together with clinical skills, procedural skills, 
communication & consultation skills and co-operative working with other personnel in diagnosis 
and management of children with respiratory diseases or problems, critical illnesses and end-stage 
diseases by taking account of the principle of evidence-based medicine, holistic care and medical 
ethics; practice in giving education to other medical personnel and other people on related issues  
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 11.3   วิทยานิพนธทางกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ  
คําอธิบายรายวิชา  
การทําวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือภาวะทางระบบการหายใจในเด็ก และปญหาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตามวิธี
วิทยาการวิจัย การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ  
Research in Pediatric Pulmonology 
Course description 
Doing research in respiratory diseases and related problems according to research methodology, 
research writing and presentation    

 
12. วิธีการฝกอบรม 

12.1 กิจกรรมการฝกอบรม แบงเปน 2 ระดับ คือ 
ระดับชั้นปที่ 1 

มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรมระดับนี ้ ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะมีความรูทางคลินิกเกี่ยวกับโรคระบบการหายใจ เพ่ือสามารถปฏิบัติการในฐานะแพทยผู
ชํานาญทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจในระดับโรงพยาบาลท่ัวไป กิจกรรมการ
ฝกอบรมมีดังนีค้ือ 

ดานความรู ใหผูเขารับการฝกอบรมรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้โดยสมํ่าเสมอ 
 การประชุมวิชาการ 
 การประชุมปรึกษาผูปวย (Case conference) 
 การประชุมวารสารสโมสร (Journal club) 
 การบรรยายพิเศษ 

ดานทักษะ  
- ใหผูเขารบัการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกดังตอไปนี้อยางนอยรอยละ 75 ของเวลา 

ฝกอบรม 
 ในหอผูปวยท่ีมีการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบการหายใจ 
 ดูแลผูปวยนอกทางระบบการหายใจ 
 ในหออภิบาลผูปวยหนัก 

- ฝกทําหัตถการ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางระบบการหายใจ 
ระดับชั้นปที่ 2 

มีเวลาฝกอบรมอยางนอย 50 สัปดาห เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรมระดับนี้ ผูเขารับการฝกอบรม
จะมีความรูลึกซ้ึงในวิชาโรคระบบการหายใจยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษาของ
โรงพยาบาลศูนยฯ ตลอดจนเปนอาจารยในโรงเรียนแพทย การฝกอบรมจัดเชนเดียวกับปท่ี 1 และมี
หนาท่ีเพ่ิมเติมดังนี ้
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ดานความรู 
 เปนท่ีปรึกษา ควบคุมและดูแลแพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารเวช

ศาสตรโรคระบบการหายใจระดับช้ันปท่ี 1 
 สามารถเปนผูนํากลุมในการใหการรักษาหรือรับปรึกษาผูปวยโรคระบบ

การหายใจ 
 จัดการประชุมอภิปรายปญหาเกี่ยวกับผูปวยโรคระบบการหายใจ ฯลฯ 

ดานทักษะ       
 สามารถทําและสอนหัตถการตาง ๆ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและรักษาทาง

ระบบการหายใจ 
 ปฏิบัติงานในหอผูปวย หออภิบาลผูปวยหนกั และคลินิกผูปวยนอกโรค

ระบบการหายใจ 
ดานการวิจัย 

 มีความริเริ่ม และสามารถดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวกับปญหาทางระบบการ
หายใจจนเปนผลสําเร็จอยางนอย 1 เรื่อง 

 เสนอรายงานผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยรวมท้ังเขียนวิทยานิพนธ
ใหคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบพิจารณารับรองอยางนอย 1 
เรื่องกอนจบการฝกอบรม 

12.2 สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม 
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวกท่ี 2 

13. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
13.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวงปโดยการ
สังเกต และการประเมินจาก Log book แลวใหขอมูลยอนกลับแกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือ
ประกอบการพัฒนาหรือเพ่ือการเล่ือนระดับช้ันป 

13.2 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร 
13.2.1 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร 

ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร 2 ป 
13.2.2 วิธีการประเมิน 

ดานความรู - ใชการสอบขอเขียน 
  - Portfolio assessment 

    - ใชการสอบปากเปลา (Case approach & management) 
ดานทักษะ -  ใชการสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางฝกอบรมแตละช้ันป 

    -  Log book และ Portfolio assessment 
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          ดานการวิจัย  -  ประเมินจากวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ 
13.2.3 เกณฑการสําเร็จการฝกอบรมและไดรับวุฒิบัตรฯ 

ผูท่ีจะสําเร็จการฝกอบรมและไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร 2 ป 
 ไดฝกการทําหัตถการทางระบบการหายใจ (ประเมินจาก log book และ portfolio) 

ดังนี ้
    -  Pulmonary function test interpretation    25  ราย 
    -  Arterial line placement      10 ราย 
    -  Percutaneous central venous catheter placement   20 ราย 
    -  Fiberoptic bronchoscopy      20 ราย 
    - Bronchoalveolar lavage        5 ราย 
    - Transbronchial brush biopsy       1 ราย 
    -  Pleural biopsy         1 ราย 
    -  ดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจตอเนื่องในโรงพยาบาล  50 ราย 
    -  สอนการบําบัดรักษาทางระบบหายใจและการฟนฟูสมรรถภาพปอด  

       (Chest physical therapy)     20 ราย 
    -  ดูแลผูปวยทางระบบการหายใจตอเนื่องท่ีบาน  

   (Respiratory home care)       2 ราย 
 ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละช้ันปโดยอาจารยผูดูแลการฝกอบรม 
 ผานการสอบวิทยานิพนธ และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 ผานการสอบขอเขียน, สอบปากเปลา และ portfolio assessment  

 
14. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
  ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับการอนุมัติใหจัดการ

 ฝกอบรมจะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี
 การประกันคุณภาพฝกอบรมอยางตอเนื่อง  ดังนี้  

  14.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการ
 ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน 

14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ฝ.ส.) สาขา
กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจและราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการฝกอบรมของสถาบันทุก 5 ป ตามดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินท่ีกําหนดไวโดย
คณะอนกุรรมการอ.ฝ.ส. ซ่ึงเกณฑดังกลาวจะสอดคลองกับเกณฑท่ีแพทยสภาไดกําหนดไว 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

เกณฑคุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผูเขาฝกอบรมสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบหายใจ 
 

