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หลักสูตรแพทยเฟลโลว อนุสาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก 
หลักสูตรใหม พศ. 2550 

 
1.  ช่ือหลักสูตร   :  หลักสูตรแพทยเฟลโลว สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก   
       Pediatric Infectious  Diseases Fellowship Training Program 
2.  ช่ือประกาศนียบัตร :  ประกาศนียบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

    เวชกรรม  สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
       Certificate of Proficiency in Pediatric Infectious Diseases 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
 3.1  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 3.2  ฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
4.  หลักการ และเหตุผล 
  โรคติดเชื้อเปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดของการเจ็บปวยหนัก  และการเสียชีวิตในผูปวยเด็ก  
เกินรอยละ 70 ของผูปวยเด็กที่รับไวในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีจํานวนประมาณ 5,000 รายตอปมีปญหา 
โรคติดเชื้อ  ในปจจุบันไวรัสโรคเอชไอวกีอใหเกิดปญหามากข้ึนเรื่อยๆ  และจํานวนผูปวยเด็กที่ติดเชื้อโรค 
เอชไอวีมีมากข้ึนเรื่อยๆ ประมาณรอยละ 2 ของหญิงต้ังครรภทั่วประเทศติดเชื้อไวรัสโรคเอชไอวี ทําใหมีเด็ก    
ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อคลอดในโรงพยาบาลศิริราชประมาณ 40 รายตอเดือน  นอกจากนี้เด็กที่ปวยดวย
โรคเอดสจากพื้นที่รอบกรุงเทพยังถูกสงมารักษาตัวในรพ.ศิริราชจํานวนมากถือเปนปญหาใหญของ โรคติด
เชื้อในขณะนี้ เม่ือมีปญหาโรคติดเชื้อเกิดข้ึน  จําเปนจะตองมีวิธีการปองกันระงับการระบาด ของโรค 
  ปญหาโรคติดเชื้อดังกลาวขางตน มิไดปรากฏเฉพาะในรพ.ศิริราชเทานั้น อาจกลาวไดวา
สําหรับประเทศไทยโดยรวมแลว  ปญหาโรคติดเชื้อยังเปนปญหาอันสําคัญย่ิงและบอยที่สุด จึงมีความ
ตองการบุคลากรที่มีความรู เพ่ือออกไปทํางานโดยทั่วถึง กุมารแพทยที่มีความรูอยางจริง จังถองแททางดาน
โรคติดเชื้อ ยังมีจํานวนไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ใหเพียงพอที่จะรับกับ
ปญหาเพ่ือทําใหสาธารณสุขของประเทศมีความสมบูรณ 
5.  วัตถุประสงค   
  เพ่ือผลิตกุมารแพทยที่มีความรูความชํานาญในสาขาโรคติดเชื้อในเด็กใหมีเพียง พอตอ
ความตองการของประเทศ 
6. ปท่ีเริ่มเปดการสอน  พ.ศ.  2543 
7. อาจารย 
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7.1   อาจารยประจําหลักสูตรประกอบดวย  

   ผูทรงคุณวุฒิในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง  สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็กของ 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และคณะอนุกรรมการผูเชี่ยวชาญทางกุมารเวชศาสตร สาขา 
Infectious diseases ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  ไดแก 
 รศ.นพ.นิรันดร  วรรณประภา พบ., วว. (กุมารเวชศาสตร) 

Master of  Science(Clinical 
Epidemiology) McMaster University, 
Canada 

  รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ พบ., วว. (กุมารเวชศาสตร) 
       Diplomate, American Board of  
       Pediatrics.  Certificate, Pediatric 
       Infectious Diseases (U.S.A.) 

   อ.พญ.วนัทปรียา  พงษสามารถ  พบ. , วว. กุมารเวชศาสตร 
       ประกาศนียบัตร สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก 

       Certificate in Pediatric Infectious Diseases 
              ณ The Hospital for Sick children,  
  University of Toronto, Toronto. 
  ประเทศ Canada. 2005-2008. 

