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หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
ฝายกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
พ.ศ. 2562
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
1.

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Nutrition

2.

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตรโภชนาการ
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Nutrition
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Pediatric Nutrition
3.

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและฝายกุมารเวชศาสตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

4. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
ในป จ จุ บั น ผู ป ว ยเด็ ก และวั ย รุ น ที่ มี ป ญ หาทุ พ โภชนาการมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น มาก โดยภาวะทุ พ
โภชนาการในผูปวยเหลานั้นเกิดไดทั้งจากปญหาการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง โดยไมมีความเจ็บปวยอื่น
รวมดวย และจากความเจ็บปวยหรือโรคพื้นฐานของผูปวย เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคติด
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เชื้อ และโรคมะเร็ง เปนตน ซึ่งสงผลใหผูปวยเกิดภาวะทุพโภชนาการ และเปนปจจัยที่กระทบตอผลการ
ดูแลรักษาความเจ็บปวยพื้นฐานของผูปวยรวมถึงภาวะแทรกซอน
ความรูดานโภชนาการในทารก เด็ก และวัยรุนทั้งดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและดานคลินิกมี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เมื่อความรูใหม ๆ เหลานี้ถูกนํามาประยุกตใช จะเปนการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการดูแลสงเสริมสุขภาพเด็กแบบเปนองครวมอยางมีคุณภาพ รวมถึงการปองกันโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปนผูใหญ และการรักษาภาวะตาง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับภาวะทุพโภชนาการ
ดังนั้นการดูแลผูปวยทารก เด็ก และวัยรุนที่มีปญหาทุพโภชนาการที่มีความซับซอน ตองการกุมารแพทยที่
ผ า นการฝ ก อบรมอนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร โ ภชนาการเป น อย า งมาก เพื่ อ ให มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคด า น
โภชนาการที่ซับซอนไดอยางถูกตอง และรักษาไดทันทวงที ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนจากการ
รั ก ษาโรคต า ง ๆ เช น การให ย ารั ก ษาโรคเอชไอวี การให ย าเคมี บํ า บั ด ในการรั กษาผู ป ว ยโรคมะเร็ ง
ภาวะแทรกซอนจากการปลูกถายเซลลตนกําเนิด (stem cell transplantation) และการดูแลรักษาผูปวย
ที่มีความผิดปกติของเมแทบอลิซึมที่เปนแตกําเนิดหรืออาจเปนการรักษาโรคโดยตรงในบางกรณีเชน การ
จัดอาหารคีโตนเพื่อการรักษาผูปวยโรคลมชัก การรักษาเด็กที่มีลําไสสั้นดวยสารอาหารทางเสนเลือดดําใน
ระยะยาว เปนตน
การฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อใหจบเปนกุมารแพทยนั้นมีเวลาไมเพียงพอที่จะศึกษา
ความรูทางดานโภชนาการไดอยางลึกซึ้งและเชี่ยวชาญ จึงมีความจําเปนตองมีหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบานตอยอดทางอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ทั้งนี้เพื่อใหผูที่ผานการฝกอบรมแลว
สามารถเปนผูนําในสาขานี้ในโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อใหการบริการผูปวยเด็กในดานโภชนาการทั้งการ
รักษา การปองกันและการสงเสริมสุขภาพเด็ก รวมทั้งสามารถสอนและทําการวิจัยดานโภชนาการไดเปน
อยางดีตามมาตรฐานสากล
อนึ่งแพทยเฉพาะทางทางดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการทั่วประเทศมีไมถึง 40 คน จึงมี
ความจํา เป น ต อ งฝ ก อบรมเพิ่ม มากขึ้ น เพื่อ ให ป ระชากรเด็ ก และผู ป วยเด็ ก ที่มี ป ญ หาทุ พ โภชนาการ
โดยเฉพาะภาวะทุพโภชนาการที่ซับซอน ในโรงพยาบาลใหญ ๆ และองคกรดานสุขภาพ ไดรับการดูแล
ดานโภชนาการอยางถูกตองและเหมาะสม มีการพัฒนางานวิจัย และการเรียนการสอนแกกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมและตรงตามหลักวิชาการ
พั น ธกิ จ ของแผนการฝ ก อบรมนี้ คื อ “เพื่ อ ผลิ ต กุ ม ารแพทย อ นุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร
โภชนาการที่มีความรูความสามารถในการดูแลสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของทารก เด็ก และวัยรุน ทั้งใน
ภาวะปกติและเจ็บปวย ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันวิทยาการ สรางองคความรูใหม มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ”
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ จัดทําหลักสูตรที่ผานการรับรองจากแพทยสภา โดยเริ่มการฝกอบรม
5