สถาบันท่ีแพทยสภารับรองใหมีการเปดการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการ
หายใจ ตองมีอาจารย สถานท่ีและอุปกรณการฝกอบรมท่ีมีคุณสมบัติดังนี ้

1. มีสาขาหรือหนวยบริการท่ีสําคัญ ไดแก 
1.1 อายุรศาสตร 
1.2 กุมารเวชศาสตร 
1.3 ศัลยศาสตร มีศัลยแพทยสาขาศัลยศาสตรทรวงอกปฏิบัติงานประจํา 
1.4 วิสัญญีวิทยา 
1.5 พยาธิวิทยา 
1.6 พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทยหรือปฎิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 
1.7 รังสีวิทยา 
1.8 หนวยบริการกายภาพบําบัด 
1.9 หองสมุดทางการแพทย 
1.10 หนวยเวชระเบียนและสถิต ิ

2. มีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมซ่ึงไดรับรองจากแพทยสภาวาเปนผูชํานาญทางสาขากุมารเวชศาสตรโรค
ระบบการหายใจหรือเปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดปฏิบัติงานทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจใน
สถาบันท่ีแพทยสภารับรองไมนอยกวา 5 ปอยางนอย 2 คน โดยมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม ผูปวยนอก 
และผูปวยในท่ีรับการรักษาทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ ตลอดจนมีงานบริการท่ีสามารถให
การตรวจพิเศษทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจเปนสัดสวนตามจํานวนของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามท่ีกําหนดไว โดยมีจํานวนขั้นต่ําสุดดังตอไปนี ้

 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ปละ / ชั้นละ 1 2 3 

- จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 2 3 4 
- จํานวนผูปวยนอกท่ีรับการรักษาทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ
ตอป 

500 1000 1500 

- จํานวนผูปวยในท่ีไดรับการรักษาทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการ
หายใจตอป 

300 400 500 

- การตรวจ spirometry ตอป 100 100 100 
- การตรวจ blood gas analysis ตอป 500 500 500 
- การตรวจ fiberoptic bronchoscopy ตอป 12 24 36 
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3. มีหออภิบาลผูปวยหนัก (ICU) ท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณครบสําหรับการตรวจรักษาผูปวยหนักไดโดยเฉพาะ

ผูปวยหนักทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
4. มีการจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกตหรือวิทยาศาสตร

คลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาสอัน
สมควร 

5. สถาบันฝกอบรมใดไมมีหนวยงานบางประเภทของตัวเองดังกลาว หรือมีคุณสมบัติไมถึงเกณฑ จะตองมี
หนวยงานอ่ืนหรือกลุมโรงพยาบาลใกลเคียงท่ีมีคุณสมบัติตามแขนงวิชาสามารถใหการฝกอบรมเปนสถาบัน
สมทบ  
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ภาคผนวกที่  2 

 
                       ประมวลรายวิชาหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) 
 

1. รหัสวิชา ไมมี 
2. จํานวนหนวยกติ ไมมี 
3. ชื่อวิชา  ทฤษฎีกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
   Theoretical Pediatric Pulmonology 
4. คณะ/ภาควิชา แพทยศาสตร/กุมารเวชศาสตร 
5. ภาคการศึกษา ตลอดป 
6. ปการศึกษา 2547 เปนตนไป 
7. ชื่อผูสอน  

7.1 อาจารยประจําหนวยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตของสถาบันฝกอบรม 
7.2 อาจารยประจําหนวยสาขาวิชาอ่ืนๆของสถาบันฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

เชน รังสีวิทยา พยาธิวิทยา วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม ศัลยศาสตรทรวงอก โสตศอนาสิกลาริงซวิทยา 
เวชศาสตรฟนฟู และสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

7.3 อาจารยหนวยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตของสถาบันอ่ืนๆท่ีมีสวนรวม 
8. เงื่อนไขรายวิชา 
 8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
 8.2 วิชาบังคับรวม ไมมี 
 8.3 วิชาควบ ไมมี 
9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
11. วิชาระดับ  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตอยอด 
12. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง   50 สัปดาหตอป 
13. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

ความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบประยุกตเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบการหายใจตั้งแตชวงกอนคลอดไปจนถึงชวงหลังคลอด สรีรวิทยา
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และอิมมูโนวิทยาของระบบการหายใจในคนปกต ิเภสัชวิทยาของยาท่ีใชในโรคระบบการหายใจและเวช
บําบัดวิกฤตรวมท้ังวัคซีนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงนิยาม ระบาดวิทยาคลินกิ สาเหตุ ปจจัยเส่ียง กลไกการเกิดโรค 
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษเฉพาะทาง การ
วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค แนวทางการดูแลรักษาอยางองครวม การบําบัดรักษาทางระบบการหายใจ การ
ฟนฟูสมรรถภาพปอดสําหรับโรคหรือปญหาทางระบบการหายใจท่ีสําคัญในเด็ก ตลอดจนความรูและ
เทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับระบบการหายใจในเด็ก 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
14.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือจบหลักสูตรแลว แพทยประจําบานตอยอดสามารถ 

14.1.1 อธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบการหายใจตั้งแตชวง prenatal ไป
จนถึงชวง postnatal และสามารถประยุกตความรูเหลานี้ในการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ ปจจัย
เส่ียง กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดงของโรคหรอืภาวะ
ผิดปกติทางระบบการหายใจท่ีพบในผูปวยเด็ก  

14.1.2 อธิบายเกี่ยวกับสรีรวิทยาและอิมมูโนวิทยาของระบบการหายใจในคนปกตแิละในภาวะท่ี
ผิดปกติได และสามารถประยุกตความรูเหลานี้ในการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ ปจจัยเส่ียง 
กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดงของโรคหรือภาวะผิดปกติ
ทางระบบการหายใจท่ีพบในผูปวยเด็ก  

14.1.3 อธิบายเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาท่ีใชในโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตรวมท้ัง
วัคซีนท่ีเกี่ยวของ  

14.1.4 อธิบายหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพปอดของผูปวยเด็กท่ีเปนโรคระบบ
การหายใจหรือท่ีมีปญหาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับระบบการหายใจ  

