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ระบบการทางานของต่อมไร้ท่ อ เป็ นระบบที่มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับการเติบโต และกระบวนการทางานด้าน
เมแทบอลิ ซึมของร่ างกายมนุ ษย์ต้ งั แต่เริ่ มปฏิ สนธิ การเติ บโตและพัฒนาการของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการของ
อวัยวะเพศที่สมบูรณ์ของทารกในครรภ์ การเติบโตทางด้านร่ างกายและพัฒนาด้านสมอง การเข้าสู่ วยั หนุ่มสาว และมี
บทบาทสาคัญในวัยเจริ ญพันธุ์ ความผิดปกติของระบบการทางานของต่อมไร้ท่อ มีผลทาให้ทารกและเด็กมีความผิดปกติ
ของการเติบโตด้านร่ างกายและพัฒนาการต่าง ๆ โดยรวม ซึ่ งอาจนาไปสู่ ความบกพร่ องของคุณภาพชี วิตได้ ปั จจุบัน
ปัญหาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมพบได้มากขึ้น และมีความสาคัญมากขึ้น เนื่องจากความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน เศรษฐฐานะดี
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การบริ โภคอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป ทาให้พบโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเมแทบอลิซึม เช่น โรคเบาหวาน อ้วน ไขมันสู งในเลือดเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้นเมื่อความรู ้ทางการแพทย์กว้างขวางขึ้นและ
การสาธารณสุ ขดีข้ ึน ผูป้ ่ วยเด็กที่ เป็ นโรคเนื้ องอกในสมอง โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โรคธาลัสซี เมีย ผูป้ ่ วยที่ได้รับรังสี
รักษา ผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคไตวายก่อนและหลังการปลูกถ่ายไต เป็ นต้น มีชีวิตยืนยาวขึ้นภายหลังการ
รัก ษา ท าให้เกิ ดปั ญหาโรคต่อมไร้ ท่ อซึ่ งเป็ นภาวะแทรกซ้อนระยะยาวมากขึ้ น นอกจากปั ญหาดังกล่าว ประชาชนมี
ความรู ้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์มากขึ้น จึงมีความสนใจด้านสุ ขภาพและปั ญหาของเด็ก เช่น เรื่ องความสู ง
และการเข้าสู่ วยั รุ่ นเร็ วผิดปกติ อวัยวะเพศกากวม คอพอก เตี้ย ปั ญญาอ่อนจากขาดไทรอยด์ฮอร์ โมน เบาจืด โรคกระดูก
อ่อน เป็ นต้น ดังนั้นจานวนเด็กโรคต่อมไร้ท่อจึงเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคของประเทศ
เนื่องจากในปัจจุบนั วิวฒั นาการในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยดีข้ นึ มากดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ป็ นโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่วยั เด็กได้เติบโตเป็ นวัยหนุ่มสาวและผูใ้ หญ่ มีความต้องการทั้งทางด้านร่ างกาย
และจิตใจที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย มีความจาเป็ นที่ผู ้ทาการรักษาจะต้องมีความเข้าใจในปั จจัยเหล่านี้ เพื่อสามารถให้
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ควรมีการส่ งต่อผูป้ ่ วยจากกุมารแพทย์สู่อายุรแพทย์ (transitional issues from pediatric to
adult care) อย่างเป็ นระบบ เพื่อทาให้การส่ งต่อผูป้ ่ วยจากกุมารแพทย์ ไปสู่ อายุรแพทย์ ประสบความสาเร็จด้วยดี แพทย์
ควรมีความเข้าใจเรื่ องการดูแลโรค รวมถึงผลกระทบของความเจ็บป่ วยต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย หน่วยต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดตั้ง transition program
ที่เป็ นเป็ นการวางแผนร่ วมกันและประสานงานที่ดี ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักการ
และขั้นตอนดาเนินการอย่างชัดเจนในการส่งต่อผูป้ ่ วย
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ส่ วนใหญ่ตอ้ งการการดูแลรักษาด้วยทีมสหสาขา เพื่อให้การรักษามีประสิ ทธิภาพ
และคลอบคลุม ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นตัวโรคและครอบครัวที่ดูแลผูป้ ่ วยด้วย เช่น การดูแลผูป้ ่ วยที่ มีปั ญหาอวัยวะเพศ
ก ากวม มี ค วามจาเป็ นต้อ งอาศัย แพทย์และบุ ค ลากรต่ างๆ ร่ วมกั น เช่ น กุ ม ารแพทย์ต่ อ มไร้ ท่ อ ศัล ยกรรมเด็ ก หรื อ
ศัล ยกรรมระบบทางเดิน ปั ส สาวะ จิตแพทย์ นัก สังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น ดังนั้นหน่ วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึ ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดตั้งคลินิกต่างๆ เพื่อช่วยรองรับการดูแล
ผูป้ ่ วยแบบสหสาขา เช่น คลินิกอ้วนในเด็กและวัยรุ่ น ซึ่ งประกอบด้วยแพทย์สาขาโภชนาการ สาขาต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึม สาขาทางเดินอาหารและตับ นักโภชนาการ คลินิกการเปลี่ยนถ่ายซึ่งประกอบด้วยแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในเด็กและผูใ้ หญ่ พยาบาล คลินิก transgender ซึ่งประกอบด้วยแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมใน
เด็ก สาขาสู ติ-นรี เวชวิทยาและจิตแพทย์ นอกจากนี้ หน่ วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั การประชุมสหสาขา (conferences) อย่างสม่าเสมอ เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
องค์รวมและการแลกเปลี่ ยนความรู ้และประสบการณ์ ในแต่ล ะสาขาวิชา เช่ น DSD (Disorders of sex development)/
intersex conference, Combined conference ( Pediatrics, Medicine endocrinology and Reproductive medicine ) แ ล ะ
Psychosocial conference
เพื่ อ ให้ ก ารวิ นิ จฉั ย และดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางโรคต่ อมไร้ ท่ อและเมแทบอลิ ซึ ม ดังกล่ าวได้อ ย่าง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ก าหนดพัน ธกิ จของแผนการฝึ กอบรมของหน่ วยต่อ มไร้ท่ อและเมแทบอลิ ซึ ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและ
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เมแทบอลิซึม ที่มีความรู ้สามารถในการบริ บาลเด็กที่มีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม มีการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบ
องค์รวมร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความใฝ่ รู ้ ศึกษาต่อเนื่ อง ก้าวทันวิทยาการ สร้างองค์ความรู ้ ใหม่ บน
พื้นฐานแห่ งจริ ยธรรมคุณธรรม สามารถปฏิบตั ิงานในชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ”
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ได้จดั ทาหลักสู ตร
และเริ่ มการฝึ กอบรมในปี พ.ศ. 2533 หน่ วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ในปี พ.ศ. 2543 และมีการปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดเมื่อปี
พ.ศ. 2557 ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสอดคล้องกับมาตรฐาน
อุดมศึ ก ษาปี 2561 และเกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ตรระดับ นานาชาติ จึงได้ดาเนิ นการปรั บปรุ ง อี ก ครั้ งในปี 2562 ทั้ง นี้
แผนการฝึ กอบรมมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิงานเป็ นฐานที่มีการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่มีความรู ้ความสามารถที่ทนั ยุคกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ โดยยึดถือผูป้ ่ วย
และครอบครัวเป็ นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส่ ใจใน
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการสร้างเสริ มสุขภาพ มีเจตนารมณ์และเตรี ยมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต มี ค วามสามารถในการท างานแบบมื ออาชี พ ปฏิ บัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมี ก ารกากับดู แล
ตลอดจนเป็ นที่ ป รึ กษาเพื่อให้คาแนะนา สามารถปฏิ บ ัติงานร่ วมกับผูอ้ ื่ นรวมทั้งสหวิชาชี พ ได้ รวมทั้งการจัดสมดุ ล
ระหว่างสภาวะการทางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง
5. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมหลักสู ตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นเวลา 2 ปี แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดจะต้องมี ความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พ หรื อผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ที่ พึ ง
ประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่จาเป็ นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว ปฏิบตั ิดว้ ยความเอาใจใส่ โดยไม่คานึงถึงบริ บทของเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริ งแก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูป้ กครองตามแต่กรณี รักษา
ความลับ และ เคารพในสิ ทธิเด็กและสิ ทธิของผูป้ ่ วย
5.1.5 ซื่อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ ่ วย ผูป้ กครองผูป้ ่ วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่ วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ
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5.2 การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 มีทกั ษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู ้สึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย บิดามารดา ผูป้ กครอง
หรื อผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
5.2.2 สามารถสื่ อสารกับ ผูร้ ่ วมงาน สหสาขาวิชาชีพและ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย ได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 มีทกั ษะในการให้คาปรึ กษา ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
5.2.4 สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสม
5.2.5 สามารถสื่ อสารทางโทรศัพท์ สื่ ออิเล็คทรอนิกส์ และสื่ อประเภทอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.2.6 ชี้แจง ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรื อผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา และ
การยอมรับจากตัวผูป้ ่ วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)ให้คาแนะนา และมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เด็กและผูป้ กครองเด็กอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scientific
knowledge of pediatric endocrinology and metabolism and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1)
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู ้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก และ ศาสตร์ต่างๆ
เพื่อการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู ้ความสามารถในการให้การบริ บาลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
โดยใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.4.1 ทักษะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient assessment and management)
5.4.2 การให้การบริ บาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.4.3 การดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว (End of life care)
5.4.4 การดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพแก่ผปู ้ ่ วยเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นพันธกิจหลักของหน่วย