ในป พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2557 และทางจุฬาลงกรณไดปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2561และปรับปรุงครั้งลาสุดนี้เมื่อ พ.ศ. 2562 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย กาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ ทั้งนี้ แผนการ
ฝ ก อบรมมี ลั ก ษณะเป น การเรี ย นรู โ ดยการปฏิ บั ติ ง านเป น ฐานที่ มี ก ารบู ร ณาการทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหไดกุมารแพทยอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการที่มีความรูความสามารถที่ทันยุคกับ
ความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหการดูแลทารก เด็ก และวัยรุน รวมถึงรักษา
ผูปวยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลางบนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองครวม คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยของผูปวย เพื่อ
การแกไ ขป ญ หาและการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ มี เจตนารมณแ ละเตรี ยมพรอ มที่ จะเรีย นรู ตลอดชี วิต มี
ความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับดูแล
ตลอดจนเปนที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํา สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นรวมทั้งสหวิชาชีพได รวมทั้งการจัด
สมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง
5. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการเปนเวลา 2 ป แพทยประจําบานตอยอดจะตองมีความรู
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุม
ความรู ทักษะ และเจตคติที่จําเปนและสอดคลองกับพันธกิจ ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes,
moral and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมตอวิชาชีพแพทย
5.1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอื่น
5.1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวยและครอบครัว ปฏิบัติดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึงบริบท
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแต
กรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย
5.1.5 ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนที่ไววางใจของผูปวย ผูปกครองผูปวย และสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.2 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดูเด็ก
5.2.2 สามารถสื่อสารกับผูรวมงาน สหวิชาชีพ และสรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมที่
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ดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม
5.2.3 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูที่เกี่ยวของ
5.2.4 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication)
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อประเภทอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
5.2.6 ชี้แจง ใหขอมูลเพื่อใหไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา
และการยอมรับจากผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) ใหคําแนะนํา
และมีปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครองเด็กอยางเหมาะสม
5.3 ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยที่เกี่ยวของกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการและศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (Scientific knowledge of pediatric nutrition and other-related
sciences)
(ภาคผนวกที่ 1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิกและศาสตรตาง ๆ เพื่อการบริบาลผูปวย
5.4 การบริบาลผูปวย (Patient care) มีความรูความสามารถในการใหการบริบาลผูปวยเด็กที่มี
ปญหาทางโภชนาการ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิภาพ
5.4.1 ทักษะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวย (patient assessment and
management) รวมทั้งการบันทึกขอมูลและใหขอเสนอแนะในเวชระเบียน
5.4.2 การใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
5.4.3 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม
5.4.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่จําเปน (technical and procedural skills)
และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการ
(ภาคผนวกที่ 2)
5.5 ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)
5.5.1 มีความสามารถในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง (continuity care) ในสวนที่
เกี่ยวของกับโภชนาการ
5.5.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเลี้ยงดูในสวนที่เกี่ยวของกับโภชนาการ โดยคํานึงถึงระบบสุขภาพ
เด็กและครอบครัวเปนศูนยกลาง
5.5.3 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพื้น
ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษ
ประโยชนของผูปวยเด็ก
5.5.4 สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค
รวม
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5.6 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional
development) เพื่อธํารงและพัฒนาความสามารถดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการใหมีมาตรฐาน
ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูปวย สังคม และความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการ
เรียนรูโดยการปฏิบัติและพัฒนางาน (practice-based learning and improvement) โดย
5.6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานที่จําเปน
วางแผนและแสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม
5.6.2 เขารวมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.6.3 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.4 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพื้นฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก
และเวชศาสตรเชิงประจักษ
5.6.5 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
5.6.6 สรางองคความรูใหมจากงานนวัตกรรมและหรืองานวิจัย
5.6.7 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติไดอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง สรางองคความรูใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการ
จัดการความรูได (knowledge management)
5.7 ภาวะผูนํา (Leadership) มีความสามารถในการเปนผูนํา ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษา
ผูปวยเด็กที่มีปญหาทางโภชนาการ การทํางานรวมกันเปนทีม และการรับปรึกษาผูปวย ดังนี้
5.7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมที่รวมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน และ
สมาชิกกลุม
6. แผนการฝกอบรม
6.1 วิธีการใหการฝกอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมจัดการฝกอบรมเพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพหรือผลของการฝกอบรมทีพ่ ึงประสงคตามสมรรถนะหลักไมนอยกวาเกณฑที่
หลักสูตรกําหนดไว การฝกอบรมเนนลักษณะการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (practicebased learning) เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการดูแลภาวะ
โภชนาการ และรักษาปญหาทางโภชนาการในทารกและเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง
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18 ป นอกจากนี้ ยังจัดประสบการณการเรียนรูเพิ่มเติมตามความตองการของแพทย
ประจําบานตอยอดแตละคนตามความเหมาะสม
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝกอบรม
การฝกอบรมแบงเปน 2 ระดับชั้นป โดยหนึ่งระดับชั้นปเทียบเทาการฝกอบรมแบบเต็ม
เวลาไมนอยกวา 50 สัปดาห รวมระยะเวลาทัง้ 2 ระดับชั้นปแลวเทียบเทาการฝกอบรม
เต็มเวลาไมนอยกวา 100 สัปดาห ทั้งนี้อนุญาตใหลาพักผอนรวมกับลาทุกประเภทไดไม
เกิน 2 สัปดาหตอระดับชั้นปของการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาประเมิน
เพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวาที่กําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมี
ระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 100 สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา
ประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการฝกอบรม โดยยึดแพทยประจําบานตอยอดเปน
ศูนยกลาง มีการกระตุน เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดได
แสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเองและไดสะทอนการเรียนรูนั้นๆ
(self-reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy)
เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนไดอยางดีที่สุด โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความเปนอิสระของผูปวย (patient safety and
autonomy) มีการบูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระบบการ
กํากับดูแล (supervision) การประเมินคา (appraisal) และการใหขอมูลปอนกลับ
(feedback) แกแพทยประจําบานตอยอดในระหวางการฝกอบรม
6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝกอบรม
รูปแบบการจัดการฝกอบรม มี 5 รูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีโอกาส
สัมผัสประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ซึ่ง
สอดคลองกับผลของการฝกอบรมที่พึงประสงคตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่
1) ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
เปนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการ
ผสมผสานเชื่อมโยงการฝกอบรมใหเขาดวยกันกับงานบริการอยางสอดคลองและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน โดยใหแพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบ
ดูแลผูปวย เพื่อใหมีความรูความสามารถในดานการบริบาลผูปวย การทําหัตถการ การให
เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการใหคําปรึกษาผูปวย และการ
บริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด มี
การบูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผูปวย ทั้งนี้สถาบัน
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ฝกอบรมตองจัดใหแพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ตามกําหนด
ระยะเวลาดังตอไปนี้
ชั้นปที่ 1
- ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ
50
สัปดาห
- ปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
2 สัปดาห
ชั้นปที่ 2
- ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ
38
สัปดาห
- ปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
6
สัปดาห
- วิชาเลือกที่เกี่ยวของ
8
สัปดาห
ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ ดังตอไปนี้
- ดูแลรักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยนอกที่มีปญหาทางโภชนาการที่คลินิก
โภชนาการ
- ดูแลรักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการที่หอผูปวยใน
- รวมอภิบาลผูปวยเด็กในหอผูปวยวิกฤตและหอผูปวยปลูกถายเซลลตนกําเนิด
- ใหคําปรึกษาการดูแลผูปวยเด็กแกแพทยประจําบานในและนอกเวลาราชการ
การปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับโภชนาการ ไดแก
- สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
- สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ
- คลินิกนมแม
วิชาเลือก: ผูเขารับการฝกอบรมเลือกปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โภชนาการตามความเหมาะสมทั้งในและนอกประเทศ โดยไดรับการอนุมัติจาก
ผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน และสถาบันที่ผูเขารับการฝกอบรมเลือกไป
ปฏิบัติงานจะตองเปนสถาบันฝกอบรมที่ไดรบั การรับรองจากคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
หมายเหตุ เมื่อแพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับ
โภชนาการ และ/หรือ ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ๆ ในวิชาเลือกที่เกี่ยวของ ครบตาม
ระยะเวลา และไดรับการประเมินตอบกลับแลว จะสามารถนับเวลาดังกลาวเปนสวน
หนึ่งของระยะเวลาของการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ และสามารถการ
โอนผลการฝกอบรมดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการฝกอบรม
หลักสูตรวุฒิบตั รแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
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6.1.3.2 การเรียนรูในหองเรียน
จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ และเพียงพอที่จะบรรลุผลของฝกอบรมที่พึงประสงคที่ตั้งไว ดังตอไปนี้
- การประชุมวิชาการภายในสาขาวิชาโภชนาการ เชน ประชุมปรึกษาผูปวย รับฟง
และนําเสนอวารสารสโมสร (journal club), topic review และ case
discussion การบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการ
- การบรรยายดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการในภาควิชากุมารฯ เชน Collective
review
- การประชุมวิชาการภายในภาควิชา เชน Morning report, Grand round,
Admission round, PICU morbidity & mortality conference, Dead case
conference, PICU morbidity conference, Journal club, Project
presentation
- การประชุมวิชาการระหวางหนวยงาน/ภาควิชา เชน Pediatric-RadiologicalPathological conference
- การประชุมวิชาการระหวางโรงพยาบาล เชน interhospital pediatric nutrition
conference, SPENT nutrition interhospital conference
- การประชุมวิชาการประจําปของสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทยและชมรม
โภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดิน
อาหารแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ และราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย
- การสอนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต ความรูทั่วไป การบริหารจัดการ
การดูแลสุขภาพของตนเอง
6.1.3.3 การเรียนรูแบบอื่น ๆ
เช น ได แ ก การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (เช น Pediatric advanced life support,
Infectious control workshop, Palliative care workshop, Nutrition in
critical care workshop, Abstract writing workshop, Breastfeeding
workshop, Obesity workshop, Ketogenic diet workshop เปนตน)
การศึกษาดูงาน, การสอนแพทยประจําบาน การเขารวมประชุมวิชาการตางๆ ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เปนตน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัด
ให แ พทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดได มี ป ระสบการณ ใ นการฝ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(communication skills) ในระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน (ภาคผนวกที่ 3) การฝ ก
ทักษะหัตถการที่จําเปน โดยมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ ทักษะการสอนทางคลินิก
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(clinical teaching skills) โดยการฝกสอนจริงภายใตการกํากับดูแลและใหขอมูล
ปอนกลับของอาจารยผูใหการฝกอบรม รวมทั้งมีประสบการณข องการเปนทีม
บริบาลผูปวย (patient care team) ทั้งในฐานะหัวหนา ผูประสานงานและสมาชิก
กลุม การประเมินความคุมคาของการใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยาง
เหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของทีมประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) เปนตน
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
- การคนหาขอมูลตาง ๆ ทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสาร
สิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชอินเทอรเน็ต
- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช
วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ โดยใชหลักการของเวชศาสตร
เชิงประจักษ (evidence-based medicine)
- การตัดสินใจในขอมูลตาง ๆ ทางการแพทย และเลือกนํามาใชปฏิบัติในการดูแล
ผูปวย (decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย
เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรูเรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
การแพทย ทางคลินิก หรือทางสังคม ตลอดจนมีความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิก
และจริยธรรมการวิจัย สามารถสรางองคความรูจากงานวิจัย โดยกําหนดใหแพทย
ประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยทางการแพทยอยางนอยหนึ่งเรื่อง เพื่อ
เสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม อนุส าขากุม ารเวชศาสตร โภชนาการของแพทยสภาพิจ ารณา
(ภาคผนวกที่ 4)
ตารางที่ 1 การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามความรูความสามารถทางวิชาชีพ
ความรูความสามารถ
การจัดประสบการณการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
ทางวิชาชีพ
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ
- เปนแบบอยาง (role model) - การสังเกตโดยตรง
คุณธรรมและ
- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ - แฟมสะสมผลงาน (portfolio)
จริยธรรมแหงวิชาชีพ
คลินิกที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
(ภาคผนวกที่ 5)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การประเมิน 360 องศา
- การเรียนรูดวยตัวเอง
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ความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ
5.2 การติดตอสือ่ สารและ
การสรางสัมพันธภาพ

5.3 ความรูความสามารถ
ทางกุมารเวชศาสตร
โภชนาการ

5.4 การบริบาลผูปวย

5.5 ระบบสุขภาพและการ
สรางเสริมสุขภาพ
5.6 การพัฒนาความรู
ความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง

การจัดประสบการณการเรียนรู

การวัดและประเมินผล

- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ
คลินิกที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
- การฝกสอนและการให
คําปรึกษา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ
นําเสนอ/สัมมนา
- เปนแบบอยาง
- การเรียนรูดวยตนเอง
- การบรรยาย
- การประชุมอภิปรายตัวอยาง
ผูปวย
- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ
คลินิกที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
- การเรียนรูดวยตนเอง
- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ
คลินิกที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การศึกษาดูงาน
- การเรียนรูดวยตนเอง
- การประชุมอภิปรายตัวอยาง
ผูปวย
- การปฏิบัติงานในหอผูปวยและ
คลินิกที่เกี่ยวของกับโภชนาการ
- การบรรยาย
- การเรียนจากตัวอยางผูปวย
- การทําวิจัย
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา
- การเรียนรูดวยตนเอง

- การสังเกตโดยตรง
- แฟมสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา

- การสอบ CRQ และ MEQ
- แฟมสะสมผลงาน

- การสังเกตโดยตรง
- แฟมสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา

- การสังเกตโดยตรง
- แฟมสะสมผลงาน
-

การสังเกตโดยตรง
แฟมสะสมผลงาน
ผลงานวิจัย
การสอบปากเปลา
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ความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ
5.7 ภาวะผูนํา

การจัดประสบการณการเรียนรู

การวัดและประเมินผล

- การบริหารจัดการในหอผูปวย
และคลินิกที่เกีย่ วของกับ
โภชนาการ
- การใหคําปรึกษา
- การนําทีมดูแลรักษา

