
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย) หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา กุมารเวชศาสตร ตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Dermatology 

 
2. ชื่อวุฒิบัตร   

ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขา 

กุมารเวชศาสตร ตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Dermatology 
ชื่อยอ 
(ภาษาไทย) วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Dermatology 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : - ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

 
4.  หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 
  ปญหาโรคผิวหนังในเด็กเปนปญหาที่พบไดบอยและมีความสําคัญ ผื่นผิวหนังไมไดมีเฉพาะโรคผิวหนัง

เทานั้น แตยังปรากฏในโรคตาง  ๆ จึงอาจทําใหการวินิจฉัยโรคลาชาและบางภาวะอาจทําใหเกิดอาการรุนแรงถึง
ชีวิตหรือกอใหเกิดความพิการ ปญหาโรคผิวหนังในเด็กมีความหลากหลาย และแตกตางจากปญหาโรคผิวหนังใน
ผูใหญ ไดแก โรคผิวหนังที่เปนแตกําเนิดและเนื้องอก เชน Hemangioma ซึ่งพบไดถึงรอยละ 10 ของ
เด็กที่อายุ 1 ป นอกจากนี้อาการแสดง และการดําเนนิโรคก็แตกตางจากผูใหญ ดังนั้นการดูแลรักษา
รวมทั้งการใหขนาดของยาที่แตกตางจากในผูใหญ จึงทําใหผูปวยเหลานี้ไมไดรับการดูแลที่เหมาะสมและ
ทันทวงที และในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาตจวิทยา มีการฝกอบรม Pediatric 
Dermatology นอย ไมเพียงพอที่จะฝกความรูความชํานาญในการดูแลรักษาผูปวยเด็กที่มีปญหาทาง
ผิวหนังได  

  การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตร ไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาความรูตลอดจนการ
ฝกทักษะ การดูแลรักษา การทําเลเซอรในระดับผูเชี่ยวชาญได ปจจุบันหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขากุมารเวชศาสตรเนนวิชากุมารเวชศาสตรทั่วไป วิชากุมารเวชศาสตรตจวิทยาจึงเปนเพียงวิชาเลือก กุมาร
แพทยบางคนไมมีโอกาสผานการฝกอบรมวิชานี้ในชวง 3 ปของการศึกษา ทําใหกุมารแพทยที่จบการ
ฝกอบรมขาดความรูและทักษะในการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางดานโรคผิวหนังในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย
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แหงประเทศไทย ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงอนุมัติใหมีการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา
กุมารเวชศาสตรตจวิทยาข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2544  และไดพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

  อนึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีทางการดูแลรักษาผูปวยโรคผิวหนังเด็กไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก 
จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมนี้อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถผลิตกุมารแพทยโรคผิวหนัง
ที่มีความรูดานวิชาการ มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษาโรคผิวหนังในเด็กอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความใฝรู ทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และชี้นําสังคมในเรื่องที่เก่ียวของได นอกจากนี้
ยังมีความสามารถในการศึกษาวิจัย สรางองคความรูในศาสตรที่เก่ียวของสามารถนําเสนองานวิจัยในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเขียนผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติได  

 
5.  กําหนดการเปดฝกอบรม  
 เริ่มตนการฝกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
6.  อาจารย   

6.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม    
  สถาบันฝกอบรมจะตองมกุีมารแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติฯ/ ประกาศนียบัตรสาขาตจวิทยา 

หรือผูที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เปนอาจารยผูสอนและอาจารยที่ทํา
การฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานโรคผิวหนังเด็ก มาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยมีผูที่รับผิดชอบการ
ฝกอบรม คือ หัวหนาหนวยโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

6.2 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  
  สถาบันฝกอบรมจะตองมีอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน ในกรณีที่มีอาจารย

เต็มเวลาเพียง 1 คน สถาบันฝกอบรมตองหาสถาบันฝกอบรมสมทบ ซึ่งมีอาจารยตามคุณสมบัตขิอ 
6.1 เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยเพียงพอแกการฝกอบรม หรือ หากมีจํานวนอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลา
ไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาไดไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด และ
ภาระงานในสาขากุมารเวชศาสตร สาขาตจวิทยา ของอาจารยแบบไมเต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมด
จะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป  
  

7.  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
  แพทยสภากําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวน ปละชั้นละ 1 คน ตอ อาจารยผูฝกอบรม