14.1.5 อธิบายเกี่ยวกับนิยาม ระบาดวิทยาคลินกิ สาเหตุ ปจจัยเส่ียง กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีร 
วิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษเฉพาะ
ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค แนวทางการดูแลรักษาอยางองครวม การบําบัดรักษา
ทางระบบการหายใจ สําหรับโรคหรือปญหาทางระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตท่ี
สําคัญในเด็กได 

14.1.6 ประยุกตความรูพ้ืนฐานและความรูทางคลินิกในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาโรค 
การฟนฟูสภาพ และการปองกันโรคหรือปญหาทางระบบการหายใจท่ีสําคัญในเด็กไดอยาง
ถูกตองและครอบคลุม 

14.1.7 ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกี่ยวกับโรคหรือภาวะผิดปกติทาง
ระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กและสามารถประยุกตความรูเหลานั้นในการดูแล
รักษาผูปวยได  

14.2 เนื้อหารายวิชา 
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14.2.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบการหายใจตั้งแตชวง prenatal ไปจนถึงชวง 
postnatal และการประยุกตทางคลินิก 

14.2.2 สรีรวิทยาและอิมมูโนวิทยาของระบบการหายใจในคนปกตแิละในภาวะท่ีผิดปกต ิ และการ
ประยุกตทางคลินิก 

14.2.3 เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตรวมท้ังวัคซีนท่ีเกี่ยวของ 
14.2.4 หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพปอด 
14.2.5 หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเด็กท่ีมีปญหาทางระบบหายใจแบบเรื้อรังและการ

ดูแลทางระบบหายใจในระยะยาวแบบตอเนื่องท่ีบาน 
14.2.6 นิยาม ระบาดวิทยาคลินกิ สาเหตุ ปจจัยเส่ียง กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ 

อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษเฉพาะทาง การวินิจฉัย การ
วินิจฉัยแยกโรค แนวทางการดูแลรักษาอยางองครวม การบําบัดรักษาทางระบบการหายใจ 
สําหรับโรคหรือปญหาทางระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตท่ีสําคัญในเด็กดังตอไปนี ้
14.2.6.1 Acute non-infectious lung diseases in newborn 

 Idiopathic respiratory distress syndrome 
 Transient tachypnea of newborn 

14.2.6.2 Acute respiratory distress syndrome 
14.2.6.3 Aspiration/inhalation injuries 

 Aspiration of hydrocarbon and other toxic substances 
 Pulmonary aspiration syndrome 
 Foreign body aspiration 
 Gastro-esophageal reflux 
 Near-drowning 
 Smoke and other toxic substances inhalation  

14.2.6.4 Bronchopulmonary dysplasia and other chronic lung diseases of infancy and 
childhood 

14.2.6.5 Disorders of breathing control 
 Apnea of prematurity 
 Apparent life-threatening events  
 Sudden infant death syndrome 
 Congenital and acquired central hypoventilation syndrome 
 Obstructive sleep apnea syndrome 

14.2.6.6 Disorders of chest wall, mediastinum, diaphragm and pleural spaces 
  Chest wall 
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 Ribs : thoracic deformities 
 Sternum/pectus deformities : pectus excavatum 
 Thoracic vertebrae : scoliosis, kyphoscoliosis 

Mediastinum 
 Mediastinal mass 
 Pneumomediastinum 

Diaphragm  
 Congenital diaphragmatic hernia 
 Eventration of diaphragm 
 Diaphragmatic paralysis 

Pleural space 
 Pleural effusion : parapneumonic effusion, empyema thoracis, 

hemothorax, chylothorax 
 Pneumothorax 

14.2.6.7 Disorders of upper airways  
     Congenital anomalies  

 Defect of nasal septum 
 Choanal atresia/stenosis 
 Laryngeal web 
 Laryngeal atresia 
 Laryngeal cyst 
 Laryngomalacia 
 Vocal cord paralysis 
 Subglottic stenosis 
 Subglottic hemangioma 
 Laryngotracheoesophageal cleft 
 Tracheomalacia 
 Tracheal stenosis 
 Tracheo-esophageal fistula 
 Vascular ring 

    Infections  
 Rhinitis 
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 Otitis media 
 Sinusitis 
 Pharyngitis 
 Retropharyngeal abscess 
 Parapharyngeal abscess 
 Adenoiditis 
 Tonsillitis 
 Peritonsillar abscess 

14.2.6.8 Disorders of lower airways and lungs 
  Congenital anomalies  

 Bronchomalacia 
 Bronchial agenesis/atresia/stenosis 
 Lung agenesis/aplasia/hypoplasia 
 Bronchogenic cyst 
 Congenital lung cyst, cystic adenomatoid malformation, congenital lobar 

emphysema 
 Pulmonary sequestration 

Infections (virus, bacterial, fungal, tuberculosis, protozoa, parasites and others) 
 Viral croup 
 Acute epiglottitis 
 Bacterial tracheitis 
 Laryngitis 
 Laryngeal papilloma 
 Bronchitis 
 Bronchiolitis 
 Pneumonia 
 Lung abscess 

14.2.6.9 Pulmonary manifestations of immunosuppression 
 Acquired immunodeficiency syndrome 
 Other immunosuppressive disorders เชน chronic granulomatous disease, 

etc. 
14.2.6.10 Pulmonary vascular diseases in childhood 
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 Cor pulmonale 
 Hemosiderosis (Primary, secondary) 
 Pulmonary AVM 
 Pulmonary edema 
 Pulmonary emboli/infarction 
 Pulmonary hemorrhage 
 Pulmonary hypertension 

14.2.6.11 Respiratory failure 
 Acute 
 Chronic 

14.2.6.12 Miscellaneous respiratory diseases/disorders 
 Adenotonsillar hypertrophy 
 Alpha1-antitrypsin deficiency  
 Asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis 
 Atelectasis 
 Chronic obliterative bronchiolitis 
 Ciliary dysmotility 
 Cystic fibrosis  
 Drug-induced pulmonary diseases (chemotherapy, radiation, etc) 
 Emphysema 
 Environmental and occupational lung diseases 
 Hypersensitivity pneumonitis 
 Interstitial pneumonia with variants 
 Pulmonary alveolar proteinosis 
 Pulmonary effects due to neuromuscular diseases 
 Pulmonary involvement in collagen vascular diseases 
 Trauma of respiratory system 
 Tumor (benign and malignant) 