- การสังเกตโดยตรง
- แฟมสะสมผลงาน

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการ (ภาคผนวกที่ 1) รวมกับมีประสบการณดานตอไปนี้
- พื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคม
และพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตรปองกัน ในสวนที่เกี่ยวของกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการ
- การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล
- ทักษะการสื่อสาร
- จริยธรรมทางการแพทยและการวิจัย
- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ
- กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา
- หลักการบริหารจัดการ
- ความปลอดภัยของผูปวย
- การดูแลตนเองของแพทย
- การแพทยทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตรเชิงประจักษ
- การสอนทางคลินิก
6.3 จํานวนปของการฝกอบรม
การฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป สําหรับการฝกอบรมทั้ง 2 ระดับชั้นป (ป 1 และ ป 2)
เปดการฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา
เริ่มใชหลักสูตรนี้ในการฝกอบรมตั้งแตปการศึกษา 2563
6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรฯมีการบริหารจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดหลักความเสมอภาค ดังนี้
6.4.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่จัดการฝกอบรมและกําหนด
อยางชัดเจนเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
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บริ ห าร และการประเมิ น ผล สํ า หรั บ แต ล ะขั้ น ตอนของการฝ ก อบรม ประธานแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
6.4.2 มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพื่อใหมีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษา
มาใชในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการ
ประเมินการฝกอบรม
6.4.3 ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม
ไดแก อาจารยผูใหการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด และผูใชบัณฑิต
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฝกอบรมจัดใหแพทยประจําบานตอยอดเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเวร)
ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและ
ความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอด กําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย
ประจําบานตอยอดมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูก
เรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรมหรือหลักสูตร เปนตน จัดใหมี
ค า ตอบแทนแก แ พทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดอย า งเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง และงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ควรมีการระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งการลาพักผอน
6.6 การวัดและประเมินผล
กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลทั้งในระหวางการฝกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
ซึ่ง ต องสอดคล องกั บ ผลลั พ ธ ก ารฝ ก อบรมที่ พึง ประสงค ต ามสมรรถนะหลั ก ของหลั ก สู ต ร
(ตารางที่ 1)
6.6.1 การวัดและการประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลือ่ นชั้นป
สถาบันฝกอบรมจัดใหมีการประเมินความกาวหนา (formative evaluation) และให
ขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบและตรวจสอบได เพื่อการพัฒนาตนเองแกแพทยประจําบาน
ตอยอดในระหวางการฝกอบรม โดยจะจัดการประเมินความกาวหนาในเดือนธันวาคมของทุก
ป
สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการวัดและประเมินผล (summative evaluation) เมื่อ
สิ้นสุดการฝกอบรมแตละระดับชั้นปเพื่อการเลื่อนระดับชั้นป นอกจากนี้ ตองจัดใหมีระบบ
อุทธรณผลการวัดและประเมินผล
สถาบั น ฝ ก อบรมมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารเลื่ อ นระดั บ ชั้ น ป แ ละเกณฑ ก ารยุ ติ ก าร
ฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอดไวชัดเจน และแจงใหแพทยประจําบานตอยอดทราบ
กอนเริ่มการฝกอบรม
การวัดและประเมินผลในระหวางการฝกอบรมประกอบดวย
6.6.1.1 การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปญหาผูปวยที่มีปญหา
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ทางโภชนาการระหวางโรงพยาบาล (Interhospital pediatric nutrition
conference) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู โดยใชแบบประเมิน
6.6.1.2 การประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารยและผูรวมงาน
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูหรือเพื่อการเลื่อนชั้น
ป เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแตละชวงอยางตอเนื่องตลอดป
6.6.1.3 การประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบาน
ตอยอดตองปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (Entrustable professional
activities, EPA)
ในระหวางการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดจะตองไดรับการประเมินผลการ
เรียน รูที่พึงประสงคตาม EPA และตาม milestones ที่กําหนดในแตละระดับชั้นป รวมทั้ง
ไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยผูประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้แพทยประจําบานตอ
ยอดจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและแสดงใหเห็นวาตนบรรลุผลการเรียนรูที่พึงประสงค
ตามระดับของ milestones ที่กําหนด (ภาคผนวกที่ 6) จึงจะไดรับอนุญาตใหเลื่อนระดับชั้น
ของการฝกอบรม สถาบันสามารถกําหนดและปรับ milestones เพื่อการวัดและประเมินผล
ในแตละระดับชั้นปใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันตนเองได ซึ่งไดผานการรับรองจาก อฝส.
แลว
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ตองไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ
สาขากุมารเวชศาสตรและมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังตอไปนี้
6.6.2.1 ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรฯ
6.6.2.2 ผานการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรม
6.6.2.3 มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามที่
กําหนด (Portfolio; ภาคผนวกที่ 5)
6.6.2.4 ผ า นการประเมิ น EPA โดยสถาบั น ฝ ก อบรมแล ว ตามเกณฑ ที่ กํ า หนด
(ภาคผนวกที่ 6)
6.6.2.5 ผานการประเมินงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรูทางทฤษฎี (factual knowledge) โดยการสอบขอเขียน
(constructive response questions, CRQ และ modified essay questions,
MEQ)
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2. การสอบปากเปลาเกี่ยวกับงานวิจัย
ผูที่มีสิทธิไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีคุณสมบัติและสอบผานการวัดและประเมินผลทุก
ขอตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวช
ศาสตรโภชนาการ (ภาคผนวกที่ 7)
6.6.3 การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
6.6.3.1 ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ผานการปฏิบัติงานในประเทศไทย
จะตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ครบทุกขอ พรอมหลักฐานประกอบ
6.6.3.1.1 เปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา
6.6.3.1.2 ทํางานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการ ในโรงพยาบาลที่มีการ
แยกหนวยโภชนาการหรือโภชนวิทยาที่มีคุณสมบัติเทียบเทาเกณฑขั้นต่ําในการขอ
เปดเปนสถาบันฝกอบรม เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
6.6.3.2 ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการจาก
ตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ครบทุกขอ พรอมหลักฐานประกอบ
6.6.3.2.1 วุฒิบัตรฯ ที่ไดรับตองผานการรับรองจากแพทยสภา
6.6.3.2.2 เปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา
6.6.3.3 ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ตองแสดงหลักฐานการศึกษาตอเนื่อง
เพื่อแสดงวาไดมีการพัฒนาตนเอง จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยไมนอยกวา 100 หนวยกิต
ใน 5 ป (นับตั้งแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป)
6.6.3.4 ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ตองมีผลงานวิจัยทางโภชนาการที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปกอนหนานี้ ซึ่งไดรับ
การรับรองโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรูทางทฤษฎี (factual knowledge) โดยการสอบขอเขียน
(constructive response questions, CRQ และ modified essay questions,
MEQ)
2. การสอบปากเปลาเกี่ยวกับงานวิจัย
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ผู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ฯ จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละสอบผ า นการวั ด และ
ประเมินผลทุกขอตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตรโภชนาการ (ภาคผนวกที่ 7)
7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
7.1.1 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
- เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา หรือ
- เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในสาขากุมารเวชศาสตรครบตาม
หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝกอบรมที่แพทยสภารับรอง
7.1.2 ผูเขารับการฝกอบรมตองเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค
หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของ
ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่
แพทยสภากําหนด ผูเขารับการฝกอบรมยื่นใบสมัครเขารับการฝกอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติ
และระยะเวลาการรับสมัครที่แพทยสภากําหนด
สถาบันฝกอบรมกําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร โดยยึดหลักความ
เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อคัดเลือกผูที่สมควรรับไวทําการฝกอบรม ตามศักยภาพที่
สถาบันฝกอบรมนั้นไดรับอนุมัติจากแพทยสภา
7.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวนผูเขารับฝกอบรมหรือศักยภาพในการฝกอบรมของสถาบันใหพิจารณาตามสัดสวนของ
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของอนุสาขากุมารเวชศาสตร
โภชนาการตามที่ระบุไวในตารางตอไปนี้ (ตองมีอาจารยอยางนอย 2 คน ตอผูเขารับการฝกอบรม 1
คน ตอ 1 ชั้นป การนับจํานวนอาจารยใหนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา) หากสถาบัน
ฝกอบรมจําเปนตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบบางเวลาดวย ใหใชหลักเกณฑที่
กําหนดในขอ 8 ในการคํานวณ
หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหกับ
หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้น
ในเวลาหนึ่ง ๆ จะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันการฝกอบรมนั้น
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จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ปละ ชั้นละ)
1
2
3
4
5
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (คน)
2
3
4
5
6
ภาระงานผูปวยนอกกุมารเวชศาสตร ที่คลินิก
600
900
1,200 1,500 1,800
โภชนาการ (จํานวนครั้งของผูมารับการตรวจ/ป)
ภาระงานผูปวยในที่มีปญหาทางโภชนาการทั้งใน 150
180
210
240
270
แผนกและนอกแผนก
(จํานวนการรับไวในโรงพยาบาล/ป)
หั ต ถการให ส ารอาหารทางหลอดเลื อ ดดํ า 50
100
150
200
250
(parenteral nutrition) (ครั้ง/ป)
หั ต ถการให ส ารอาหารทางลํ า ไส (enteral 100
200
300
400
500
nutrition) (ครั้ง/ป)
8. อาจารยผูใหการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมตองกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรม
ใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรมหรือหลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบ
การบริบาลสุขภาพของประเทศ
สถาบันฝกอบรมตองระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความ
ชํานาญที่ตองการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก
สถาบันฝกอบรมตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงาน
ดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ
สถาบันฝกอบรมตองมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย 2 คน
8.1 คุณสมบัติอาจารยผูใหการฝกอบรม
ตองไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรมาไมนอยกวา 3 ป และไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตรโภชนาการ
8.2 คุณสมบัติผูที่จะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม
ตองไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการไมนอยกวา 5 ป
8.3 จํานวนขั้นต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา
หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย จํานวนขั้นต่ําของอาจารย
ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
ทั้งหมด เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได และภาระงานในอนุสาขา
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กุมารเวชศาสตรโภชนาการของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะตองไม
นอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ตองทดแทน
ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ
ใหอนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม
โดยทอนเปนสัดสวนตามเวลาที่สถาบันฝกอบรมนั้น ๆ มีสวนรวมในการฝกอบรม อัตราสวนของ
อาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากําหนดไว
สถาบันฝกอบรมตองแสดงใหเห็นวาอาจารยมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ให
คําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแกแพทยประจําบานตอยอด มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