เต็มเวลา 2 คน  รวมทั้งตองมีปริมาณข้ันต่ําสุดของงานบริการดังตอไปนี้ 
 

จํานวนผูเขาฝกอบรมชั้นละ (คน) 1 2 
อาจารยผูใหการฝกอบรม (คน) 2 3 
จํานวนผูปวยนอก (ครั้งตอป) 1000 1500 
จํานวนผูปวยใน (ครั้งตอป) 200 300 
การตัดชิ้นเนื้อสงทางพยาธิวิทยา (ครั้งตอป) 50 80 
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8.  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
8.1 ผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้    
8.1.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปแลว  
8.1.2 เปนแพทยประจําบานปสุดทายในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไป 
8.1.3 เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปในปการศึกษา

นั้น  
8.2 ผูเขารับการฝกอบรม      

 ตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปแลว  
 
9.  จํานวนปของการฝกอบรม  
 หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา  2 ป  
 
10. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหแพทยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา มีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ความรูความสามารถดังนี้    

10.1 ใหการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและแยกภาวะผื่นผิวหนังในโรคตางๆ ใหคําแนะนําในการปองกัน
และการรักษาโรคผิวหนังที่พบบอยในประเทศไทยตลอดจนแกไขภาวะแทรกซอนตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน โรคผิวหนังภูมิแพ ผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองภายนอก ผิวหนังติด
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หิด เหา ลมพิษ ผื่นแพยา สิว ปาน และเนื้องอกของผิวหนัง เปน
ตน 

10.2 อธิบายพยาธิกําเนิด เลือกวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
หรือเพ่ือบอกระดับความรุนแรงของโรค และใหการรักษาที่ถูกตองแกผูปวยที่เปนโรคที่เกิด
จากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือความแปรปรวนของระบบภูมิตานทานในรางกาย 

10.3 มีความสามารถบอกหลักการ ขอบงชี้ในการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพทางผิวหนัง และสามารถแปลผล
การทดสอบได 

10.4 ทราบขอบงชี้ในการตัดชิ้นเนื้อ และมีความสามารถเลือกพยาธิสภาพของผิวหนังที่จะทําการตัด 
เพ่ือการวินิจฉัยโรค 

10.5 มีความสามารถในการเลือกสงตรวจเพ่ิมเติมทางอิมมูโนวิทยา และสามารถอานและแปลผล
ความผิดปกติที่ตรวจพบได 

10.6 สามารถทําการวิจัยหรือรวมทําในการทําวิจัยรวมกับแพทยสาขาอ่ืนๆหรือนักวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาใกลเคียงได 
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10.7 สามารถถายทอดความรูโดยการนําเสนอประวัติผูปวย บรรยาย และอภิปรายปญหาอยาง
ประสิทธิภาพ และเขียนบทความรายงานผูปวยในเชิงวิชาการไดเปนอยางดี 

10.8 ใหคําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับพยาธิกําเนิด สาเหตุของโรค อาการและอาการแสดง 
เหตุผลที่ตองตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฏิบัติการ หลักการดูแลรักษา การพยากรณโรคในปญหา
โรคผิวหนังที่พบบอยในเด็กแกแพทย นักศึกษาแพทย พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข 
และประชาชนไดเปนอยางดี 

10.9 สามารถประสานงานกับผูอ่ืนทางดานวิชาการ และบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
10.10 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี แสดงมารยาท

อันดีตอผูปวยและญาติผูปวย อีกทั้งมีความสัมพันธภาพอันดีตอผูรวมงาน และเพ่ือนรวม
วิชาชีพ มีความกระตือรือรนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลาไดดวยตนเอง และจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
11.  เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม  
  ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตามเนื้อหาตอไปนี้ ซึ่งแนวทางดังกลาวไดรวบรวม

จากสถิติโรคผิวหนังเด็กที่พบบอยและสําคัญในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข 
และสถิติโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลที่เปนสถานฝกอบรมกุมารแพทยและแพทยทั่วไป 

11.1 Basic Medical Science 
ผูเขาฝกอบรมมีความรูพ้ืนฐาน (Basic science) และสามารถนําไปประยุกตกับปญหาทางคลินิก
ดังตอไปนี้ 
 Embryogenesis of the skin  
 Prenatal diagnosis of inherited skin disorders  
 Physiology of  skin of the normal and premature infant  
 Structural, function and biochemical properties of the skin of newborn infants and children  
 Histopathology of the normal skin and skin disorders  
 Pharmacology of topical and systemic drugs use in dermatology  
 Dermatoimmunology  
 Laser  
 Immunology (humoral immunology, cell-mediated immunity)  
 The skin as a lymphoid organ  
 Laboratory  tests for immunologic disorders 

11.2 Normal condition and General principle care 
11.3 Health and Health maintenance 

 Economic and social impact of diseases of the skin 
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 Epidemiology and prevention of  
o Skin infections and infestations (bacterial, viral, fungal, scabies, insect bite 

reaction) 
o Drug reaction 
o Contact dermatitis 
o Skin disorders secondary to exposure to the sun 
o Counseling 
o Rehabilitation 