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.4.5 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น (Technical and procedural skills) และใช้
เครื่ องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (ภาคผนวก
ที่ 1)
5.5 ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health promotion)
5.5.1 มีความสามารถในการกากับดูแลสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง (continuity care) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
5.5.2 ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผเู ้ ลี้ยงดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมโดยคานึงถึง
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ระบบสุขภาพ เด็กและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.3 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ให้คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนินการส่ งต่อ บนพื้นฐานความรู ้
เรื่ องระบบสุขภาพและการส่งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
5.5.4 สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.6 การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous professional development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูป้ ่ วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย
5.6.1 กาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น วางแผนและ
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.6.2 เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.6.3 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.4 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.6.5 ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.6.6 สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากงานนวัตกรรมและหรื องานวิจยั
5.6.7 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิงานประจาวัน และการจัดการความรู ้ได้
(knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership)
มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการรับปรึ กษาผูป้ ่ วย ดังนี้
5.7.1 เป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็ นหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม
6. แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดการฝึ กอบรมเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพหรื อ
ผลของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ห ลักสู ตรกาหนดไว้ การฝึ กอบรมเน้น
ลักษณะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ใน
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การดูแลรักษาโรคและปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมและพบบ่อยในเด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมสามารถจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดและศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรม
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับชั้นปี โดยหนึ่ งระดับชั้นปี เทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า
50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปี แล้วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 100 สัปดาห์ ทั้งนี้ อนุ ญาต
ให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 10 วันทาการต่อระดับชั้นปี ของการฝึ กอบรม จึงจะมีสิทธิ ได้รับการ
พิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้มีระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดการฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นศูนย์กลาง มีการกระตุน้ เตรี ยม
ความพร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
และได้สะท้อนการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ (self-reflection) ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเป็ น
อิสระของผูป้ ่ วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่างความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีระบบ
การกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม
6.1.3 การจัดรู ปแบบหรื อวิธีการการฝึ กอบรม
รู ป แบบการจัด การฝึ กอบรม มี 5 รู ป แบบ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ แ พทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดได้มี โ อกาสสั ม ผัส
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่ 1) ดังนี้
6.1.3.1 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้การปฏิบตั ิเป็ นฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการฝึ กอบรมเข้า
กับ งานบริ ก ารให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กัน และกัน โดยให้ แ พทย์ป ระจ าบ้านต่ อ ยอดมี ส่ ว นร่ วมในการบริ ก ารและ
รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในด้านการบริ บาลผูป้ ่ วย การทาหัตถการ การให้เหตุผลและการ
ตัดสิ นใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย การบริ หารจัดการ โดยค านึ งถึงศักยภาพและการ
เรี ยนรู ้ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มี การบูรณาการความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บตั ิ กับงานบริ บาลผูป้ ่ วย ทั้งนี้
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆตามกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
-