อาจารยอยางตอเนื่องทั้งทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารย
เปนระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝกอบรมกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็น
ตอไปนี้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทาง
วิชาการที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณสําหรับ
ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรม (ภาคผนวกที่ 8) จํานวนผูปวย
เพียงพอและชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอก
ผูปวยใน และผูปวยนอกเวลาราชการ การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียน
ภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู ตามเกณฑทั่วไป (แบบบันทึกขอมูลฉบับ ก) และ
เกณฑเฉพาะ (แบบบันทึกขอมูลฉบับ ข) สําหรับการเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการของแพทยสภา
9.3 สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูที่แพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงได มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูก
หลักจริยธรรม
9.4 ทีมการดูแลผูปวย เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีม
รวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 ระบบที่สงเสริมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความรู สามารถประยุกตความรูพื้นฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดานโภชนาการ และมีการบูรณาการระหวางการฝกอบรมกับการวิจัย
อยางเพียงพอและสมดุล
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9.6 การฝกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตร ตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝกอบรม
10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
สถาบันฝกอบรมตองกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรมหรือหลักสูตรเปน
ประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรมหรือ
หลักสูตร ตองครอบคลุมดานตาง ๆ ตอไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
- หลักสูตรฝกอบรม
- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอดและความตองการของระบบ
สุขภาพ
- สถาบันฝกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
- ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทยประจําบานตอยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม
- ขอควรปรับปรุง
สถาบันฝกอบรมตองแสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือหลักสูตร จากผูใหการ
ฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับความ สามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการ
ฝกอบรมหรือหลักสูตร และนําผลการประเมินที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
ฝกอบรม จัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ สมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม การวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจ
พบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
สถาบันฝกอบรมตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ
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ไดแก การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดง
ถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอื่น ๆ ที่สามารถใชเปน
หลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ และพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ
สถาบันฝกอบรมตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของแผนการฝกอบรมหรือหลักสูตร ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมตองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากร
ไดอยางเหมาะสม
สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย และหนวยงานสนับสนุน
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการ
ฝกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมจะตองมีกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง
เนื้อหา ผลลัพธ สมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอม
ในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ และจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องทุก 5
ป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้
1 ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยที่เกี่ยวของกับโภชนาการทั้งในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ และ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- โภชนาการตลอดชวงชีวติ : ทารกและเด็กเล็ก วัยรุน ขณะตั้งครรภและใหนมบุตร วัยสูงอายุ และ
ความแตกตางระหวางเพศ (nutrition through life cycle: infancy and childhood,
adolescence, pregnancy and lactation, aging, gender difference)
- เมแทบอลิซึมของพลังงาน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและแรธาตุ (metabolism of
energy, carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals)
- ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหาร (nutrient digestion and absorption)
- ความตองการสารอาหารในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย (nutrition requirement in health
and diseases)
- พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหอาหาร
- นมแมและการเลี้ยงลูกดวยนมแม (breast milk and breastfeeding)
- การให อ าหารทารก รวมถึ ง นมผงดั ด แปลงสํ า หรั บ ทารกและอาหารตามวั ย (infant feeding
including infant formula and complementary foods)
- ความปลอดภัยดานอาหาร (food safety)
- การเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมตอภาวะชาดอาหารและภาวะเครียด (metabolic response to
starvation and stress)
- ผลของพยาธิสภาพจากโรคหรือภาวะตาง ๆ ตอเมแทบอลิซึมของสารอาหารและภาวะโภชนาการ
(pathophysiological effects of diseases on nutrient metabolism and nutritional
status)
- ผลของภาวะทุพโภชนาการตอโรคตาง ๆ (effects of malnutrition on diseases)
- เวชพั น ธุ ศ าสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เมแทบอลิ ซึ ม ของร า งกายและโภชนาการ (genetic-related
nutrient metabolism)
- หลักการและวิธีการดูแลผูปวยที่มีภาวะทุพโภชนาการแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง (principle of
nutritional management and support for pediatric patients with acute and chronic
malnutrition)
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- หลักการใหสารอาหารทางระบบทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดํา (principle of nutritional
management via enteral and parenteral nutrition)
- หลักการและวิธีการดูแลดานโภชนาการอยางตอเนื่องที่บาน (principle of home nutritional
support)
- หลักการการดูแลภาวะโภชนาการเพื่อปองกันการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน (principle of
nutrition care to prevent diseases and to reduce complications)
- ความรูพื้ นฐานที่ เกี่ ยวกั บระบาดวิ ท ยา การทํ าวิ จั ย การใช ส ถิติ ท างการแพทย (biomedical
statistics) เวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine) และการประยุกตทางคลินิก
- ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม และเวชศาสตรปองกันที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาภาวะทุพโภชนาการ
2 ทักษะทางคลินิก (Clinical skills)
2.1 การประเมินภาวะโภชนาการ
- การวัดสัดสวนรางกาย (anthropometric measurement)
- การตรวจและแปลผล body composition
2.2 การใหนมแม (breastfeeding)
2.3 การใหคําแนะนําเรื่องอาหารทารก (รวมถึงนมผงดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารตามวัย) (nutrition
counseling for infant feeding including infant formula and complementary feeding)
2.4 การใหคําแนะนําดานโภชนาการแกทารก เด็กเล็ก และวัยรุนที่มีสุขภาพดี/ในภาวะปกติ (anticipatory
guidance of nutrition for healthy infants, children, and adolescents)
2.5 การดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาโภชนาการในระยะวิกฤตหรือฉุกเฉินหรือภาวะคุกคามชีวิต ไดแก
- Severe malnutrition (kwashiorkor, marasmus, severe wasting)
- Refeeding syndrome
- Cardiac beriberi
- Xerophthalmia
- Inborn errors of metabolism
2.6 การดูแลรักษาแบบองครวมสําหรับผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการตอไปนี้
- Protein-energy malnutrition
- Vitamin deficiencies
- Mineral deficiencies
- Obesity
- Nutrient deficiencies in vegetarianism
- Food faddism
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- Dyslipidemia
- Hypervitaminosis
- Eating disorders: anorexia nervosa, bulimia, other types of eating disorders
2.7 การดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการในโรคหรือภาวะผิดปกติ รวมถึงการปองกันหรือลดความ
รุนแรงของภาวะแทรกซอน การฟนฟูสภาพ และคําแนะนําลวงหนา ดังตอไปนี้
- Food allergy
- AIDS
- Burn and trauma
- Critical illness
- Diabetes mellitus
- Gastrointestinal diseases: malabsorption, short bowel syndrome, intestinal pseudoobstruction, liver and biliary diseases, pancreatic disorders, diarrhea, constipation,
gastroesophageal reflux disease, inflammatory bowel disease
- Heart disease
- Inborn errors of metabolism
- Low birth weight and preterm
- Malignancy
- Neurological diseases: ketogenic diet, diet and feeding in neurometabolic diseases,
neurodevelopmental disability
- Organ transplantation: bone marrow, liver, kidney
- Pulmonary diseases
- Renal diseases
- Lymphatic leakage conditions
2.8 การดูแลรักษาผูปวยที่มีโรคเรื้อรังที่สัมพันธกับโภชนาการในวัยเด็ก รวมถึงคําแนะนําดานโภชนาการ
ดังตอไปนี้
- Coronary heart disease
- Diabetes mellitus
- Hypertension
- Malignancy
- Osteoporosis
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2.9 การดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาพฤติกรรมการกิน เชน ปฏิเสธอาหาร เลือกรับประทาน รวมถึงคําแนะนํา
เพื่อปองกันปญหา
2.10 การดูแลรักษาทารกและผูปวยที่มีปญหาจากการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน หัวนมมารดาผิดปกติ คัดเตา
นม เตานมอักเสบ น้ํานมไมพอ ทารกไมดูดนมหรือแหวะนม เปนตน
2.11 การวางแผนดูแลและดําเนินการเรื่องการใหนมในทารกที่มีความผิดปกติซึ่งตองการการดูแล และคํา
แนะนําขั้นสูงเกี่ยวกับการใหนมแม (advanced breastfeeding management) เชน การใหนมแมในทารกเกิดกอน
กําหนด ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ทารกที่มารดาเปนเบาหวาน ทารกที่มีเพดานโหว ทารกที่มีความผิดปกติทาง
ระบบประสาท หรือทารกแฝด การบีบและจัดเก็บนมแมในโรงพยาบาลเพื่อใชกับผูปวยทารก relactation ปญหา
การดูดนมของทารกซึ่งเกิดจากภาวะตาง ๆ เชน nipple confusion, tongue tie
2.12 การดูแลผูปวยที่มีปญหาโภชนาการซึ่งตองรับการบริบาลที่บาน (home nutrition care via enteral
and parenteral nutrition) อยางตอเนื่อง
2.13 การดูแลดานโภชนาการสําหรับผูปวยเด็กที่ไดรับการดูแลแบบ palliative care
2.14 การดูแลผูปวยเด็กที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต (end of life care) โดยคํานึงถึงผูปวยและครอบครัว
ตลอดจนทรัพยากรที่มี
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดต อ งมี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ หั ต ถการและแปลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการดังตอไปนี้ ไดดวยตนเอง
1. หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
- Anthropometric measurement: weight, height/length, knee height, mid upper arm
circumference, waist circumference, hip circumference, skin fold thickness
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- Body composition using bioelectrical impedance analysis
- การตรวจ stool pH และ stool reducing substance
2. หัตถการเพื่อการบริบาลและรักษา
- ใสและใหการดูแล feeding tube
- ใหการดูแล percutaneous central venous catheter placement
- ใหการดูแล implanted port and tunneled central venous catheter
- .ใหการดูแล ostomy ชนิดตางๆ
- หัตถการใหอาหารทางลําไส (enteral nutrition)
- หัตถการใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา (parenteral nutrition)
- การสอนผูปวยและญาติในเรื่องตางๆ ไดแก อาหารแลกเปลี่ยน การคํานวณและจัดเตรียมอาหารคี
โตน การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยระหวางไดรับอาหารคีโตน emergency protocol สําหรับ inborn
error of metabolism การจัดอาหารจํากัดพลังงานเพื่อการลดน้ําหนัก
3. การแปลผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
- การแปลผลการวัดสวนตาง ๆ ของรางกาย (anthropometric assessment, body composition
using bioelectrical impedance analysis)
- การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน biochemical และ functional assessment ของ
ภาวะวิตามินและแรธาตุ การแปลผล plasma amino acid analysis เปนตน
- การแปลผล pH monitoring
- การแปลผล pleural fluid, ascitic fluid, bronchoalveolar lavage fluid
- การประเมินตําแหนงสายสวนหลอดเลือดจากภาพถายทางรังสีวิทยา
- การแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาที่เกี่ยวของกับโภชนาการ เชน barium swallowing, chest Xray, abdominal X-ray, GI endoscopy, ultrasonography, CT scan, MRI เปนตน
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-