11.4 Clinical sciences 
 ผูอบรมมีความรู (Mechanism of diseases) เก่ียวกับโรคผิวหนังในเด็กในหัวขอตางๆ 

ดังตอไปนี ้
 General aspects (etiology, pathogenesis, pathophysiology, psycho-social-cultural, 

natural history, clinical course, complications)  
 Principles of diagnosis and differential diagnosis  
o Interpretation of history and physical findings  
o Investigation and interpretation of results of laboratory, histology and other 

studies 
 Principles of management 

ใหการดูแลรักษาโรคผิวหนังที่พบบอยในประเทศไทย (ภาคผนวกที่ 2) 
 Principles of skin surgery  
 Principles of laser surgery 

11.5 ดาน Technical skill   
 สามารถทําหัตถการไดดวยตนเอง และ/หรือ แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดังตอไปนี ้
o Wright stain  
o Gram stain 
o KOH preparation 
o Oil preparation for scabies 
o Tzanck smear 
o Wood’s light examination 
o Skin biopsy 
o Patch test 
o การใชเลเซอรรักษาโรคผิวหนังในเด็ก 



 

 

 

6 

 สามารถอานหรือเขาใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และแปลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการดังตอไปนี ้
o Histopathology of skin 
o Direct immunofluorescence 
o Indirect immunofluorescence 

11.6 การวิจัย  
 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมสามารถทําการวิจัย และใหผลการวิจัยที่ไดมาตรฐาน มีจริยธรรม 

และคุณธรรมในการทําวิจัย มีความรูทางดานการวิจัยที่ดีในแงมุมดังนี้ 
 

 Experimental design 
 Data analysis and biostatistics 
 Epidemiology 

 
12.  วิธีการฝกอบรม   
  ในการฝกอบรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด

ความรูความสามารถและทักษะเพ่ิมข้ึนจนครบตามเนื้อหาที่กําหนดไว โดยการจัดโอกาสใหมีประสบการณการ
เรียนรู ดังนี้  

12.1 ภาคทฤษฎี 
- จัดใหผูรับการฝกอบรมศึกษาหาความรูจากตําราและวารสาร 
- จัดใหผูรับการฝกอบรมไดอภิปราย / ฟงบรรยายเก่ียวกับโรคผิวหนังในเด็ก 
- จัดใหผูรับการฝกอบรมรวมประชุมวิชาการ 

 ภายในสถาบันฝกอบรม เชน case discussion, topic discussion,การอานวารสาร (Journal club), 
Grand round, Teaching round, การประชุมวิชาการภายในสถาบัน ฯลฯ  

 ระหวางภาควิชา หนวยงาน หรือสถาบันฝกอบรม เชน การประชุมวิชาการรวมกับภาควิชาอ่ืน 
เชน Interhospital conference, clinicopathological conference, basic science ฯลฯ 

12.2 ภาคปฏิบัติ 
  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณการปฏิบัติงาน การใหบริการ

ผูปวยครอบคลุมทั้ง 2 ปดังนี้ 
 ปที่1 ปที่2 

- ผูปวยใน 150 150 ชั่วโมง 
- Pediatric Dermatology Clinic 150 150 ชั่วโมง 
- ตรวจและรับปรึกษาปญหาทาง Pediatric dermatology 150 150 ชั่วโมง 

ที่ General Pediatric Clinic/Well child care 
- General dermatology clinic (Medicine)   -  12 สัปดาห 
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- Laboratory (Bacteria, Mycology and Virology)   -   2 สัปดาห 
- Dermatopathology   -   4 สัปดาห  
- Elective (Dermatosurgery, Photodermatology และอ่ืนๆ)   -  12 สัปดาห 
การฝกภาคปฏิบัติขางตนอาจจัดในลักษณะหมุนเวียนปฏิบัติงานในคลินิกตางๆ หรือ

มอบหมายใหผูรับการฝกอบรมแตละชั้นปมีความรับผิดชอบแตกตางกัน เชน การฝกอบรมในปที่หนึ่ง 
อาจารยผูใหการอบรมตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด การฝกอบรมในชั้นปที่สอง ใหผูรับการฝกอบรม
รับผิดชอบงานมากข้ึน โดยอาจารยคอยตรวจสอบความถูกตอง 

12.3 งานวิจัย  
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมมีงานวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่องตลอดระยะเวลา

การฝกอบรม 
12.4 งานสอน  

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาวิชาผิวหนังเด็ก 
ในการชวยสอนนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานและนักศึกษาพยาบาลสถาบันฝกอบรมอาจจัดใหมี
ชวงเวลาที่ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมนอกสถาบัน เพ่ือใหไดรับประสบการณเพ่ิมเติม 
โดยสถาบันเหลานั้นจะตองเปนสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย ในการจัดประสบการณการเรียนรู มีเปาหมายดังนี ้