 อ.พญ.เกษวดี  ลาภพระ     (กําลังศึกษาตอตางไประเทศ) 
        พบ. , วว. กุมารเวชศาสตร 

                             ประกาศนียบัตร สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก 
   อ.พญ.พิมพพัณณดา เจียสกุล   ประกาศนียบัตร สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก 

      Certificate in Pediatric Infectious Diseases  
                                                                                      ณ Children’s Hospital of Michigan  
                                                                                       Wayne State University, USA 2550 

7.2 อาจารยสมทบ ไดแกอาจารยทุกทาน  จากทุกสาขาของภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
8.  จํานวนผูเขาอบรม 
  2 คนตอป 
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9.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาฝกอบรม 
 9.1  เปนผูที่ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ 
 9.2 เปนผูที่ไดจบการฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตร จากสถาบันทีแ่พทยสภา
รับรอง หรือเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารเวชศาสตร ของแพทยสภาหรือเทียบเทา 
10. ระยะเวลาฝกอบรม 
  2  ป หรือไมนอยกวา  100  สัปดาห วันที่เริ่มการฝกอบรม คือ 1 มิถุนายน ของทุกป 
11. วัตถุประสงค และเน้ือหาโดยสังเขปของหลักสูตร 
  เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมตามหลักสูตรผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถ
ตามเนื้อหา ดังตอไปนี ้
 11.1  ความรูพื้นฐานทั่วไป 
  11.1.1  กระบวนการคนควาเพ่ือหาความรูใหม  ๆ
  11.1.2  กระบวนวิธีการสอนบุคลากรทางการแพทย 
  11.1.3  การวางแผนงาน และบริหารจัดการในการควบคุมโรคติดเชื้อประจําทองถ่ิน  
 11.2 ความรูในสาขาวิชา 
  11.2.1  ความรูพื้นฐานทางโรคติดเชื้อ 
    Host defense mechanisms 
    Pathology and pathogenesis of infectious diseases 
    Immunology of infectious diseases 
    Epidemiology of infectious diseases 
    Basic clinical microbiology 
     -  Bacteriology 
     -  Mycobacteriology 
     -  Virology 
     -  Parasitology 
     -  Rickettsiology 
    Clinical pharmacology : antimicrobial agents 
    Applied molecular biology 
  11.2.2 ความรูความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 
   11.2.2.1  สามารถใหการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ โดยการตรวจทางคลินิก การ
เลือกใชการทดสอบทางหองปฏิบัติการ และสามารถรักษาโรคติดเชื้อดังตอไปนี ้
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    Sepsis syndrome and septic shock 
    Fever of undetermined origin 
    HIV infection and related conditions 
    CNS infections 
    Respiratory tract infections 
    Cardiovascular infections 
    Hepatobiliary tract infections 
    Gastrointestinal tract and other intraabdominal infections 
    Genito-urinary tract infections 
    Sexually transmitted diseases 
    Bone and joint infections 
    Eye, ENT infections 
    Skin and soft tissue infections 
    Infections caused by : 
     -  bacteria 
     -  Mycobacteria and other higher bacteria 
     -  spirochetes 
     -  chlamydia 
     -  mycoplasma 
     -  rickettsia 
     -  viruses 
     -  fungi 
     -  parasites 
     -  จุลชีพอื่น  ๆ
    Nosocomial infections 
    Infections in compromised hosts 
          11.2.2.2 ความรูความสามารถดานการเก็บส่ิงสงตรวจ การตรวจ และการแปลผล
การทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
      -  การตรวจสิ่งสงตรวจทางคลินิกโดยการยอมสีชนิดตางๆ  
      -  เลือกใชการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เก่ียวของกับโรคติดเชื้อ 
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         ชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม เชน 
          antimicrobial susceptibility testing, 
          antimicrobial assay techniques, 
          diagnostic serological tests, 
          DNA probing and polymerase chain reaction, etc.  
   11.2.2.3  ความรูความสามารถดานการปองกันโรค 
     Immunization 
     Immunoprophylaxis 
     Chemoprophylaxis 
     Hospital infection control 
 11.3  งานวิจัย 
  11.3.1  มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการทําวิจัย 

11.3.2 สามารถนําเสนองานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง ในงานประชุมระดับสมาคม หรือ
ระดับชาติ 

  11.3.3  สามารถวิเคราะหผลงานวิจัย 
11.3.4  มีงานวิจัยอยางนอยสําเร็จอยางนอง 1 เรื่อง เปนงานวิจัยดานคลินิก หรืองานวจิัย

พ้ืนฐานที่สาขา/ภาควิชารับรอง ซี่งจะตองทําจนจบ และสงตีพิมพในวารสารทาง
การแพทยได (ทั้งนี้การลงตีพิมพไมตองเสร็จส้ินภายในชวงเวลาของการฝกอบรม) 