การแปลผลการตรวจการนอนหลับ เชน overnight pulse oximetry
การแปลผลการตรวจทางผิวหนัง (skin prick and patch tests for food allergy)
การแปลผล stool pH และ stool reducing substance
การแปลผล oral glucose tolerance test
การแปลผล oral food challenge test
การแปลผล indirect calorimetry
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ภาคผนวกที่ 3
การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ แพทยประจําบานตอยอด มีทักษะการสื่อสารและการสราง
สั ม พั น ธภาพตามหั ว ข อ ต อ ไปนี้ และบั น ทึ ก ประสบการณ ก ารเรี ย นรู (ทํ า ได ด ว ยตนเองหรื อ ผ า นการจั ด
ประสบการณการเรียนรู) ในแฟมสะสมผลงาน (portfolio)
1. การสื่อสารกับผูปวยเด็ก (Communication with children)
- Basic communication with children and adolescents
- History taking from children and adolescents
- Information giving for children (management plan, treatment)
- Informed consent for procedures from children
- Informed consent/assent for research studies
- Involving children in decision making
2. การสื่อสารกับผูปวยในระยะสุดทาย (Palliative care issues)
- Breaking bad news with surrogates and patients
- Communicating palliative care
- Understanding dying patients and family
- Respect for different values and cultures
- Advanced directives with surrogates
- Withholding/withdrawing life-sustaining treatment with surrogates
- Communicating as death approach
- Notification of death
- Request for organ donation
- Request for autopsy
3. การสื่อสารกับพอแมหรือผูดูแลเด็ก (Communications with parents and caregivers)
- History taking from parents
- Information giving (treatment, management plan)
- Informed consent/refusal for procedures/procedures
- Counseling for chronic/complex nutritional problems
- Negotiating goals of care
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- Counseling for second opinion
- Advice by telephone
4. การสื่อสารกับผูรวมงาน (Communication with colleagues/teams)
- Consultation with specialists
- Writing referral letters
- Information asking from other doctors
- เขียนใบรับรองแพทย
- Working within multidisciplinary teams
- Conflict resolution with colleagues
- Giving supervision for junior colleagues
5. การสื่อสารในสถานการณที่ยากลําบาก (Communication in challenging situations)
- Dealing with anger patients/parents
- Dealing with patients/parents with specific needs (handicap, mental retardation,
cerebral palsy)
- Handling complaints
- Managing unrealistic requests (saying no)
- Reporting mistakes to parents
6. การสื่อสารในระดับชุมชน (Communication with community)
- Giving information
- Program/disease campaign
- Communication via media
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทํางานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ พ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ-สาขากุมาร
เวชศาสตรโภชนาการ จัดทําขอกําหนดนี้ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทําวิจัยของ
แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ โดยใหใชขอกําหนดนี้สําหรับผูเริ่มรับการ
ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป ดังนั้น จึงมีผลใหงานวิจัยของแพทยประจําบานตอ
ยอดที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตรโภชนาการ ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
1. แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองทํางานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่อง แตไมอนุญาตใหแพทย
ประจํ า บ า นต อยอดตั้ ง แต 2 คนขึ้ นไปในสถาบัน เดี ยวกั น ทํา งานวิ จัย เรื่ องเดี ยวกั น ในช ว งเวลา
เดียวกัน ในกรณีงานวิจัยนั้นเปนโครงการระยะยาว แพทยประจําบานตอยอดในรุนถัดไปที่ไมไดอยู
ซอนชวงเวลาสามารถดําเนินการเรื่องนั้นตอได นอกจากนั้น ในกรณีท่ีอาจารยผูควบคุมมากกวา 1
สถาบันเห็นชอบใหทํางานวิจัยเรื่องเดียวกัน คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ อนุญาตให
แพทยประจําบานตอยอดตางสถาบันทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันได แตแพทยประจําบานตอยอด
แตละคนตองนําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) ตอที่ประชุมอาจารยในสถาบันที่
ตนเองฝกอบรมเชนเดียวกับผูอื่น และแพทยประจําบานตอยอดแตละคนสามารถนําเสนอและแปล
ผลขอมูลไดเฉพาะในสถาบันที่ตนเองทําการศึกษาเทานั้น
2. แพทยประจําบานตอยอดผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยหรือขออนุญาตทํางานวิจัยตอ
หัวหนาสถาบันที่ตนรับการฝกอบรม หลังจากนั้น เมื่อแพทยประจําบานตอยอดเลือกเรื่องที่จะ
ทํางานวิจัยและไดแนวทางการศึกษาคนควาที่แนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาในดานหัวขอเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารยผูควบคุมงานวิจัย รวมทั้ง
นําเสนอแผนการวิจัยตอที่ประชุมอาจารยตามที่สถาบันฝกอบรมกําหนด เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการวิจัยตอไปได
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3. แพทยประจําบานตอยอดตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยผู
ควบคุมงานวิจัย และขออนุมัติทําการวิจั ยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics
committee หรือ institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยตองดําเนินการวิจัยภายใต
ขอกําหนดดานจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อยางเครงครัด
4. เมื่อโครงรางงานวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ใหแพทยประจํา
บานตอยอดเริ่มดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยผูควบคุมงานวิจัย
5. กรอบเวลาการดําเนินงานวิจัย (24 เดือนของการฝกอบรม)
สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัยของแพทยประจําบาน โดยระบุรายละเอียดของ
งานและกําหนดเวลาในการสงงานตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ป
ตัวอยางกรอบเวลา
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
2
ติดตออาจารยที่ปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย
4
สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย
6
สงโครงรางงานวิจัย
7
นําเสนอโครงรางงานวิจัย
8
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ)
10
เริ่มเก็บขอมูล
18
นําเสนอความคืบหนางานวิจัย
18
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
20
จัดทํารางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
23
สงรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ใหคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย
24
สอบปากเปลาเกี่ยวกับงานวิจัย (นําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของ
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ)
25
สงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษใหคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ
6. อาจารยผูควบคุมงานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็ม เวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร หรือ
สถาบันที่แพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม และไดรับ วว. หรือ อว. กุมารเวชศาสตร
โภชนาการ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และควบคุมงานวิจัยของแพทยประจําบานตอยอดจํานวนไม
เกิน 2 คน ตอชั้นป
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7. ในกรณีที่อาจารยผูควบคุมงานวิจัยไมไดสังกัดสถาบันที่แพทยประจําบานตอยอดรับการฝกอบรม
หัวหนาสถาบันจะตองมีจดหมายขออนุมัติผูบังคับบัญชาของอาจารยผูควบคุมงานวิจัยทานนั้น
พรอมทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผูควบคุมงานวิจัยทานนั้นดวย
8. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ที่คณะอนุกรรมการการ
ฝกอบรมและสอบฯ รับรอง โดยไดแก ผูควบคุมงานวิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน
โดยอยางนอย 1 ใน 2 ทานนี้ ตองอยูนอกสถาบันที่แพทยประจําบานตอยอดนั้นฝกอบรมอยู
9. ผูประเมินงานวิจัย ตองได วว. หรือ อว. กุมารเวชศาสตรโภชนาการ มาแลวอยางนอย 1 ป รับ
ประเมินงานวิจัยทั้งหมดไมเกิน 5 ฉบับในแตละป (นับรวมงานวิจัยที่ผูประเมินควบคุมดวย)
10. ในกรณีที่คุณสมบัติของผูควบคุมงานวิจัยไมเปนไปตามขอ 6 และ 7 หรือคุณสมบัติของผูประเมิน
งานวิ จั ย ไม เ ป น ไปตามข อ 8 ให หั ว หน า โครงการฝ ก อบรมฯ ของสถาบั น ทํ า เรื่ อ งเสนอ
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและ
สอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป
11. ประเภทของงานวิจัย แบงออกเปน
11.1 การวิจัยทางคลินิก เชน randomized controlled trial, cohort study, case-control
study, systematic review with or without meta-analysis
11.2 รายงานผูปวย ไดแก case report, case series
11.3 การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
11.4 การวิจัยดานการบริการทางการแพทย เชน เรื่องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เปน
ตน
11.5 การวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา
12. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ เปน
ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน
วารสารทางการแพทย
13. แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดต อ งส ง ร า งต น ฉบั บ บทความภาษาอั ง กฤษ และแบบประเมิ น ให
คณะอนุ ก รรมการประเมิ นงานวิจัย ทั้ง 3 ทา นก อนกําหนดวั นสอบวิ ท ยานิพนธ อย างน อย 2
สัปดาห
14. แพทยประจําบานตอยอดจะตองสอบปากเปลาเกี่ยวกับงานวิจัย โดยการนําเสนอผลงานวิจัย และ
ตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ
15. การตัดสินใหงานวิจัยผาน จะตองผานการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยทั้ง 3
ทาน และผานการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ในการสอบปากเปลา
16. การสงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ เปนไปตามรูปแบบตอไปนี้
16.1 ใหแพทยประจําบานตอยอดเปนผูนิพนธชื่อแรก และอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเปน
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corresponding author
16.2 แพทยประจําบานตอยอดตองนําตนฉบับที่แกไขแลว (manuscript for publication) สงไปยังวารสาร
ทางการแพทย และสงใหแกผูแทนสถาบัน พรอมกับใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานที่แสดงวา
งานวิจัยไดผานการประเมิน และใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารวา ตนฉบับงานวิจัยอยูระหวางการทบทวน
(under review)
16.3 แพทย ประจํ าบานต อยอดส งแผนบั นทึ กขอมู ล compact disk ที่มีตนฉบับบทความภาษาอั งกฤษ
พรอมหลักฐานการตอบรับ (วาตนฉบับอยูระหวางการทบทวน) จากบรรณาธิการวารสาร และใบประเมิน
งานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 บันทึกในรูปแบบ pdf จํานวน 1 แผน ใหแกคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและ
สอบฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปที่สอบ
17. กรณีสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ใหผูสมัครสงผลงานวิจัย
ทางโภชนาการในเด็กที่เปนภาษาอังกฤษและไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
ภายใน 5 ปกอนหนานี้แทนตนฉบับบทความภาษาอังกฤษได โดยเสนอใหคณะอนุกรรมการการ
ฝกอบรมและสอบฯ พิจารณา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปการศึกษานั้น
18. งานวิจัยนี้เปนสิทธิของสถาบันที่ฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดสามารถนําผลงานจากงาน
วิจัยนี้ไปเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงตอไป ตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากผูควบคุมงานวิจัยและหัวหนาสถาบันแลวเทานั้น
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินผลโดยการใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมิ น ผลโดยการใช แ ฟ ม สะสมผลงาน เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการประเมิ น สมจริ ง (authentic
assessment) ที่ วั ด การเรี ย นรู ขั้ น สู ง สุ ด ตาม Miller’s pyramid of competence คื อ การประเมิ น การ
ปฏิบัติงานจริง ไมใชการประเมินดวยการสอบ แพทยประจําบานตอยอดทําการบันทึกผลงานที่ปฏิบัติ ลงใน
แฟมสะสมผลงาน รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาของการฝกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะ และเจต
คติ ตามสมรรถนะที่กําหนดในหลักสูตร ประเมินและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เปนระยะอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอแฟมสะสมงานนี้ตอคณะกรรมการ
ฝกอบรมของสถาบันปละ 1-2 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและฟงขอเสนอแนะ รวมกับการวางแผนเพื่อพัฒนา
การกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competencies) โดยใช portfolio มีดังนี้
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ-สาขากุมาร
เวชศาสตรโภชนาการ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมใช portfolio เปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูที่พึง
ประสงคในเรื่องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ การบริบาลผูปวย ระบบสุขภาพและการสราง
เสริมสุขภาพ การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง และภาวะผูนํา ทั้งนี้จะตองใหอาจารย
ของสถาบันประเมิน ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจําบานตอยอด เพื่อการพัฒนาและเซ็นชื่อกํากับในใบ
ประเมินและเก็บเปนหลักฐานใน portfolio
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ภาคผนวกที่ 6
6.1 กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยประจําบานตอยอดควรจะตองสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมมีการ
กํากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร
เมื่อสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการมีความรูความสามารถใน
เรื่องตอไปนี้
EPA 1 ประเมินภาวะโภชนาการและใหการวินิจฉัยปญหาทางโภชนาการไดอยางถูกตอง
(Assess nutritional status and diagnose nutritional problems)
EPA 2 ใหการรักษาผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการที่พบบอยไดอยางเหมาะสม
(Manage common nutritional problems)
EPA 3 ใหโภชนบําบัดในผูปวยเฉพาะโรคและ/หรือภาวะผิดปกติไดอยางเหมาะสม
(Provide nutritional support in specific diseases and/or conditions)
EPA 4 ใหโภชนบําบัดโดยการใหอาหารทางระบบทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดําไดอยาง
เหมาะสม (Provide nutritional support via enteral and parenteral nutrition)
EPA 5 ใหคําแนะนําทางโภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพในแตละชวงวัย
(Provide nutritional counseling for health promotion throughout the life cycle)
EPA 6 แสดงทักษะการทําหัตถการที่ใชบอยทางโภชนาการ
(Demonstrate competence in performing the common procedures in nutrition)
6.2 สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (competencies) ที่พึงประสงคของหลักสูตรสําหรับแตละ EPA
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่พึงประสงค
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