12.5 กิจกรรม   
การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับ คือ 

 
ปที่ 1 มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมระดับนี้ผูเขาอบรมจะมีความรู

ทางคลินิก ดังนี้ 
1. สามารถอธิบายสาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนังทางดานกุมารเวชกรรมที่พบ

บอย 
2. ทําหัตถการทางหองปฏิบัติการและแปลผลได 
3. บอกหลักการและวิธีการในการทําวิจัย ตลอดจนวางแผนงานวิจัย 1 เรื่อง 

 

 ดานความรู   ใหผูเขารับการฝกอบรมรวมในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้โดยสม่ําเสมอ 
- การประชุมวิชาการ 
- การประชุมปรึกษาผูปวย (Case conference) 
- การประชุมวารสารสโมสร (Journal club) 
- การบรรยายพิเศษ 

ดานทักษะ   ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกดังตอไปนี้อยางนอยรอยละ 75 ของเวลา
ฝกอบรม 

- ดูแลผูปวยนอกที่มีผื่นผิวหนัง 
- ในหอผูปวยที่มีการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางผิวหนัง 
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- ฝกทําหัตถการเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางผิวหนังเด็ก 
- สามารถอธิบายสาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนังทางดานกุมารเวชกรรม

ที่พบบอย 
- ทําหัตถการทางหองปฏิบัติการและแปลผลได 
- บอกหลักการและวิธีการในการทําวิจัย ตลอดจนวางแผนงานวิจัย 1 เรื่อง 

ปที่ 2 มีเวลาฝกอบรมอยางนอย 50 สัปดาห เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมระดับนี้ ผูเขารับการฝกอบรมจะมี
ความรูลึกซึ้งในวิชาโรคผิวหนังย่ิงข้ึน สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของโรงพยาบาลศูนยฯ 
ตลอดจนเปนอาจารยในโรงเรียนแพทย การฝกอบรมจัดเชนเดียวกับปที่ 1 และมีหนาทีเ่พ่ิมเติม ดังนี้ 
1. สามารถอธิบายสาเหตุการวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนังที่อันตรายถึงชีวิตและพบไมบอย 
2. สามารถแปลผลจุลพยาธิวิทยาของผิวหนังได 
3. มีประสบการณในการทําหัตถการในการใชเครื่องจี้ตางๆ ในการรักษาโรคผิวหนัง เชน การ

ใชเครื่องจี้ดวยไฟฟา ความเย็น และเลเซอร  
4. สามารถทําวิจัยได 1 เรื่อง โดยใหทําเปนรูปเลมเหมือนวิทยานิพนธของแพทยประจําบาน 

กุมารเวชศาสตร ผูอานวิทยานิพนธประกอบดวยผูคุม และผูอานจากนอกสถาบันอีก 1 ทาน 

หรือสงตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับของสถาบันฝกอบรม 
 

ดานความรู 
- เปนที่ปรึกษา ควบคุมและดูแลแพทยประจําบานตอยอด สาขากุมารเวช

ศาสตรตจวิทยา 
- สามารถอธิบายสาเหตุการวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนังที่อันตรายถึงชีวิต 

และพบไมบอย 
- สามารถแปลผลจุลพยาธิวิทยาของผิวหนังได 

 ดานทักษะ 
- มีประสบการณในการทําหัตถการในการรักษาโรคผิวหนัง เชน การใชเครื่องจี้

ดวยไฟฟา ความเย็น และเลเซอร 
 ดานการวิจัย 

- สามารถทําวิจัยได 1 เรื่อง โดยใหทําเปนรูปเลมเหมือนวิทยานิพนธของแพทย
ประจําบานกุมารเวชศาสตร อาจสงลงตีพิมพในวารสารหรือไมก็ได ผูอานวิทยานิพนธ
ประกอบดวยผูคุม และผูอานจากนอกสถาบันอีก 1 ทาน 

 
13.  การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้  

13.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลผูเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือสิ้นสุดการฝกอบรมแตละป โดยการสังเกตและประเมินผล แลวใหขอมูล
ยอนกลบัแกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือประกอบการพัฒนาหรือการเลื่อนระดับชั้นป  
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13.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยา 

(1) ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมครบหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม 
 สถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได  
 มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามที่กําหนด 
 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง  

(2) วิธีการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา ประกอบดวยการสอบ 
 ภาคทฤษฎีปรนัย (multiple choice questions) ไดแก วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิชา

ทางคลินิก (clinical subjects) เพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานทางคลินิก 
 ภาคปฏิบัติ ประกอบดวยการสอบเพ่ือประเมินทักษะ 

- การสอบ slide เพ่ือประเมินความรู ความสามารถในการใหการวินิจฉัยการแปลผล
ทางหองปฏิบัติการ และการรักษาโรคทางผิวหนังเด็ก  

- การสอบ oral เพ่ือประเมินความรู การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรค รวมทั้ง
ทัศนคติ 

 การวิจัย-ประเมินจากวิทยานิพนธหรือผลงานที่ตีพิมพ 
เกณฑการตัดสิน 
 การสอบผานตองสอบผานเกณฑทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกณฑการตัดสินใชคะแนนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 และผานการประเมินการปฏิบัตงิานตามเกณฑการฝกอบรมและ
วิทยานิพนธ 
 
14.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมที่จะไดรับการอนุมัติใหจัดการ
ฝกอบรมจะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี
การประกันคุณภาพฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี้  

14.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน 

14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก  สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยา ตามเวลาที่กําหนด  

 
15.  การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรเปนระยะอยางนอยทุก 5 ป และแจงผลการทบทวนใหแพทย
สภารับทราบ 
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ภาคผนวกที่ 1 
เกณฑคุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผูเขาฝกอบรม 

สาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา  
 
1. เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

(1) คุณสมบัติทั่วไป  
สถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยา จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทั่วไปที่ระบุ
ไวในขอบังคับแพทยสภา วาดวยการเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตางๆ  พ.ศ. 2547  
(2) หนวยงานกลางพื้นฐาน  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร  สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐาน และ
ประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึ่งหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือ
บุคลากรอ่ืนที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค  สามารถที่จะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสง
ตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิน้เนื้อเย่ือและสิ่งสง
ตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษา
หารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจ
ทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย
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ในโรงพยาบาลนั้นจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยที่ถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพ
ทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดย
ครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย 

ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐาน
ที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล ดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 
 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร  สามารถใหบริการตรวจ
ดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีวิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้ง
จะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 
(ข) หนวยรังสีวิทยา  สถาบันฝกอบรมจะตองรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่

จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 
(ค) หองสมุดทางแพทย  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทยวารสาร

การแพทยที่ใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสาร สําหรับใหแพทยประจําบาน
ใชไดสะดวก 

(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ  สภาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว ซึ่ง
บันทึกประวัต ิผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และ
ประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 
(3) หนวยงานทางดานคลินิกที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมจะตอง
มีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน 
(4) กิจกรรมวิชาการ     

สถาบันฝกอบรมจะตองมี กิจกรรมวิชาการตางๆ อยางสม่ําเสมอ  
ดานความรู   
o Journal club ไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง 
o การประชุมรวมระหวางภาควิชา/หนวยงาน เชน มีการจัด Interhospital conference, 

clinicopathological conference ฯลฯ 
o การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ เชน case conference, grand round, teaching round 

ฯลฯ 
o มีการสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไปประชุมวิชาการ หรือหาประสบการณการเรียนรูนอก

สถาบันฝกอบรมตามโอกาส 
ดานทักษะ   
o ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิกดังตอไปนี ้ อยางนอยรอยละ 75 ของเวลา

ฝกอบรม 
 ดูแลผูปวยนอกที่มผีื่นผิวหนัง 
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 ในหอผูปวยที่มีการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางผิวหนัง 
 ฝกทําหัตถการ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางผิวหนังเด็ก 

2. เกณฑเฉพาะ  
สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด กุมารเวชศาสตร สาขาตจวิทยา จะตองไดรับการรับรองจาก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ จํานวนผูปวยและการบริการ 
ผูดําเนินการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กุมารเวชศาสตร สาขาตจวิทยา 
โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้  

2.1 เปนสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรอยูแลว  และควรจะมีแพทย
เฉพาะทางในอนุสาขาวิชาที่เก่ียวของ เชน กุมารแพทยเฉพาะทาง วิสัญญีแพทย รังสีแพทย พยาธิแพทย 
นักสังคมสงเคราะห ที่จะใหคําปรึกษาแนะนําได  

2.2 มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม 
สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติฯ/ ประกาศนียบัตร กุมารเวช
ศาสตร สาขาตจวิทยา หรือผูที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเปน
อาจารยผูสอน และอาจารยที่ทําการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงาน สาขาตจวิทยา มาแลว ไมนอยกวา 5 
ป ทั้งไดแสดงศกัยภาพของความเปนครู ดานการวิจัย และการบริหารจัดการในงานสาขาตจวิทยา 
อยางนอย 2 คน 
 