14.2.6.13 ภาวะเรื้อรังของระบบการหายใจท่ีพบบอย       
 Chronic cough 
 Recurrent/persistent pneumonia and respiratory tract infection 
 Wheezing associated respiratory illness (WARI) 
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 Bronchial asthma 
 Chronic rhinorrhea 
 Persistent atelectasis 
 Bronchiectasis 
 Recurrent hemoptysis    

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน สถาบันฝกอบรมจัดใหมีช่ัวโมงการเรียนการสอนแบบบรรยาย (lecture), 
บรรยายเชิงอภิปราย, สัมมนาหรือแบบ problem based learning ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับปญหาหรือโรคทาง
ระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กอยางนอยสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง โดยอาจจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบของ  

 Lecture/Discussion  
 Case conference หรือ case discussion ซ่ึงจัดภายในหนวยฯ หรือจัดรวมกันกับ

หนวยอ่ืนหรือภาควิชาอ่ืน เชน Clinico-pathological conference, Pediatrico-
radiological conference, Surgicopediatric conference หรือจัดรวมกับโรงพยาบาล
อ่ืน (Interhospital pediatric chest conference)  

 Topic review  
 Journal club 
 Self directed learning 

นอกจากนี้ สถาบันฝกอบรมอาจสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดไดมีโอกาสศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมโดยการเขารวมประชุมทางวิชาการซ่ึงจัดโดยหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล รวมท้ังสามารถเขารวมประชุมวิชาการระหวางประเทศไดตามความเหมาะสม 

 14.4 ส่ือและอุปกรณการสอน  
  14.4.1 บันทึกเวชระเบียนและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 

14.4.2 สไลดและอุปกรณการฉายสไลด 
14.4.3 คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเครือขาย internet ได 
14.4.4 บทเรียนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง (Computer assisted instruction : CAI) 

14.5 การวัดผลการเรียน  วัดผลโดยการสอบ  
14.5.1 การสอบแบบ formative ประเมินความรูโดย 

 การทํา Log book และ Portfolio assessment โดยอาจารยประจําหนวยฯของสถาบัน
ฝกอบรมนั้นๆ 

 การสอบขอเขียน สถาบันฝกอบรมอาจพิจารณาจัดสอบเองภายในสถาบันของตนใน
ระหวางการฝกอบรมตามความเหมาะสม 

14.5.2 การสอบแบบ summative ประเมินความรูโดยการสอบวุฒิบัตรแพทยเฉพาะทางสาขากุมาร
เวชศาสตรโรคระบบการหายใจเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2 ซ่ึง
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ดําเนินการสอบโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อ.ฝ.ส.) สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ การสอบแบงเปน 

 การสอบขอเขียน โดยขอสอบแบบ MCQ จํานวน 100 ขอ เกณฑการตัดสินผานตาม 
minimal passing level (MPL) ท่ีกําหนด    

 การสอบปากเปลา โดยการใหวิเคราะหปญหา แนวทางการวินิจฉยัและรักษาผูปวย
ตัวอยาง (Case approach and management) 2-3 ราย เกณฑการตัดสินผานตามท่ี
อ.ฝ.ส. กําหนด    

15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 
 15.1 หนังสือบังคับ 

 Chernick V, Boat TF. Kendig’s disorders of the respiratory tract in children. WB Saunders 
Company. 

 Rogers MC. Textbook of Pediatric intensive care.  Williams & Wilkins. 
15.2 หนังสืออานเพ่ิมเติม 

15.2.1 ตํารา  
 อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ, ดุสิต  สถาวร, ธีรชัย  ฉันทโรจนศิริ, บรรณาธิการ. Essential 

Mechanical Ventilation for Infants and Children.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัด
วิกฤตในเด็กแหงประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ, 2543. 

 อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ, ดุสิต  สถาวร, จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ธีรชัย  ฉันทโรจนศิร,ิ 
บรรณาธิการ.  Pediatric pulmonology and respiratory care: A current practice.  ชมรมโรค
ระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเดก็แหงประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอร
ไพรซ, ธันวาคม 2544. 

 จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ดุสิต  สถาวร, นวลจันทร  ปราบพาล, บรรณาธิการ. New insights in 
pediatric critical care.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กแหงประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, กุมภาพันธ 2546. 

 จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ดุสิต  สถาวร, นวลจันทร  ปราบพาล, บรรณาธิการ.  Pediatric 
respiratory and critical care.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กแหงประเทศ
ไทย.  กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, กรกฎาคม 2547. 

 Loughlin GM, Eigen H. Respiratory disease in children: Diagnosis and management. 
Williams & Wilkins.  

 Phelan PD, Olinsky A, Robertson CF, Melins RB. Respiratory illness in children. 
Blackwell Scientific Publications. 

 Taussig LM, Landau LI. Pediatric respiratory medicine. Mosby 
 Pierson DJ, Kacmarek RM. Foundations of respiratory care. Churchill Livingstone. 
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 Holinger LD, Lusk RP, Green CG. Pediatric laryngology and bronchoesophagology. 
Lippincott – Raven.  

 Silverman FN, Kuhn JP. Caffey’s pediatric x-ray diagnosis: An integrated imaging 
approach. Mosby. 

 Hilman BC. Pediatric respiratory disease: diagnosis and treatment. WB Saunders 
Company. 

 West JB. Respiratory physiology: The essentials. Williams & Wilkins. 
 West JB. Pulmonary pathophysiology: The essentials. Williams & Wilkins. 
 Murray JF. The normal lung. WB Saunders Company. 
 Slonim NB, Hamilton LH. Respiratory physiology. Mosby. 
 Ruppel GL. Pulmonary function testing. Mosby 
 Asthma Guideline: www.ginasthma.com 
 Allergic Rhinitis Guideline: Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma. WHO 2001. 

www.whiar.com 
 ตําราอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

15.2.2 วารสารทางการแพทย 
 American Journal of Respiratory and Critical care Medicine 
 Chest 
 Pediatric Pulmonology 
 Clinic in Chest Medicine 
 Thorax 
 Respiratory Care 
 Current Opinion in Pulmonary Medicine 
 Critical Care Medicine 
 European Respiratory Journal 
 Pediatric Critical Care Medicine 
 วารสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1 ประเมินโดยใชแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานของแตละสถาบันฝกอบรม 
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งท่ีผานมา ประเมินเม่ือส้ินปการศึกษาทุกป และ

พิจารณาปรับปรุงตามผลการประเมินและความเหมาะสมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอๆไป 
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ประมวลรายวิชาหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) 