EPA

EPA 1
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ ++
การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
++
ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ++
กุ ม ารเวชศาสตร โ ภชนาการและศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
การบริบาลผูปวย
++
ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
++
การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ อย า ง ++
ตอเนื่อง
ภาวะผูนํา
++

EPA 2
++
++
++

EPA 3
++
++
++

EPA 4
++
++
++

EPA 5
++
++
++

EPA 6
++
++
++

++
++
++

++
++
++

++
++
++

++
++
++

++
+
+

++

++

++

++

+
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6.3 ระดั บ ความสามารถของแต ล ะ EPA ที่ แ พทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดในแต ล ะระดั บ ชั้ น ป พึ ง มี
(Milestones)
EPA
EPA 1 ประเมินภาวะโภชนาการและใหการวินิจฉัยปญหาทาง
โภชนาการไดอยางถูกตอง
EPA 2 ใหการรักษาผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการที่พบบอยได
อยางเหมาะสม
EPA 3 ใหโภชนบําบัดในผูปวยเฉพาะโรคและ/หรือภาวะผิดปกติ
ไดอยางเหมาะสม
EPA 4 ให โ ภชนบํ า บั ด โดยการให อ าหารทางระบบทางเดิ น
อาหาร
และทางหลอดเลือดดําไดอยางเหมาะสม
EPA 5 ใหคําแนะนําทางโภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพใน
แต
ละชวงวัย
EPA 6 แสดงทักษะการทําหัตถการที่ใชบอยทางโภชนาการ

Milestone level
ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L2-3

L4-5

L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
L4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง
L5 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอยกวา
6.4 รายละเอียดสําหรับแตละ EPA (Format of EPA description) ประกอบดวย 7 หัวขอดังตอไปนี้
1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ
(Title of the EPA)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองทําไดและบริบท (สถานที่ ลักษณะผูปวย)
(Specification and limitations)
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3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ (Most relevant domains of competencies)
4. ประสบการณ ความรู ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่ควรมี (Required experience, knowledge,
skills, attitude and behavior for entrustment)
5. วิธีการที่ใชในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความกาวหนาของแพทยประจําบานตอ
ยอด (Assessment information sources to assess progress and ground a summative
entrustment decision)
6. ระดับความสามารถของแพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นปที่พึงมี (Entrustment for which
level of supervision is to be reached at which stage of training)
7. วันหมดอายุสําหรับผลการประเมิน (Expiration date)
6.5 รายละเอียดสําหรับแตละ EPA
EPA 1 ประเมินภาวะโภชนาการและใหการวินิจฉัยปญหาทางโภชนาการไดอยางถูกตอง
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีแ่ ละ
ลักษณะผูปวย)

รายละเอียด
EPA 1 การประเมินภาวะโภชนาการและใหการวินิจฉัยปญหาทางโภชนาการไดอยางถูกตอง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี
2.1 การประเมินภาวะโภชนาการดวยทาทีและทักษะที่เหมาะสม
2.2 การแปลผลการวัดสวนตาง ๆ ของรางกาย (anthropometric measurement) ดวย
วิธีการทีถ่ กู ตองและเหมาะสม
2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารอยางมีเหตุผล ประหยัด และคุมคา
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบตั ิการและการตรวจ
พิเศษตาง ๆ เพื่อนํามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย วางแผนการ
ดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หากจําเปน) บนพื้นฐานความรูเรือ่ ง
ระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวย
เด็ก
2.5 ใชวจิ ารณญาณทีถ่ ูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัย และการให
โภชนบําบัด
2.6 ใหการดูแลรักษาทางโภชนาการแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยยึดผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.7 บันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกหรือรายงานการใหคําปรึกษาผูปวยอยางเปนระบบถูกตอง
2.8 มีทกั ษะการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ
2.9 สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
2.10 มีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดตี อวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
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หัวขอที่

รายละเอียด
2.11 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ทัง้ ในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงานและ
สมาชิกกลุม
บริบท
สถานที่: คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกีย่ วของ และหอผูปวยเด็ก
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึงอายุ 18 ปที่มีปญหาทางโภชนาการ (ภาคผนวก 1)
ขอจํากัด: ไมมี
3. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
ทางวิชาชีพที่
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เกี่ยวของ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
4. ขอกําหนดดาน ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
ประสบการณ
4.1 ความรูและทักษะในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอยางตอเนื่องในขณะที่ยงั ไมได
ความรู ทักษะ
เจ็บปวยและขณะเจ็บปวยซึ่งรวมถึง การใหคําปรึกษาและแนะนําแกบิดามารดาและผูเลี้ยง
ดูเด็กในดานการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการตั้งแตวัยแรกเกิด วัยเด็กระยะตน วัยเด็กระยะ
ทัศนคติ พฤติกรรม
กลาง (วัยเรียน) และวัยรุน
4.2 ความรูและทักษะในการประเมินภาวะโภชนาการเด็ก เพื่อใหสามารถตรวจวินิจฉัยปญหา
ทางดานโภชนาการและดําเนินการแกไขไดตั้งแตแรกเริ่ม
4.3 ความรูท างทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก เชน การ
คัดเลือก nutritional screening tools ความไว ความจําเพาะ ความคุมคา เปนตน
4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ การใหความรูและ
ใหขอ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
4.5 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
4.6 ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
5. การวัดและการ วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงาน (mini-CEX) โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
5.2 Case-based discussion โดยอาจารย อยางนอย 2 ครัง้ ตอป
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หัวขอที่
6. ระดับความ
สามารถตาม EPA
ของแพทยประจํา
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ
รับรองผลการ
ประเมิน

รายละเอียด
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2

หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
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EPA 2 ใหการรักษาผูปวยที่มีปญหาทางโภชนาการที่พบบอยไดอยางเหมาะสม
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีแ่ ละ
ลักษณะผูปวย)

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของ

รายละเอียด
EPA 2 การใหการรักษาผูปวยทีม่ ีปญหาทางโภชนาการที่พบบอยไดอยางเหมาะสม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี
2.1 ซักประวัตดิ วยทักษะและทาทีที่เหมาะสม
2.2 ตรวจรางกายผูปวยดวยวิธที ี่ถกู ตอง เหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินภาวะทาง
โภชนาการ อาการแสดงของภาวะทุพโภชนาการ
2.3 วางแผนการสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารอยางเหมาะสม มีเหตุผล ประหยัด และคุมคา
2.4 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบตั ิการและการ
ตรวจพิเศษตาง ๆ เพื่อนํามาตัง้ สมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย วาง
แผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หากจําเปน) บนพื้น
ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สิทธิของผูปวย
และเปนองครวม
2.5 ใชวจิ ารณญาณทีถ่ ูกตองเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การใหการวินิจฉัยและการ
ใชยารักษาผูปวย
2.6 ใหคําแนะนําดานโภชนาการแบบองครวมไดอยางเหมาะสม โดยผูปวยและครอบครัว
เปน
ศูนยกลาง
2.7 สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยีใหมทที่ ันสมัยในการบริบาลผูปวย ไดอยาง
เหมาะสม
2.8 บันทึกเวชระเบียนหรือรายงานการใหคําปรึกษาอยางถูกตองเปนระบบ
2.9 มีทกั ษะการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ
2.10 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
2.11 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในบทบาทตาง ๆ ทั้งในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน
และ
สมาชิกกลุม
บริบท
สถานที่: คลินิกเด็กสุขภาพดี คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกี่ยวของ และหอผูป วยเด็ก
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึง 18 ปทมี่ ีปญหาทางโภชนาการ (ภาคผนวก 1)
ขอจํากัด: ไมมี
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
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หัวขอที่

รายละเอียด
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
4. ขอกําหนดดาน ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
ประสบการณ
4.1 ความรูพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการ ปญหาทางโภชนาการในทารกและเด็ก
ความรู ทักษะ
(ภาคผนวก 1)
ทัศนคติ พฤติกรรม 4.2 ความรูและทักษะในวินิจฉัยปญหาทางดานโภชนาการและดําเนินการแกไขไดอยางทัน
กาล
และเหมาะสม
4.3 ความรูท างทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก
4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ การใหความรู
และใหขอ มูลเพื่อการตัดสินใจ การทํางานเปนทีมรวมกับผูป วย ครอบครัว และสห
วิชาชีพ
อื่น
4.5 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
4.7 ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
5. การวัดและ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงาน (mini-CEX) โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
5.2 Case-based discussion โดยอาจารย อยางนอย 2 ครัง้ ตอป
6. ระดับความ
ระดับความสามารถที่พึงมี
สามารถตาม EPA ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ของแพทยประจํา ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
รับรองผลการ
ประเมิน
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EPA 3 ใหโภชนบําบัดในผูปวยเด็กเฉพาะโรคและ/หรือภาวะผิดปกติไดอยางเหมาะสม
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานที่และ
ลักษณะผูปวย)

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของ

4. ขอกําหนดดาน
ประสบการณ

รายละเอียด
EPA 3 ใหโภชนบําบัดในผูปวยเด็กเฉพาะโรคและ/หรือภาวะผิดปกติไดอยางเหมาะสม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี
2.1 การรวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ
การ
ตรวจพิเศษตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย
2.2 การวินิจฉัย จัดลําดับความสําคัญ วางแผนและดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการทั้งแบบ
ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังไดอยางทันกาล ถูกตอง และเหมาะสม
2.3 ทักษะการตรวจโดยใชเครือ่ งมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่
จําเปน ในการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวยที่มีภาวะทุพโภชนาการ
2.4 การสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมที่
ดูแลรักษาผูป วยไดอยางเหมาะสม
2.5 การใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ (หากจําเปน) บนพื้นฐานความรูเรือ่ งระบบ
สุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชนของผูปวยเด็ก
2.6 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
2.7 การเปนผูนาํ ในการบริหารจัดการในทีมทีร่ ว มดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.8 การมีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
บริบท
สถานที่: คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกีย่ วของ และหอผูปวย
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึง 18 ป
ขอจํากัด: ไมมี
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
4.1 ความรูเรื่องโรคหรือปญหาดานโภชนาการหรือภาวะผิดปกติ ภาวะฉุกเฉินทาง
โภชนาการ
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หัวขอที่
รายละเอียด
ความรู ทักษะ
และโรคเรื้อรังที่สัมพันธกับโภชนาการในวัยเด็ก (ภาคผนวก 1)
ทัศนคติ พฤติกรรม 4.2 ความรูและทักษะในวินิจฉัยปญหาทางดานโภชนาการและใหโภชนบําบัดไดอยางทัน
กาล
และเหมาะสม
4.3 ความรูท างทฤษฎีและใชหลักการของเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชวิจารณญาณตัดสินใจทางคลินิก
4.4 ทักษะในการติดตอสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสรางสัมพันธภาพ การใหความรู
และใหขอ มูลเพื่อการตัดสินใจ การทํางานเปนทีมรวมกับผูป วย ครอบครัว และสห
วิชาชีพ
อื่น
4.5 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
4.7 ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
5. การวัดและ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงาน (mini-CEX) โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
5.2 Case-based discussion โดยอาจารย อยางนอย 2 ครัง้ ตอป
6. ระดับความ
ระดับความสามารถที่พึงมี
สามารถตาม EPA ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ของแพทยประจํา ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
รับรองผลการ
ประเมิน
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EPA 4 ใหโภชนบําบัดโดยการใหอาหารทางระบบทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดําไดอยางเหมาะสม
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีแ่ ละ
ลักษณะผูปวย)