 

2.3 มีงานบริการที่มีคุณภาพและจํานวนเพียงพอสําหรับการฝกอบรม 
- มีคลินิกผูปวยนอก ในหนวยผูปวยนอกมีเด็กที่ตรวจโรคผิวหนังอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 
- มีผูปวยนอกทางโรคผิวหนัง มารับการตรวจไมนอยกวา  1,000  ครั้งตอป 
- มีผูปวยในที่ไดรับการรักษาปรึกษาทางโรคผิวหนัง ไมนอยกวา  200 ครั้งตอป 
- มีการตัดชิ้นเนื้อสงทางพยาธิไมนอยกวา 50 ครั้งตอป 

ในกรณีที่ตองการเพ่ิมศักยภาพเปนปละ 2 คน ตองมีอาจารยเพ่ิมข้ึน 1 คน และ 
- มีผูปวยนอกทางโรคผิวหนัง มารับการตรวจไมนอยกวา  1,500 ครั้งตอป 
- มีผูปวยในที่ไดรับการรักษาปรึกษาทางโรคผิวหนัง ไมนอยกวา  300 ครั้งตอป 
- มีการตัดชิ้นเนื้อสงทางพยาธิไมนอยกวา 80 ครั้งตอป  
มีการจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือ

วิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันตาม
โอกาสอันสมควร 

สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงาน หรือคุณสมบัติขอใดก็อาจใชสถาบันสมทบอ่ืนรวมดวย โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบสาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยาที่แตงตั้ง โดยราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย หรือ แพทยสภา  

3. เกณฑสถาบันฝกอบรม 
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3.1  สถานภาพของสถาบันอบรม 

สถาบันฝกอบรมมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้ 
 สถาบันฝกอบรมหลัก   ไดแก  สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจํา

บาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

 สถาบันฝกอบรมสมทบ  ไดแก  สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนมุัติจากแพทยสภา ใหเปนสถาบันฝกอบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพ่ือจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณ
ได โดยกิจกรรมดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 สถาบันรวมฝกอบรม  ไดแก  สถาบันอบรมตั้งแต 2 แหงข้ึนไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
แพทยประจําบาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก  ไดแก  สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความเห็นของจากราชวิทยาลัยฯ โดย
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขานั้นใหเปนสถาบันฝกอบรมที่จัดประสบการณเพ่ิมเติม
ใหกับผูเขารับการฝกอบรมที่สนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  

 หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพ่ิมเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก
ได โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สมาคมวิชาชีพกําหนด   

 
 

ภาคผนวก 2 
เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 

 
หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร ตจวิทยา จะตองครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้  
1. Basic Medical Science 

ผูเขาฝกอบรมมีความรูพ้ืนฐาน (Basic science) และสามารถนําไปประยุกตกับปญหาทางคลินิก
ดังตอไปนี้ 

1.1 Embryogenesis of the skin 
1.2 Prenatal diagnosis of inherited skin disorders  
1.3 Physiology of skin of the normal and premature infant  
1.4 Structural, function and biochemical properties of the skin of newborn infants and children  
1.5 Histopathology of the normal skin and skin disorders                                              
1.6 Pharmacology of topical and systemic drugs use in dermatology  
1.7 Dermatoimmunology  
1.8 Laser  
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1.9 Immunology (Humoral immunology, cell-mediated immunity)  
1.10 The skin as a lymphoid organ  
1.11 Laboratory tests for immunologic disorders 

2. Normal condition and General principle care 
3. Health and Health maintenance 

3.1 Economic and social impact of diseases of the skin 
3.2 Epidemiology and prevention of  

3.2.1 Skin infections and infestations (bacterial, viral, fungal, scabies, insect bite 
reaction) 

3.2.2 Drug reaction 
3.2.3 Contact dermatitis 
3.2.4 Skin disorders secondary to exposure to the sun 
3.2.5 Counseling 
3.2.6 Rehabilitation 

4. Clinical sciences 
ผูอบรมมีความรู (Mechanism of diseases) เก่ียวกับโรคผิวหนังในเด็กในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
4.1 General aspects (etiology, pathogenesis, pathophysiology, psycho-social-cultural, 

natural history, clinical course, complications)  
4.2 Principles of diagnosis and differential diagnosis  

4.2.1 Interpretation of history and physical findings  
4.2.2 Investigation and interpretation of results of laboratory, histology and other studies 

4.3 Principles of management 
ใหการดูแลรักษาโรคผิวหนังที่พบบอยในประเทศไทย 

4.4 Principles of skin surgery  
4.5 Principles of laser surgery 
  

โรคผิวหนังที่สําคัญและพบบอยในประเทศไทยดังตอไปน้ี     
1. Neonatal skin and skin disorders ไดแก 