 
1. รหัสวิชา ไมมี  
2. จํานวนหนวยกิต ไมมี  
3. ชื่อวิชา  เวชปฏิบัติและทักษะกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
   Clinical Performance and Skills in Pediatric Pulmonology 
4. คณะ/ภาควิชา แพทยศาสตร/กุมารเวชศาสตร 
5. ภาคการศึกษา ตลอดป 
6. ปการศึกษา 2547 เปนตนไป 
7. ชื่อผูสอน  

7.1 อาจารยประจําหนวยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตของสถาบันฝกอบรม 
7.2 อาจารยประจําหนวยสาขาวิชาอ่ืนๆของสถาบันฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

เชน รังสีวิทยา พยาธิวิทยา วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม ศัลยศาสตรทรวงอก โสตศอนาสิกลาริงซวิทยา 
เวชศาสตรฟนฟู และสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

7.3 อาจารยหนวยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตของสถาบันอ่ืนๆท่ีมีสวนรวม 
8. เงื่อนไขรายวิชา 
 8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
 8.2 วิชาบังคับรวม ไมมี 
 8.3 วิชาควบ ไมมี 
9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
11. วิชาระดับ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตอยอด 
12. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอป อยางนอย 50 สัปดาหตอป 
13. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

การประยุกตความรูและเทคโนโลยีรวมสมัย รวมกับทักษะทางคลินิก ทักษะการทําหัตถการ ทักษะ
การติดตอส่ือสาร การใหคําปรึกษา และการทํางานรวมกับผูอ่ืน มาใชในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ี
มีปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจ ผูปวยเด็กในภาวะวิกฤตและผูปวยเด็กในระยะสุดทายของชีวิต โดย
คํานึงถึงหลักมูลฐานการวเิคราะหทางเวชศาสตร หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม และหลักเวชจริยศาสตร 
ตลอดจนการถายทอดความรูใหกบับุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆและประชาชนท่ัวไป 



 20 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
14.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือจบหลักสูตรแลว แพทยประจําบานตอยอดสามารถ 

14.1.1 ตรวจวินิจฉัยและใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจและ
ผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤตไดถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการ หลักมูลฐานการ
วิเคราะหทางเวชศาสตร (Evidence-based medicine) หลักการดูแลผูปวยแบบองครวมและ
หลักเวชจริยศาสตร 

14.1.2 ทําหัตถการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทาง
ระบบการหายใจและผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤต 

14.1.3 ติดตอส่ือสาร ใหคําปรึกษา และทํางานรวมกับผูอ่ืนในการใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมี
ปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจ ผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤตและผูปวยเด็กท่ีกําลัง
อยูในระยะสุดทายของชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14.1.4 ถายทอดความรูใหแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ และประชาชนท่ัวไปในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กได 

14.1.5 แสดงใหเห็นถึงทัศนคติท่ีดี ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการดูแลผูปวยและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

 14.2 เนื้อหารายวิชา 
14.2.1 ทักษะเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ัวไป การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการเฉพาะทาง เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค รวมท้ังการให
การรักษาผูปวยอยางองครวมและการใหการบําบัดรักษาทางระบบการหายใจ สําหรับผูปวย
เด็กท่ีมีโรคหรือปญหาทางระบบการหายใจและผูปวยท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤตตอไปนี ้
14.2.1.1 Acute non-infectious lung diseases in newborn 

 Idiopathic respiratory distress syndrome 
 Transient tachypnea of newborn 

14.2.1.2 Acute respiratory distress syndrome 
14.2.1.3 Aspiration/inhalation injuries 

 Aspiration of hydrocarbon and other toxic substances 
 Pulmonary aspiration syndrome 
 Foreign body aspiration 
 Gastro-esophageal reflux 
 Near-drowning 
 Smoke and other toxic substances inhalation  

14.2.1.4 Bronchopulmonary dysplasia and other chronic lung diseases of infancy and 
childhood 
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14.2.1.5 Disorders of breathing control 
 Apnea of prematurity 
 Apparent life-threatening events  
 Sudden infant death syndrome 
 Congenital and acquired central hypoventilation syndrome 
 Obstructive sleep apnea syndrome 

14.2.1.6 Disorders of chest wall, mediastinum, diaphragm and pleural spaces 
  Chest wall 

 Ribs : thoracic deformities 
 Sternum/pectus deformities : pectus excavatum 
 Thoracic vertebrae : scoliosis, kyphoscoliosis 

Mediastinum 
 Mediastinal mass 
 Pneumomediastinum 

Diaphragm  
 Congenital diaphragmatic hernia 
 Eventration of diaphragm 
 Diaphragmatic paralysis 

Pleural space 
 Pleural effusion : parapneumonic effusion, empyema thoracis, 

hemothorax, chylothorax 
 Pneumothorax 

14.2.1.7 Disorders of upper airways  
     Congenital anomalies  

 Defect of nasal septum 
 Choanal atresia/stenosis 
 Laryngeal web 
 Laryngeal atresia 
 Laryngeal cyst 
 Laryngomalacia 
 Vocal cord paralysis 
 Subglottic stenosis 
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 Subglottic hemangioma 
 Laryngotracheoesophageal cleft 
 Tracheomalacia 
 Tracheal stenosis 
 Tracheo-esophageal fistula 
 Vascular ring 

    Infections  
 Rhinitis 
 Otitis media 
 Sinusitis 
 Pharyngitis 
 Retropharyngeal abscess 
 Parapharyngeal abscess 
 Adenoiditis 
 Tonsillitis 
 Peritonsillar abscess 

14.2.1.8 Disorders of lower airways and lungs 
  Congenital anomalies  

 Bronchomalacia 
 Bronchial agenesis/atresia/stenosis 
 Lung agenesis/aplasia/hypoplasia 
 Bronchogenic cyst 
 Congenital lung cyst, cystic adenomatoid malformation, congenital lobar 

emphysema 
 Pulmonary sequestration 

Infections (virus, bacterial, fungal, tuberculosis, protozoa, parasites and others) 
 Viral croup 
 Acute epiglottitis 
 Bacterial tracheitis 
 Laryngitis 
 Laryngeal papilloma 
 Bronchitis 
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 Bronchiolitis 
 Pneumonia 
 Lung abscess 