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของ

รายละเอียด
EPA 4 ใหโภชนบําบัดโดยการใหอาหารทางระบบทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดําได
อยางเหมาะสม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี
2.1 ทักษะการรวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย อาการแสดงของภาวะทุพโภชนาการ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตาง ๆ การประเมิน
ภาวะ
ทางโภชนาการ นํามาวิเคราะหโรค ภาวะ สาเหตุ ปญหาทีเ่ กี่ยวของกับภาวะทุพโภชนาการของผูปวย เพื่อนํามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย
2.2 การพิจารณา วางแผนการใหโภชนบําบัด รูปแบบ (การใหสารอาหารทางระบบทางเดิน
อาหารและทางหลอดเลือดดํา) วิธกี ารอยางถูกตองและเหมาะสม
2.3 การเตรียมผูปวยและหรือผูปกครอง ใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนฝกทักษะ
การดูแลการใหโภชนบําบัด เพื่อการดูแลรักษาตอเนื่องที่บา น ตลอดจนดําเนินการสงตอ
(หากจําเปน) บนพื้นฐานของระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิผูปวย
2.4 ทักษะการใชและดูแลอุปกรณตาง ๆ สําหรับการใหอาหารทางระบบทางเดินอาหารและ
หรือทางหลอดเลือดดําไดอยางถูกตอง
2.5 การสื่อสารกับผูรวมงานและสหวิชาชีพ สรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมที่
ดูแลรักษาผูป วยไดอยางเหมาะสม
2.6 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย
2.7 การเปนผูนาํ ในการบริหารจัดการในทีมทีร่ ว มดูแลผูปวย ในบทบาทตาง ๆ ทั้งในฐานะ
หัวหนา ผูประสานงาน และสมาชิกกลุม อยางมีประสิทธิภาพ
2.8 การมีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
บริบท
สถานที่: คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกีย่ วของ และหอผูปวย
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึง 18 ป
ขอจํากัด: ไมมี
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
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หัวขอที่

รายละเอียด
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
4. ขอกําหนดดาน ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
ประสบการณ
4.1 ความรูเรื่องโรคหรือปญหาดานโภชนาการหรือภาวะผิดปกติ ภาวะฉุกเฉินทาง
ความรู ทักษะ
โภชนาการ
ทัศนคติ พฤติกรรม
และโรคเรื้อรังที่สัมพันธกับโภชนาการในวัยเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ความรูพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการ ขอบงชี้ ขอจํากัด รูปแบบ วิธีในการให
โภชนบําบัดโดยการใหสารอาหารทางระบบทางเดินอาหารและหรือทางหลอดเลือดดํา
4.3 การติดตาม ประเมินภาวะทางโภชนาการ การเจริญเติบโต ภาวะแทรกซอนจากการให
อาหารทางระบบทางเดินอาหารและหรือทางหลอดเลือดดํา
4.4 ความรูท างเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine)
4.5 ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
4.6 การประยุกตความรู เทคโนโลยีที่ทันสมัย เวชศาสตรเชิงประจักษ ในการบริบาลผูปวย
อยางเหมาะสม
4.7 ทักษะในการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การใหความรูและขอมูล เพื่อการ
ตัดสินใจ
4.8 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
4.9 ทักษะในการพัฒนาความรูค วามสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.10 ทักษะการเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
5. การวัดและ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงาน (mini-CEX) โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
5.2 Case-based discussion โดยอาจารย อยางนอย 2 ครัง้ ตอป
6. ระดับความ
ระดับความสามารถที่พงึ มี
สามารถตาม EPA ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ของแพทยประจํา ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
รับรองผลการ
ประเมิน

47

EPA 5 ใหคําแนะนําทางโภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพในแตละชวงวัย
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีแ่ ละ
ลักษณะผูปวย)

รายละเอียด
EPA 5 ใหคําแนะนําทางโภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพในแตละชวงวัย
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี
2.1 ทักษะการรวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย การประเมินภาวะโภชนาการ
การ
เลี้ยงดู
2.2 ทักษะการใหคําแนะนําทางโภชนาการแกมารดาใหนมบุตร
2.3 ทักษะการใหคําแนะนําทางโภชนาการสําหรับทารก เด็ก และวัยรุนในภาวะปกติ
2.4 ทักษะการใหคําแนะนําทางโภชนาการแกผปู วย
2.5 การสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว รวมถึงผูดูแล สรางความสัมพันธไดอยางเหมาะสม
2.6 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม
2.7 การมีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
บริบท
สถานที่: คลินิกเด็กสุขภาพดี คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกี่ยวของ
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึง 18 ป
ขอจํากัด: ไมมี
3. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
ทางวิชาชีพที่
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เกี่ยวของ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
4. ขอกําหนดดาน ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
ประสบการณ
4.1 ความรูพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการ (ภาคผนวก 1)
ความรู ทักษะ
4.2 ความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ทัศนคติ พฤติกรรม 4.3 ความรูท างโภชนาการของเด็กในภาวะปกติ ตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก และวัยรุน
4.4 การติดตาม ประเมินภาวะทางโภชนาการ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
4.5 ความรูท างเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine)
4.6 ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
4.7 การประยุกตความรู เทคโนโลยีที่ทันสมัย เวชศาสตรเชิงประจักษ ในการสงเสริม
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หัวขอที่

5. การวัดและ
ประเมินผล

รายละเอียด
สุขภาพ
4.8 ทักษะการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การใหขอ มูล
4.9 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหวางการปฏิบัติงาน (mini-CEX) โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
5.2 Case-based discussion โดยอาจารย อยางนอย 2 ครัง้ ตอป
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2

6. ระดับความ
สามารถตาม EPA
ของแพทยประจํา
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
รับรองผลการ
ประเมิน
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EPA 6 แสดงทักษะการทําหัตถการที่ใชบอยทางโภชนาการ
หัวขอที่
1. ชื่อกิจกรรม
2. ขอกําหนดและ
ขอจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีแ่ ละ
ลักษณะผูปวย)

รายละเอียด
EPA 6 แสดงทักษะการทําหัตถการทีใ่ ชบอยทางโภชนาการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตองมี (ภาคผนวก 2)
2.1 ทักษะการทําหัตถการทางโภชนาการ เพื่อการวินจิ ฉัยและรักษา
2.2 ทักษะการทําหัตถการทางโภชนาการ เพื่อการบริบาลและรักษา
2.3 สามารถ ใหคําแนะนําแกผูปวยและผูปกครองถึงขอบงชีใ้ นการทําหัตถการไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2.4 การแปลผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
2.5 การสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว รวมถึงผูดูแล สรางความสัมพันธไดอยางเหมาะสม
2.6 การประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม
2.7 การมีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
บริบท
สถานที่: คลินิกเด็กสุขภาพดี คลินิกโภชนาการและคลินิกที่เกี่ยวของ และหอผูปวย
ผูปวย: ทารกแรกเกิดถึง 18 ป
ขอจํากัด: ไมมี
3. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางวิชาชีพหลักทีเ่ กีย่ วของ
ทางวิชาชีพที่
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เกี่ยวของ
 การติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
 ความรูความสามารถทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการที่เกี่ยวของ
 การบริบาลผูปวย
 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
 การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 ภาวะผูนํา
4. ขอกําหนดดาน ความรู ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จําเปนตองมี
ประสบการณ
4.1 ความรูพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการ (ภาคผนวก 1)
ความรู ทักษะ
4.2 ความรูพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร
ทัศนคติ พฤติกรรม 4.3 ความรูท างเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine)
4.4 การประยุกตความรู เทคโนโลยีที่ทันสมัย เวชศาสตรเชิงประจักษ
4.5 ทักษะการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การใหขอ มูล
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
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หัวขอที่
5. การวัดและ
ประเมินผล

รายละเอียด
วิธีการประเมินระดับความสามารถ :
การประเมินหัตถการ (Direct Observation of Procedural Skills (DOPS))
โดยอาจารย อยางนอย 2 ครั้งตอป
ระดับความสามารถที่พึงมี
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไปอยูระดับชั้นปที่ 2
ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิน้ สุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2