12. การจัดประสบการณการเรียนรู 
 ปที่ 1  เวลาฝกอบรม ไมนอยกวา 50 สัปดาห 
  1.  ดานความรู ใหเขารวมกจิกรรมตอไปนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   1.1  Infectious disease round  สัปดาหละ 1 ครั้ง 
   1.2  Clinical microbiology round  สัปดาหละ 1 ครั้ง 
   1.3  Case discussion  สัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
   1.4  Journal club  สัปดาหละ 1 ครั้ง 
   1.5  Morning conference และ Grand round ของภาควิชา 
   1.6  ประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เก่ียวของ   

       เชน interhopsital conference, interdepartmental  
 Conference งานประชุมวิชาการของสมาคมโรคติดเชื้อ 
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  2. ผานการฝกอบรม clinical microbiology เปนเวลา 2 เดือน (ชวงเดือนกรกฎาคม) ซึ่ง
เปนหลักสูตรที่จัดเปนพิเศษเพ่ือแพทยเฟลโลว ของกุมารฯ และอายุรศาสตร โดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
  3.  ดานทักษะ ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานดังตอไปนี ้
   3.1  งานทางดานหองปฏิบัติการ ระยะเวลาอยางนอย 2 เดือน ในชวง 6 เดือน
แรกของการฝกอบรม ประกอบดวยงานดาน bacteriology, mycobacteriology, mycology virology 
และ serology หลังจากนั้น จะมี lab round ทุกวันศุกรบาย 
   3.2  งานดูแลผูปวยโรคติดเชื้อในฐานะที่ปรึกษารวมกับแพทยสาขาวิชาโรค    
ติดเชื้อ ทั้งในภาควิชากุมารเวชศาสตร และภาควิชาอื่นๆ ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งผูปวยนอก และผูปวยใน 
ระยะเวลาอยางนอย 9 เดือน 
   3.3   ออกตรวจเด็กที่ตึกผูปวยนอกสัปดาหละ 1 ครั้ง 
   3.4   ออกตรวจเด็กที่คลินิกโรคเอชไอวสัีปดาหละ 1 ครั้ง 
   3.5   ออกตรวจเด็กที่คลินิกโรคติดเชื้อสัปดาหละ 1 ครั้ง 
   3.6   วางแผนงานวิจัยของตนเอง และเขียน research proposal 
 ปที่ 2  เวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห 
  1.  ดานความรู เขารวมกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับในปที่ 1 แตมีบทบาทในการเปน ผูนํา
อภิปรายเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเปนผูจัด หรือรวมบรรยายในการประชุมวิชาการ 
  2.   ดานทักษะ 
   2.1  ปฏิบัติงานรับปรึกษา และดูแลผูปวยทั้งในหอผูปวย และคลินิก ผูปวยโรค
ติดเชื้อ รวมทั้งการสอนขางเตียงสําหรับนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน 
   2.2  ปฏิบัติงานดานโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเขาไปสังเกตการณ และ
รวมมือตามแตจะไดรับมอบหมายในกิจกรรมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
   2.3   งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยในหนวย 
   2.4   ดําเนินงานวิจัยเพื่อนําเสนอผลงานตอคณะอนุกรรมการฝกอบรม 
อยางนอย 1 เรื่องกอนจบการฝกอบรม 
  3.  วิชาเลือก ระยะเวลา 3-6 เดือน โดยอาจเลือกฝกทางดานหองปฏิบัติการ เพ่ิมเติม 
หรือฝกงานดานโรคติดเชื้อเฉพาะที่สถาบันอื่น หรืองานดานระบาดวิทยา  แตจะตองประกอบดวยการ
ฝกอบรมที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 1 เดือน ฝกอบรมระยะส้ันทางระบาดวิทยา 1 เดือน และอบรม
ในสถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข หรือเทียบเทา 1 เดือน 
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13. เกณฑการประเมินเพื่อประกาศนียบัตร 
 13.1  ประเมินจากพฤติกรรม และการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ และทางคลินิก โดยอาจารย
ภาควิชาจุลชีววิทยา และอาจารย ของสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

13.2 ประเมินจากผลงานการวิจัย 
13.3 ประเมินจากการสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน 

14.  คุณวุฒ ิ
  ผูผานการประเมิน จะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรแพทยเฟลโลว  สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก 
จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และไดรับสิทธ์ิใหเขาสอบ เพ่ือรับประกาศนียบัตรผู เชี่ยวชาญ  
อนุสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก จากราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร และชมรมโรคติดเชื้อเด็ก แหงประเทศไทย 