14.2.1.9 Pulmonary manifestations of immunosuppression 
 Acquired immunodeficiency syndrome 
 Other immunosuppressive disorders เชน chronic granulomatous disease, 

etc. 
14.2.1.10 Pulmonary vascular diseases in childhood 

 Cor pulmonale 
 Hemosiderosis (Primary, secondary) 
 Pulmonary AVM 
 Pulmonary edema 
 Pulmonary emboli/infarction 
 Pulmonary hemorrhage 
 Pulmonary hypertension 

14.2.1.11 Respiratory failure 
 Acute 
 Chronic 

14.2.1.12 Miscellaneous respiratory diseases/disorders 
 Adenotonsillar hypertrophy 
 Alpha1-antitrypsin deficiency  
 Asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis 
 Atelectasis 
 Chronic obliterative bronchiolitis 
 Ciliary dysmotility 
 Cystic fibrosis  
 Drug-induced pulmonary diseases (chemotherapy, radiation, etc) 
 Emphysema 
 Environmental and occupational lung diseases 
 Hypersensitivity pneumonitis 
 Interstitial pneumonia with variants 
 Pulmonary alveolar proteinosis 
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 Pulmonary effects due to neuromuscular diseases 
 Pulmonary involvement in collagen vascular diseases 
 Trauma of respiratory system 
 Tumor (benign and malignant) 

14.2.1.13 ภาวะเรื้อรังของระบบการหายใจท่ีพบบอย       
 Chronic cough 
 Recurrent/persistent pneumonia and respiratory tract infection 
 Wheezing associated respiratory illness (WARI) 
 Bronchial asthma 
 Chronic rhinorrhea 
 Persistent atelectasis 
 Bronchiectasis 
 Recurrent hemoptysis  

   14.2.1.14 ภาวะฉุกเฉินในโรคระบบการหายใจ 
 Acute upper airway obstruction 
 Acute severe asthma 
 Foreign body aspiration 
 Tension pneumothorax 
 Acute pulmonary edema 
 Acute respiratory failure 
 Cardiopulmonary arrest 

14.2.2 ทักษะเกี่ยวกับการใหการดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับผูปวยเด็กท่ีมีปญหาทางระบบการ
หายใจแบบเรื้อรังอยางตอเนื่องท่ีบาน (Respiratory home care) 

14.2.3 ทักษะเกี่ยวกับการใหการดูแลผูปวยและครอบครัวของผูปวยเด็กท่ีอยูในระยะสุดทายของ
ชีวิต (End of life care) 

14.2.4 ทักษะเกี่ยวกับการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของในการวินิจฉัยและดูแล
รักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทางระบบหายใจและผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤต 
ไดแก  

 ภาพรังสีทรวงอก 
 ภาพรังสี paranasal air sinuses 
 CT scan และการตรวจอัลตราซาวนดของระบบการหายใจ             
 Ventilation/perfusion scan ของปอด 
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 Bedside monitoring ไดแก pulse oximetry, capnometry, lung mechanics    
 การตรวจสมรรถภาพปอดโดยการใช peak flow meter, spirometer, การตรวจ

ปริมาตรความจุปอดโดยวิธี body plethysmography, nitrogen washout, การ
ตรวจ infant lung function test และการตรวจ diffusing capacity of the lungs 
for carbon monoxide 

 Exercise challenge test 
 Methacholine challenge test 
 Arterial blood gases analysis 

14.2.5 ทักษะเกี่ยวกับการทําหัตถการเพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติในผูปวยเด็กท่ีมีปญหา
หรือโรคทางระบบการหายใจและผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤต ไดแก 

 Thoracentesis 
 Pleural biopsy   
 Fiberoptic laryngobronchoscopy  
 Bronchoalveolar lavage 
 Transbronchial brush biopsy 
 การตรวจสมรรถภาพปอดโดยใช peak flow meter และ spirometer 
 Bedside pulse oximetry และ capnometry 

14.2.6 ทักษะเกี่ยวกับการทําหัตถการเพ่ือการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทางระบบการ
หายใจและผูปวยเด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤต ไดแก 

 การใหออกซิเจน 
 การบําบัดรักษาดวยความช้ืนและฝอยละอองโดยใชอุปกรณตางๆ 
 การทํากายภาพบําบัดทรวงอกโดยวิธี postural drainage, percussion, vibration, 

การดูดเสมหะ, breathing exercise รวมถึงการใชอุปกรณตางๆสําหรับชวยใน
การทํากายภาพบําบัดทรวงอก   

 Endotracheal intubation 
 Tracheostomy care 
 การใชเครื่องชวยหายใจและแกไขภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้น 
 การกูชีวิตขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงในผูปวยเด็ก (Pediatric basic and advanced life 

support) 
 Arterial line placement 
 Percutaneous central venous catheter placement 
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14.2.7 ทักษะเกี่ยวกับการใหความรูและคําปรึกษาแกบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆและประชาชน
ท่ัวไปเกี่ยวกับปญหาและโรคทางระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤต 

14.2.8 ทักษะเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารและการทํางานรวมกันเปนทีมกับบุคลากรทางการแพทย
อ่ืนๆและบุคคลท่ัวไป ในดานวิชาการ การดูแลผูปวยและเรื่องอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

14.2.9 ทักษะในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องเกี่ยวกับปญหาหรือโรคทางระบบการหายใจ
และเวชบําบัดวิกฤตโดยการใชหลักการของหลักมูลฐานการวิเคราะหทางเวชศาสตร 
(Evidence-based medicine) และสามารถประยุกตความรูเหลานี้ในการดูแลรักษาผูปวยได 

14.2.10 คุณธรรมและจริยธรรมในการดูแลผูปวยและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน  

14.3.1 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบสาธิต แพทยประจําบานตอยอดฝกการทําหัตถการบาง
อยางเชน endotracheal intubation, cardio-pulmonary resuscitation, fiberoptic bronchoscopy 
เปนตน กับหุนฝก (manikins) ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําหนวยฯของสถาบัน
ฝกอบรม 

14.3.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบอภิปรายเชิงสาธิต แพทยประจําบานตอยอดฝกทักษะ
เกี่ยวกับการดูแลผูปวย การทําหัตถการตางๆ การใหความรู การติดตอส่ือสารและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนโดยการ 