6. ระดับความ
สามารถตาม EPA
ของแพทยประจํา
บานตอยอดแตละ
ชั้นป
7. วันหมดอายุการ หากไมมีการทํากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา 1 ป ตองรับการประเมินใหม
รับรองผลการ
ประเมิน
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ภาคผนวกที่ 7
เกณฑการสําเร็จการฝกอบรมและไดรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
1. ผูทจี่ ะสําเร็จการฝกอบรมและไดรับวุฒิบัตรฯ จะตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังตอไปนี้
a. ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 2 ป
b. ผานการประเมินผลทุกขอดังตอไปนี้ ตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ดังตอไปนี้
- การประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชั้นปโดยอาจารยผูดูแลการฝกอบรม
- การประเมิน EPA ทั้งหมด โดยอาจารยผูดูแลการฝกอบรม
- การสอบขอเขียน (CRQ และ MEQ)
- การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (oral presentation) เปนภาษาไทย
- การสงตนฉบับบทความผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
2. เกณฑการผานการสอบหรือการประเมิน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชั้นปโดยอาจารยผูดูแลการฝกอบรม
- การประเมิน EPA มีเกณฑผาน คือ ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไป
อยูระดับชั้นปที่ 2 และตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L4 เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2
- การสอบขอเขียน (CRQ และ MEQ) มีเกณฑผาน คือ คะแนนอยางนอยรอยละ 60-80 โดยขึ้นกับ
ความยากงายของขอสอบ ซึง่ มีการระบุเกณฑในฟอรมเฉลยขอสอบ
- การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (oral presentation) เปนภาษาไทย มีเกณฑ
ดังนี้
คุณภาพโดยสวนรวม : เหมาะสมกับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
( ) ผาน ( ) ผานโดยแกไข ( ) ไมสมควรใหผาน
- การสงตนฉบับบทความผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มีเกณฑ ดังนี้
คุณภาพโดยสวนรวม : เหมาะสมกับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
( ) ผาน ( ) ผานโดยแกไข ( ) ไมสมควรใหผาน
3. จํานวนครั้งที่อนุญาตใหสอบแกตัว คือ สอบซอมการสอบขอเขียน (CRQ และ MEQ) ได 1 ครั้งภายใน 1
สัปดาห
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ภาคผนวกที่ 8
เกณฑคุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผูเ ขาฝกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
1. เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม
(1) คุณสมบัติทั่วไป
(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพหรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกผูเขารับการ
ฝกอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยทั้งประเภทผูปวยในและผูปวย
นอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมมีสวนดําเนิน การดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวย
โดยตรง
(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาลเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทย
ประจําบานตอยอด
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดที่มีความรู ความ สามารถและ
คุณ สมบัติส อดคล องกั บหลั ก สูตร และมี ความสามารถในการเปนนักวิชาการที่จะศึกษาตอเนื่องได และมี
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารการศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของคณะแพทยศาสตร/
วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาล และประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวของ และมีความมุงมั่น ความเต็มใจในการ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม
(ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ป) คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลที่ขอเปดดําเนินการ
ฝ ก อบรม อาจพิ จ ารณาทํ า ความตกลงกั บ คณะแพทยศาสตร / วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร / โรงพยาบาลที่ มี
ประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา/ชวยเหลือ
หรือเปนสถาบันสมทบ/สถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม
(ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาล ตองดําเนินการให
แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมเพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และ
ตองมีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตาง ๆ โดย เฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณ
การฝกอบรม ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปที่มีความชัดเจนและเปนไป
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ได โดยแผน ปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย
1 ปการศึกษา
(ญ) ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) แลว จะตองไม
แสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว
และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหนง
(2) หนวยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้
(ก) ห อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ การชั น สู ต ร สถาบั น การฝ ก อบรมจะต อ งมี ก ารให บ ริ ก ารการตรวจทาง
หองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ ใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและ
ประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึ่งหองปฏิบัติ การตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอื่น
ที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม
• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ และสิ่งสง
ตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัด หรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่ง
สงตรวจเพื่อตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถและเต็มใจให
คําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดทุกสาขาได อัตราการตรวจ
ศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนิน
โรคและการประเมินผล การรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้นจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของ
จํานวนผูปวยที่ถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้น
เนื้อและการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย และ
ตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย
ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด สถาบันจะ ตองแสดงหลักฐานที่บงชี้ถึง
ความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของ
แพทยในโรงพยาบาลดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ
• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้งจะตองมีการ
ใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝก อบรม
(ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จําเปนสําหรับ
การฝกอบรมได
(ค) หองสมุดทางการแพทย สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการ แพทย วารสารทาง
การแพทยที่ใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบาน
และแพทยประจําบานตอยอดใชไดสะดวก
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(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว ซึ่งบันทึกประวัติ
ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติที่มี
ประสิทธิภาพ
(3) หนวยงานทางดานคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองมี
หนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติ-ศาสตร-นรีเวชวิทยา วิสัญญี
วิทยา โสต ศอ นาสิกฯ ศัลยศาสตรทรวงอก พยาธิวิทยา กุมารเวช-บําบัดวิกฤต กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อให
การดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาที่ฝกอบรม เชน Morning report, Grand round, Admission round, PICU morbidity & mortality
conference, Dead case conference, PICU morbidity conference, Journal club, Project
presentation หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน Pediatric-RadiologicalPathological conference
นอกจากนี้ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธที่เกี่ยวของกับโภชนาการ และควรสนับสนุนใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร
2. เกณฑเฉพาะของสถาบันฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมที่แพทยสภาจะรับรองใหมีการเปดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขา
กุมารเวชศาสตรโภชนาการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสาขาหรือหนวยงานที่สําคัญปฏิบัติงานประจําคือ
1.1 กุมารเวชศาสตร
1.2 อายุรศาสตร
1.3 ศัลยศาสตร กุมารศัลยศาสตร ศัลยศาสตรทรวงอก
1.4 โสต ศอ นาสิกฯ
1.5 วิสัญญีวิทยา
1.6 พยาธิวิทยา
1.7 พยาธิวิทยาคลินิกหรือเทคนิคการแพทยหรือปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร
1.8 รังสีวิทยา และเวชศาสตรนิวเคลียร
1.9 หนวยบริการกายภาพบําบัด
1.10 หองสมุดการแพทย
1.11 หนวยเวชระเบียนสถิติ
1.12 หนวยสังคมสงเคราะห
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(2) มีจํานวนผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการมารับการรักษาและปรึกษาตามหลักสูตรการฝกอบรมฯ
ขอ 7.2
(3) มีจํานวนผูปวยในทางกุมารเวชศาสตรโภชนาการมารับการตรวจรักษาตามหลักสูตรการฝก อบรมฯ ขอ 7.2
(4) มีงานบริการดานโภชนาการทั้งการเตรียมอาหารสูตรเฉพาะโรค อาหารทางสายใหอาหาร และการเตรียม
สารอาหารทางหลอดเลือดดําโดยเภสัชกร
(5) มีการวิจัยดานโภชนาการทั้งทางคลินิกและวิทยาศาสตรพื้นฐาน
สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการฝก อบรมอื่นเปน
สถาบันสมทบหรือสถาบันรวมฝกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ
3. สถานภาพของสถาบันฝกอบรม
หลักสูตรจะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้
สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอ
ยอด และได รั บ อนุ มั ติ จ ากแพทยสภาให เ ป ด เป น สถาบั น ฝ ก อบรม โดยจั ด ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมได รั บ
ประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับ
สถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ในสวนที่สถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได
โดยกิจกรรมดั งกล าวเมื่ อรวมกั นแล วต องมีร ะยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร..............จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ อนุสาขา............และขออนุมัติเปดเปน
สถาบันฝกอบรม แตขอใหคณะแพทยศาสตร/โรงพยาบาล............เปนสถาบันฝกอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........
ใหผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 6 เดือน เปนตน
สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต 2 แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝก อบรม
แพทยประจําบานตอยอด และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตัวอยา ง คณะแพทยศาสตร..........รวมกับโรงพยาบาล.............จั ดทํ าหลักสูตรการฝกอบรมฯ อนุ -สาขา
................และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะ
แพทยศาสตร............เปนเวลา 2 ป และจากโรงพยาบาล..............เปนเวลา 1 ป เปนตน
สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/
สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขานั้นใหเปนสถาบัน
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ฝ ก อบรมที่ จั ด ประสบการณ เ พิ่ ม เติ ม ให กั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ ส นใจได ใ นลั ก ษณะของกิ จ กรรมเลื อ ก
(elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกได โดย
จะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด
4. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม
คณะแพทยศาสตร / วิ ทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงคจะเปดเปนสถาบัน
ฝกอบรมในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ถาเปนการจัดการฝกอบรมที่มีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ
ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล หากเปนการจัดการฝกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันรวม
ฝกอบรม ใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่
ไดรับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา เพื่อสงใหราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยประสานงานกับคณะ
อนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปดสถาบันฝกอบรม และกําหนดศักยภาพของสถาบัน
ฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรและจํานวนความตองการ
แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยพิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป
5. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก สถาบันฝก
อบรมสมทบ สถาบันรวมฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะ ๆ โดยการมอบหมายใหคณะ
อนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผาน
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย เพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะ ๆ
หากคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรม
ใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฯ ติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย
ประจําบานตอยอดสําหรับหลักสูตรฯ ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน จนกวา
คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการฝกอบรม
ตามเกณฑที่กําหนด
หากคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรม
ใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฯ ติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของ
สถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ให
ดําเนินการตามขอ 3 และ 4
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ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ พ.ศ. 2562-2565

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รองศาสตราจารยแพทยหญิงอุมาพร
รองศาสตราจารยนายแพทยชาญชัย
รองศาสตราจารยแพทยหญิงนฤมล
ศาสตราจารยนายแพทยพิภพ
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงพัชราภา
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงมณีรัตน
พันเอกนายแพทยเรืองวิทย
รองศาสตราจารยแพทยหญิงลัดดา
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงศิรินุช
รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักดิ์
รองศาสตราจารยนายแพทยสังคม
รองศาสตราจารยพิเศษแพทยหญิงสุนทรี
รองศาสตราจารยแพทยหญิงสุภาพรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษแพทยหญิงอรวรรณ
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงนลินี

สุทัศนวรวุฒิ
พานทองวิริยะกุล
เดนทรัพยสุนทร
จิรภิญโญ
ทวีกุล
ภูวนันท
ตันติแพทยางกูร
เหมาะสุวรรณ
ชมโท
ฤกษศุภผล
จงพิพัฒนวณิชย
รัตนชูเอก
ตันตราชีวธร
เอี่ยมโอภาส
จงวิริยะพันธุ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวกที่ 10
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โภชนาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารยนายแพทยสงั คม
จงพิพัฒนวณิชย
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงศิรินุช ชมโท
นายแพทยจรัสพงศ
เอื้ออริยะพานิชกุล
แพทยหญิงอรภา
สุธีโรจนตระกูล
ผูแทนแพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่ 1
ผูแทนแพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่ 2
แพทยหญิงชนนิกานต
วิสูตรานุกลู

ที่ปรึกษา
ประธานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และผลลัพธที่พึงประสงคของหลักสูตรฯ วางแผนดําเนินงานและบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางเปนระบบใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่แพทยสภากําหนดไวในดานตางๆ ไดแก
การรั บสมั ครแพทย ประจํ าบ านต อยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) การบริห ารจัดการ
กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล
2. วิเคราะหผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย (ไดแก อาจารย ผูรับการฝกอบรม
ผูใชบัณฑิต) มีสวนในการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร และนําผลที่ไดมาใชในการทบทวน
ทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ สมรรถนะของผูสําเร็จ
การฝกอบรม การวัดและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดลอมในการฝกอบรมของหลักสูตร ให
ทันสมัยอยูเสมอ โดยมีการดําเนินการเปนประจํากอนรับแพทยประจําบานตอยอดรุนใหม
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