- Physiologic disorders of the newborn  เชน Cutis marmorata, Harlequin color 
change, Bronze baby syndrome 

- Branchial clefts and auricular sinuses 
- Aplasia cutis congenita 
- Milia 
- Miliaria  
- Bohn's nodules and Epstein's pearls 
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- Sebceous gland hyperplasia 
- Erythema toxicum neonatorum 
- Congenital and neonatal candidiasis 
- Congenital neonatal infection เชน Herpes simplex, Varicella, Syphilis, Rubella, 

Cytomegalovirus, Toxoplasmosis 
- Focal dermal hypoplasia 
- Amniotic band syndrome 
- Dermoid cysts 
- Nevus sebaceous 
- Epidermal nevus syndrome 
- Acropustulosis 
- Sclerema neonatorum 
- Nodular fat necrosis and subcutaneous fat necrosis 
- Acrocyanosis and other vascular phenomenon   

2. Eczematous eruptions in childhood 
- Atopic dermatitis 
- Pitryriasis alba 
- Seborrheic dermatitis 
- Diaper dermatitis 
- Intertrigo 
- Frictional lichenoid dermatitis 
- Nummular eczema 
- Infectious eczematoid dermatitis 
- Contact dermatitis 
- Autosensitization dermatitis 
- Perioral dermatitis  
- Asteatotic eczema 
- Lichen striatus 
- Lichen simplex chronicus 
- Prurigo nodularis 

3. Bacterial infection due to Gram-positive and Gram-negative organism and other 
bacterial infection ไดแก 

- Impetigo 
- Folliculitis 
- Furunculosis 
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- Ecthyma 
- Cellulitis 
- Abscess 
- Cutaneous tuberculosis 
- Leprosy 
- Rickettsial infection 

4.  Viral diseases of the skin 
- Molluscum contagiosum 
- Herpes simplex 
- Herpetic whitlow 
- Varicella-Zoster 
- Wart 
- Condyloma acuminata 

5. Fungal, Protozoa and Helminthes infection  
- Dermatophytosis 
- Candidiasis 
- Pityrosporum 
- Tinea versicolor  
- Creeping eruption 
 

6. Infestations ไดแก 
- Lice 
- Scabies 
- Demodex 
- Mites 
- Chiggers 

7. Papulaosquamous diseases 
- Psoriasis 
- Pityriasis rosea 
- Pityriasis rubra pilaris 
- Pityriasis lichenoides 
- Exfoliative erythroderma 
- Acrodermatitis enteropathica 
- Lichen planus and lichenoid disorder 
- Lymphomatoid papulosis 
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8. Vesiculobullous diseases 
- Mechanobullous diseases ไดแก Epidermolysis bullosa 
- Immunobullous diseases    

- Chronic bullous dermatosis of childhood 
- Juvenile bullous pemphigoid 
- Childhood pemphigus vulgaris     
- Dermatitis herpetiformis 

9. Connective tissue diseases and vasculitis 
- Henoch-Schonlein purpura 
- Systemic lupus erythematosus 
- Neonatal lupus erythematosus 
- Juvenile rheumatoid arthritis 
- Juvenile dermatomyositis     
- Scleroderma             
- Mixed connective tissue disease 
- Lichen sclerosus et atrophicus 

10. Hereditary skin disorders [The genodermatoses] 
- Tuberous sclerosis 
- Incontinentia pigmenti 
- Incontinentia pigmenti achromian 
- Ichthyosis and disorders of cornification เชน Ichthyosis vulgaris, Recessive X-linked 

ichthyosis, lamellar ichthyosis, bullous ichthyosis (Congenital ichthyosiform erythroderma), 
Palmoplantar  keratoderma 

- Neurofibromatosis 
- Neurocutaneous diseases เชน Epidermal nevus syndrome, Ataxia- telangiectasia, 

Menkes’ disease, Phenylketonuria 
- Ectodermal dysplasia 
- LEOPARD syndrome 
- Waardenburg syndrome 
- Angiokeratoma corporis  diffusum 
- Farber’s disease 
- Focal dermal hypoplasia 
- Cutis laxa 
- Steatocystoma multiplex         
- Photosensitivity diseases  ไดแก Xeroderma  pigmentosum, Porphyria  
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11. Diseases of mucous membranes and appendageal structures 
- Mucous membrane disorders เชน Oral, Genital, Ocular 
- Hair disorders 
- Alopecia areata 
- Trichotillomania   
- Hypertrichosis and hirsutism   
- Hair shaft abnormalities  
- Eruptive hair cysts 
- Pigmentary change of hair     