 ดูแลผูปวย รับปรึกษาปญหาผูปวย รวมท้ังฝกทําหัตถการตางๆท่ีเกี่ยวของในผูปวย
เด็กท่ีมีปญหาหรือโรคทางระบบหายใจท้ังแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังและผูปวย
เด็กท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤตท่ีอยูในหอผูปวย หอผูปวยเด็กวิกฤตและท่ีแผนกผูปวย
นอกภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรม รวมกัน
เปนเวลาไมนอยกวา 50 สัปดาหตอป เปนเวลา 2 ป โดยแพทยประจําบานตอยอด
สามารถเลือกไปฝกปฏิบัติงานท่ีสถาบันอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังใน
ประเทศและตางประเทศไดไมเกิน 2 เดือนในขณะอยูช้ันปท่ี 2  

 ฝกใหความรูแกนิสิตแพทย นิสิตเวชปฏิบัติ แพทยประจําบานท่ีดูแลผูปวยรวมกัน 
โดยการใหความรูในระหวางใหการดูแลผูปวยรวมกันตลอดระยะเวลาฝกอบรม 
และจดัช่ัวโมงบรรยายในหองเรียน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําหนวยฯ
ของสถาบันฝกอบรมอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

 ฝกใหความรูแกผูปวย ญาติผูปวย บุคคลากรทางการแพทยอ่ืนๆหรือประชาชน
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรมอยางนอย 2 
ครั้ง/ป 

 14.4 ส่ือและอุปกรณการสอน  
14.4.1 ผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 

  14.4.2 บันทึกเวชระเบียนและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยเด็กโรคระบบหายใจ 
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14.4.3 อุปกรณท่ีใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางระบบหายใจ (pulmonary function test 
equipment, respiratory care equipment, mechanical ventilator, fiberoptic bronchoscope) 
เปนตน) 

14.4.4 Manikins สําหรับฝกทําหัตถการ เชน หุนสําหรับฝกทํา endotracheal intubation, 
cardiopulmonary resuscitation, fiberoptic bronchoscopy เปนตน 

14.4.5 สไลดและอุการณการฉายสไลด 
14.4.6 คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเครือขาย internet ได 
14.4.7 บทเรียนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง (Computer assisted instruction : CAI) 

14.5 การวัดผลการเรียน วัดผลโดยวิธี 
14.5.1 แบบ formative  โดยการสังเกตและใหขอมูลยอนกลับระหวางการปฏิบัติงานและทํา Log 

book และ Portfolio assessment โดยอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรม  
 14.5.2 โดยการสังเกต ประเมินโดยใช rating scale ในดานตางๆดังนี ้

 ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย  
 ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษา  
 ทักษะในการสอนบุคคลากรทางการแพทย 
 ทักษะในการติดตอส่ือสาร การสรางสัมพันธภาพและการใหความรูแกผูปวยและ

ญาติผูปวย  
 ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการรับปรึกษา 
 ทักษะในการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพ 
ประเมินโดยโดยอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรม  เกณฑการตัดสินผาน
ตามท่ีอ.ฝ.ส. กําหนด 

15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 
 15.1 หนังสือบังคับ 

 Chernick V, Boat TF. Kendig’s disorders of the respiratory tract in children. WB Saunders 
Company. 

 Rogers MC. Textbook of Pediatric intensive care.  Williams & Wilkins. 
15.3 หนังสืออานเพ่ิมเติม 

15.2.1 ตํารา  
 อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ, ดุสิต  สถาวร, ธีรชัย  ฉันทโรจนศิริ, บรรณาธิการ. Essential 

Mechanical Ventilation for Infants and Children.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัด
วิกฤตในเด็กแหงประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ, 2543. 
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 อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ, ดุสิต  สถาวร, จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ธีรชัย  ฉันทโรจนศิร,ิ 
บรรณาธิการ.  Pediatric pulmonology and respiratory care: A current practice.  ชมรมโรค
ระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กแหงประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอร
ไพรซ, ธันวาคม 2544. 

 จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ดุสิต  สถาวร, นวลจันทร  ปราบพาล, บรรณาธิการ. New insights in 
pediatric critical care.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กแหงประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, กุมภาพันธ 2546. 

 จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ, ดุสิต  สถาวร, นวลจันทร  ปราบพาล, บรรณาธิการ.  Pediatric 
respiratory and critical care.  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตในเด็กแหงประเทศ
ไทย.  กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ, กรกฎาคม 2547. 

 Loughlin GM, Eigen H. Respiratory disease in children: Diagnosis and management. 
Williams & Wilkins.  

 Phelan PD, Olinsky A, Robertson CF, Melins RB. Respiratory illness in children. 
Blackwell Scientific Publications. 

 Taussig LM, Landau LI. Pediatric respiratory medicine. Mosby. 
 Pierson DJ, Kacmarek RM. Foundations of respiratory care. Churchill Livingstone. 
 Holinger LD, Lusk RP, Green CG. Pediatric laryngology and bronchoesophagology. 

Lippincott – Raven.  
 Silverman FN, Kuhn JP. Caffey’s pediatric x-ray diagnosis: An integrated imaging 

approach. Mosby. 
 Hilman BC. Pediatric respiratory disease: diagnosis and treatment. WB Saunders 

Company. 
 West JB. Respiratory physiology: The essentials. Williams & Wilkins. 
 West JB. Pulmonary pathophysiology: The essentials. Williams & Wilkins. 
 Murray JF. The normal lung. WB Saunders Company. 
 Slonim NB, Hamilton LH. Respiratory physiology. Mosby. 
 Ruppel GL. Pulmonary function testing. Mosby 
 Asthma Guideline: www.ginasthma.com 
 Allergic Rhinitis Guideline: Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma. WHO 2001. 

www.whiar.com 
 ตําราอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

15.2.2 วารสารทางการแพทย 
 American Journal of Respiratory and Critical care Medicine 
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 Chest 
 Pediatric Pulmonology 
 Clinic in Chest Medicine 
 Thorax 
 Respiratory Care 
 Current Opinion in Pulmonary Medicine 
 Critical Care Medicine 
 European Respiratory Journal 
 Pediatric Critical Care Medicine 
 วารสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1 ประเมินโดยใชแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานของแตละสถาบันฝกอบรม 
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งท่ีผานมา ประเมินเม่ือส้ินปการศึกษาทุกป และ

พิจารณาปรับปรุงตามผลการประเมินและความเหมาะสมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอไป 
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ประมวลรายวิชาหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) 