ปฏิบตั ิงานที่สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของสถาบันฝึ กอบรม
9-22 เดือน
(ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก ได้แก่ คลินิกต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คลินิกเบาหวาน คลินิกการเจริ ญเติบโต
และติดตามการเจริ ญเติบโต คลินิกอ้วนในเด็กและวัยรุ่ น คลินิกการเปลี่ยนผ่าน(Transition clinic) คลินิก
transgender และคลินิก DM advance clinic)
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- สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ต่างสถาบัน อย่างน้อย 2 สถาบัน)/ เวชศาสตร์ การเจริ ญ
พันธุ์/ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม/วิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง
2-5 เดือน
6.1.3.2 การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
จัดให้มีการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และเพียงพอ
ที่จะบรรลุผลของฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังต่อไปนี้
จัดให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมร่ วมประชุมวิชาการ
• ภายในสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก เช่น ประชุมวิชาการ ประชุมปรึ กษาผูป้ ่ วย,
journal club, การบรรยายพิเศษ
• ภายในภาควิชา เช่น journal club, grand round, textbook review, basic sciences, guest lecture
• ระหว่างภาควิชา เช่น DSD (Disorders of sex development)/ intersex conference,
Combined conference (Pediatrics, Medicine endocrinology and Reproductive medicine) Psychosocial
conference และระหว่างโรงพยาบาล เช่น Interhospital Pediatric Endocrine conference, Fellow conference
• การประชุมวิชาการกลางปี และการประชุมวิชาการอื่นๆ ของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่ นไทย
6.1.3.3 การเรี ยนรู ้แบบอื่นๆ
เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน การสอนนักศึกษาแพทย์ เป็ นต้น สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้
แพทย์ป ระจาบ้า นต่ อ ยอดได้มี ป ระสบการณ์ ใ นการฝึ กทัก ษะการสื่ อ สาร (communication skills) การฝึ กทัก ษะ
หัตถการที่จาเป็ น โดยมี ก ารติ ดตามอย่างสม่ าเสมอ ทักษะการสอนทางคลิ นิก (clinical teaching skills) รวมทั้งมี
ประสบการณ์ของการเป็ นทีมบริ บาลผูป้ ่ วย (patient care team) ทั้งในฐานะหัวหน้า ผูป้ ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม
การประเมินความคุม้ ค่าของการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็ นส่วนหนึ่งของทีมประกัน
คุณภาพ การบริ หารความเสี่ ยงและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (patient safety) เป็ นต้น
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
- การค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารสิ่ งพิมพ์และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต
- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธีวิจยั และใช้วิจารณญาณในการ
ยอมรั บ ผลการศึ ก ษาวิ จัย ต่ างๆ โดยใช้ห ลัก การของเวชศาสตร์ เชิ งประจัก ษ์ (Evidence-based
medicine)
- การตัดสิ นใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ และเลือกนามาใช้ปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วย (Decision
making)
6.1.3.5 การวิจยั ทางการแพทย์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้เรื่ องการวิจยั ขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางคลินิก
หรื อทางสังคม ตลอดจนมีความรู ้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก และจริ ยธรรมการวิจยั สามารถสร้างองค์ความรู ้จาก
งานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั ทางการแพทย์ อย่างน้อยหนึ่งเรื่ อง เพื่อเสนอ
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ให้คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม อนุ สาขากุ มารเวช
ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกที่ 2)
ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตามความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพ
1. พฤตินิสัย เจตคติ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
แห่งวิชาชีพ
2.การติดต่อสื่ อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพ

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
-

3.ความรู ้ความสามารถทาง กุมารเวชศาสตร์โรคต่อม ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
และศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.การบริ บาลผูป้ ่ วย
5.ระบบสุขภาพและการ
สร้างเสริ มสุขภาพ
6.การพัฒนาความรู ้
ความสามารถทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

เป็ นแบบอย่าง (role model)
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
เป็ นแบบอย่าง
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การฝึ กสอน การให้คาปรึ กษา
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ/ การ
นาเสนอ/ สัมมนา
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบรรยาย
การประชุมอภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

การประชุมอภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การศึกษาดูงาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบรรยาย
การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยในและ
หอผูป้ ่ วยนอก
- การเรี ยนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา
- การทาวิจยั
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การวัดและประเมินผล
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
- การประเมิน 360 องศา
-

การสังเกตโดยตรง
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน 360 องศา
MiniCEX/ long case/ casebased discussion

-

การสอบ MCQ
การสอบ long case
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน 360 องศา

- การสังเกตโดยตรง
- MiniCEX, case-based
discussion, long case exam
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ผลงานวิจยั / วิทยานิพนธ์

7.ภาวะผูน้ า

- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- การบริ หารจัดการในหอผูป้ ่ วย
(หอผูป้ ่ วยใน และนอก)
- การให้คาปรึ กษา
- การนาทีมดูแลรักษา

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- กิจกรรมวิชาการ (Fellow
conference, Interhospital
Pediatric Endocrine
conference)