12. Nail disorders 
13. Eccrine sweat glands and sebaceous glands diseases 

- Acne 
- Neonatal acne 
- Infantile acne 
- Acne vulgaris 
- Acneform eruptions 

14. Disorders of pigmentation 
- Vitiligo 
- Hypopigmentation disorders 
- Hyperpigmentation disorders 

15. Cutaneous tumor in childhood 
- Vascular malformations and complication ไดแก hemangioma, Telangiectasia, 

Kasabach-Merritt syndrome 
- Lymphatic vessels malformations 
- Angioblastoma 
- Angiokeratoma 
- Syndromes associated with vascular malformation 

16. Life threatening dermatoses 
- Stevens-Johnson syndrome 
- Toxic epidermal necrolysis 
- Staphylococcal scalded skin syndrome 
- Meningococcemia 
- Kasabach-Merritt syndrome 
- Kawasaki disease 
- Angioedema 
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17. Hypersensitivity disorders 
- Urticaria 
- Drug eruption 
- Vasculitis 

18.  Photosensitivity and photoreaction 
19.  Skin Manifestation in systemic diseases 

- Kawasaki  disease 
- Neutrophilic dermatoses 
- Pyoderma gangrenosum 
- Exanthematous fever 

20.  Sexually transmitted Diseases 
- Syphilis 
- Chancroid 
- Genital and anal warts 
- Vulvovaginitis  
- Herpes simplex  
- Sexual child abuse 

21.  Diseases of the dermis and subcutaneous tissues 
- Keloids and hypertrophic scars 
- Dermatofibroma 
- Digital fibrous tumor of childhood 
- Pyogenic granuloma 
- Juvenile xanthogranuloma 
- Erythema nodosum 
- Panniculitis 
- Benign subcutaneous cysts 
- Granuloma annulare 
- Lymphocytoma cutis 
- Lymphomatoid papulosis 
- Sweet’s syndrome 
- Foreign body reactions 
- Calcinosis cutis 
- Mastocytosis 
- Hyperlipidemia and xanthoma 

22.  Sclerosing and atrophy condition 
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- Morphea 
- Scleredema 
- Striae 
- Anetoderma 

23. Benign neoplasm, premalignant conditions, and malignancy 
- Skin tags 
- Lipoma 
- Benign appendageal tumors 
- Leukemia 
- Lymphomas 
- Neuroblastoma  
- Histiocytosis syndrome of childhood 

24.  Venomous animal injuries 
25. Physical injury and environmental hazards ไดแก  

- Burn 
- Solar radiation 
- Child abuse 

26. Cutaneous manifestation of endocrine, metabolic, and nutritional disorders 
- Thyroid disorders 
- Adrenal disorders 
- Disorders of androgen excess 
- Acanthosis nigricans and insulin resistance 
- Storage disorders 
- Mucopolysaccharidoses 
- Protein energy malnutrition 

27. Skin sign in inborn error of metabolism 
28. Disorders of the immune system and immunodeficiency disorders 

- Cell-mediated immunologic disorders 
- Immunologic drug reactions 
- Graft-versus-host disease 
- Granulomatous disease of childhood 
- Henoch-Schonlein purpura  

29. Neurocutaneous disorders 
- Neurofibromatosis 
- Tuberous sclerosis 
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- Incontinentia pigmenti 
- Hypomelanosis of Ito (Incontinentia pigmenti achromian) 

 30. Exanthemathous diseases of childhood 
- Varicella (Chickenpox) 
- Rubeola (Measles) 
- Scarlet fever 
- Rubella (German measles) 
- Roseola infantum 
- Exanthems due to enteroviruses เชน Coxsackie, ECHO, Reovirus 
- Infectious mononucleosis 
- The ricketsial diseases 

5. ดาน Technical skill   
5.1 สามารถทําหัตถการไดดวยตนเอง และ/หรือ แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังตอไปนี้  

5.1.1 Wright stain 
5.1.2 Gram stain 
5.1.3 KOH preparation 
5.1.4 Oil preparation for scabies 
5.1.5 Tzanck smear 
5.1.6 Wood’s light examination 
5.1.7 Skin biopsy 
5.1.8 Patch test 
5.1.9 การใชเลเซอรรักษาโรคผิวหนังในเด็ก 

5.2 สามารถอานหรือเขาใจหลักการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ดังตอไปนี้ 
5.2.1 Histopathology of skin 
5.2.2 Direct immunofluorescence 
5.2.3 Indirect immunofluorescence 

6. การวิจัย  
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมสามารถทําการวิจัย และใหผลการวิจัยที่ไดมาตรฐาน มีจริยธรรม

และคุณธรรมในการทําวิจัย มีความรูทางดานการวิจัยที่ดีในแงมุม ดังนี้ 
1. Experimental design 
2. Data analysis and biostatistics 
3. Epidemiology 
 
 