 
1. รหัสวิชา ไมมี  
2. จํานวนหนวยกิต ไมมี 
3. ชื่อวิชา  วิทยานิพนธทางกุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
   Research in Pediatric Pulmonology 
4. คณะ/ภาควิชา แพทยศาสตร/กุมารเวชศาสตร 
5. ภาคการศึกษา ตลอดป 
6. ปการศึกษา 2547 เปนตนไป 
7. ชื่อผูสอน อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของสถาบันฝกอบรมนั้น  ๆ
8. เงื่อนไขรายวิชา 
 8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 
 8.2 วิชาบังคับรวม ไมมี 
 8.3 วิชาควบ ไมมี 
9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ 
11. วิชาระดับ      วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตอยอด 
12. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอป  
13. คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

การทําวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือภาวะทางระบบการหายใจในเด็ก และปญหาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตามวิธี
วิทยาการวิจัย การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ  

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
14.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือจบหลักสูตรแลว แพทยประจําบานตอยอดสามารถ 

14.1.1 อานวารสารอยางมีวิจารณญาณ  
14.1.2 ทบทวนวารสารทางการแพทยไดอยางถูกตองตามหลักมูลฐานการวเิคราะหทางเวชศาสตร 

(Evidence-based medicine) 
14.1.3 ทําวิจัยไดอยางมีมาตรฐานและเปนไปตามหลักวิทยาการวิจัย 
14.1.4 เขียนโครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณได 
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14.1.5 นําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมในรูปแบบตางๆ เชน โดยการพูด  Poster presentation หรือ
การเขียนบทความทางวิชาการหรือนิพนธตนฉบับเพ่ือลงตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

14.2 เนื้อหารายวิชาตอป  
  14.2.1 การอานวารสารอยางมีวิจารณญาณ (Critical appraisal of journal) 

14.2.2 การทบทวนวารสาร (Literature review) 
14.2.3 หลักมูลฐานการวเิคราะหทางเวชศาสตร (Evidence-based medicine) 
14.2.4 วิทยาการวิจัย (Research methodology) 
14.2.5 การประยุกตสถิตใินการวิจัยทางการแพทย (Statistical application in medical research) 
14.2.6 การเขียนโครงรางการวิจัย (Research proposal writing) 
14.2.7 การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม (Presentation) 
14.2.8 การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ (Publications)  

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน เปนการเรียนการสอนแบบบรรยาย, บรรยายเชิงอภิปราย และสัมมนา
รวมกับการเรียนรูดวยตนเองภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรมท่ี
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ ดังนี ้
14.3.1 การเรียนการสอนแบบบรรยาย, บรรยายเชิงอภิปราย และสัมมนา สถาบันฝกอบรมจัดใหมี

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย ดังนี ้
 การบรรยาย เกี่ยวกับหัวขอตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยดังกลาวไวในเนื้อหารายวิชา 
 การบรรยายเชิงอภิปรายและการสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย เชน ช่ัวโมง Topic 

review, Critical appraisal และ Update journal 
14.3.2 การทําวิทยานิพนธ แพทยประจําบานตอยอดทําวิทยานิพนธอยางนอย 1 เรื่องในระหวางการ

ฝกอบรมภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยประจําหนวยฯของสถาบันฝกอบรม โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติของแพทยประจําบานตอยอดดังนี ้

 เลือกหัวขอท่ีจะทําวิจัย 
 ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธในท่ีประชุมของ

สถาบันฝกอบรมนั้นๆ 
 แกไขโครงรางวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 นําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

ฝกอบรมนั้นๆเพ่ือขออนุมัติการทําวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยท่ีตั้งไว 
 นําเสนอความคืบหนาและปญหาของการวิจัยในท่ีประชุมของสถาบันฝกอบรมเปน

ระยะๆทุก 3 เดือน 
 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวิจัย 
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 เขียนวิทยานิพนธ 
 นําเสนอวิทยานิพนธตอท่ีประชุมของสถาบันฝกอบรมนั้นๆ 
 ดําเนินการแกไขวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 เตรียมการนําเสนอวิทยานิพนธในท่ีประชุมตอกรรมการวิทยานิพนธของหลักสูตร 
 นําเสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอกรรมการวิทยานิพนธเพ่ือสอบวิทยานิพนธ 
 เขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงใหคณะกรรมการวิทยานิพนธตรวจ 

 14.4 ส่ือและอุปกรณการสอน  
14.4.1 สไลดและอุการณการฉายสไลด 
14.4.2 คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเครือขาย internet ได 

14.5 การวัดผลการเรียน  พิจารณาจากรายงานวิทยานิพนธและการสอบโดยการนําเสนอวิทยานิพนธ ตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงแตงตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ฝ.ส.) สาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ   เกณฑ
การตัดสินผานตามท่ีอ.ฝ.ส. กําหนด 

15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 
 15.1 หนังสือบังคับ 

 ภิรมย กมลรัตนกุล, มนตชัย ซาลาประวัตน, ทวีสิน ตันประยูร บรรณาธิการ. หลักการทําวิจัย
ใหสําเร็จ. กรุงเทพฯ: บริษัทเท็กซแอนดเจอรนัลพับลิเคช่ันจํากัด, 2542. 

 เติมศรี ชํานิจารกิจ. สถิติประยุกตทางการแพทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537. 

 Colton T. Statistics in Medicine. Boston:Little, Brown and Company, 1974. 
 หนังสือเกี่ยวกับหลักการทําวิจัยซ่ึงเขียนหรือกําหนดโดยอาจารยของแตละสถาบันฝกอบรม 

15.2 หนังสืออานเพ่ิมเติม วารสารทางการแพทยท่ีมีอยูในหองสมุดและใน internetไดแก 
 American Journal of Respiratory and Critical care Medicine 
 Chest 
 Pediatric Pulmonology 
 Clinic in Chest Medicine 
 Thorax 
 Respiratory Care 
 Current Opinion in Pulmonary Medicine 
 Critical Care Medicine 
 European Respiratory Journal 
 Pediatric Critical Care Medicine 
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 วารสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

16.1 ประเมินโดยใชแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานของแตละสถาบันฝกอบรม 
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งท่ีผานมา ประเมินเม่ือส้ินปการศึกษาทุกป และ

พิจารณาปรับปรุงตามผลการประเมินและความเหมาะสมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