6.2 เนื้อหาของการฝึ กอบรม/ หลักสู ตร ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (ภาคผนวกที่ 1) ร่ วมกับมีประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี้
- พื้ นฐานความรู ้ ด้านวิท ยาศาสตร์ ชี วการแพทย์ ด้านวิท ยาศาสตร์ ค ลิ นิก วิท ยาศาสตร์ สั งคมและ
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- การตัดสิ นใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ทักษะการสื่ อสาร
- จริ ยธรรมทางการแพทย์และการวิจยั
- ระบบสาธารณสุขและบริ การสุขภาพ
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
- หลักการบริ หารจัดการ
- ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
- การดูแลตนเองของแพทย์
- การแพทย์ทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทั้งการวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
- การสอนทางคลินิก
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้ น 2 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทั้ง 2 ระดับ
เปิ ดการฝึ กอบรมวัน ที่ 1 กรกฎาคม ของทุ ก ปี การศึ ก ษา เริ่ ม ใช้ห ลัก สู ต รนี้ ในการฝึ กอบรมตั้ง แต่ ปี
การศึกษา 2563
6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมต้อง
6.4.1 บริ หารการจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเสมอภาค
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6.4.2 มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการฝึ กอบรมและกาหนดอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ หน้าที่
ความรับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริ หาร และการประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอน
ของการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึ กอบรม/ หลักสู ตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานั้นมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
6.4.3 มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพื่อให้มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการฝึ กอบรม และการประเมินการฝึ กอบรม
6.4.4 ดาเนินการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เหมาะสมมีส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฝึ กอบรม ต้องจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยู่เวร) ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนเรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและความรับผิดชอบของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลา
คลอดบุ ต ร การเจ็บ ป่ วย การเกณฑ์ท หาร การถู ก เรี ย กฝึ กก าลังส ารอง การศึ ก ษาดู งานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร เป็ นต้น จัดมี ค่ าตอบแทนให้ แก่ แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดอย่างเหมาะสมกับ ตาแหน่ งและงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย ควรมีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งการลาพักผ่อน
6.6 การวัดและประเมินผล
ก าหนดให้มี ก ารวัดและประเมิ น ผลทั้งในระหว่างการฝึ กอบรมและการประเมิ น เพื่ อวุฒิ บ ัตรฯซึ่ งต้อ ง
สอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่ 1)
6.6.1 การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีการประเมิ นความก้าวหน้า (formative evaluation) และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
อย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม มีการวัด
และประเมินผล (summative evaluation) เมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแต่ ละระดับ ชั้นปี และเพื่ อการเลื่ อนระดับชั้นปี
นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล มีการกาหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นปี และเกณฑ์
การยุติการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไว้ชดั เจนและแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่ มการ
ฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึ กอบรมประกอบด้วย
1. การประเมิ นในชั้นเรี ยนจากการประชุ มและอภิ ปรายปั ญหาผูป้ ่ วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ที่
เกี่ ย วข้อ งระหว่ า งโรงพยาบาล (Interhospital Pediatric Endocrine and metabolism conference) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการเรี ยนรู ้
2. การประเมินการปฏิบตั ิงานในระหว่างการฝึ กอบรมโดยอาจารย์ ผูร้ ่ วมงาน ให้สอดคล้องกับผลการ
เรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้หรื อเพื่อการเลื่อนชั้นปี เป็ นการประเมินเมื่อสิ้ นสุ ดการอบรมในแต่ละช่วง
อย่า งต่อเนื่ องตลอดปี โดยแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดชั้น ปี ที่ 1 จะต้องได้คะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงาน
โดยรวมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะได้รับการอนุญาตให้เลื่อนระดับชั้นของการฝึ กอบรมเป็ นปี ที่ 2 และแพทย์
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ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2 จะต้องได้คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
3. การประเมินความสามารถในการทากิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องปฏิบตั ิได้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่มีการกากับดูแล (Entrustable professional activities; EPA)
ในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องได้รับการประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ตาม EPA
และตาม milestones ที่ กาหนดในแต่ละระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผูป้ ระเมินเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ทั้งนี้ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่พึง
ประสงค์ ตามระดับของ milestones ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 3) จึงจะได้รับอนุ ญาตให้เลื่อนระดับชั้นของการฝึ กอบรม
สถาบันสามารถกาหนดและปรับ milestones เพื่อการวัดและประเมินผลในแต่ละระดับชั้นปี ให้เหมาะสมกับบริ บทของ
สถาบันตนเองได้ ซึ่งได้ผา่ นการรับรองจากอฝส. แล้ว
ถ้าแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 หรื อ 2 ที่มีผลการประเมินแบบ summative evaluation ไม่ผ่านในข้อใดข้อหนึ่ง
จะต้องปฏิบตั ิงานซ้ าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ กาหนดให้ จนกระทัง่ ผลงานเป็ นที่พอใจ จึงจะได้
เลื่อนเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 (หรื อมีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ที่เป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชั้นปี ที่ 2) ถ้ายังไม่ผ่านการประเมินซ้ า คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯอาจพิจารณาให้พน้ จากการฝึ กอบรมโดยให้
ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 หรื อปี ที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ของสาขาวิชาโรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรเพื่ อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
(วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
ผูม้ ีสิ ท ธิ เข้ารับ การประเมิ นเพื่ อวุฒิบัตรฯ จะต้องได้รับวุฒิบัตรฯ/หนังสื ออนุ มตั ิ ฯ สาขากุมารเวช
ศาสตร์และมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตรฯ
2. ผ่านการประเมินการปฏิบตั ิงานในระหว่างการฝึ กอบรม
3. มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนด
(Log book/ Portfolio)
4. ผ่านการประเมิน EPA โดยสถาบันฝึ กอบรมแล้วตามเกณฑ์ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 3)
5. ผ่านการประเมินวิทยานิ พนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ชนิดของการวัดและประเมินผล
1. การประเมิ นความรู ้ท างทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (Multiple
choice questions MCQ) และ short answer
2. การประเมิ นการแก้ปั ญ หาและการตัดสิ น ใจ (Problem-solving and decision making skills) โดย
การสอบปากเปล่าแบบรายยาว (long case)
3. การสอบวิทยานิพนธ์
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ผูท้ ี่มีสิทธิได้รับวุฒิบตั รฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาคผนวกที่ 5)
6.6.3 การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสื ออนุมัติแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
ผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ จาก
แพทยสภา และต้องแสดงหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องเพื่อแสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเอง จานวนหน่วยกิตเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 100 หน่วยกิตใน 5 ปี (นับตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป) ได้รับวุฒิบตั รฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานทางกุมารเวชศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่าของการเปิ ดฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5
ปี
วิธีการวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู ้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (MCQ) และ short answer
2. การประเมินการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (Problem-solving and decision making skills) โดยการสอบปากเปล่า
แบบรายยาว (long case)
3. มีผลงานวิจยั ทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ที่ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ (manuscript) พร้อมส่ งตีพิมพ์หรื อ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว
ผูท้ ี่มีสิทธิได้รับหนังสื ออนุมตั ิฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตามเกณฑ์
ที่กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาคผนวกที่ 5)
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิฯหรื อวุฒิบตั รฯสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรื อ
- เป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ครบตามหลักสู ตรของแพทย
สภาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภารับรอง
นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอันเป็ น
อุป สรรคต่อการฝึ กอบรม การปฏิ บ ัติงาน และการประกอบวิช าชี พ เวชกรรม (อ้างอิ งตามประกาศกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.
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2559”) รวมทั้งมี คุณสมบัติอื่นๆตามที่ แพทยสภาก าหนด ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมที่
แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่แพทยสภากาหนด สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดเกณฑ์และ
แต่ งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกผูส้ มัค ร โดยยึดหลัก ความเสมอภาค โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่ อคัดเลื อกผูท้ ี่
สมควรรับไว้ทาการฝึ กอบรมตามศักยภาพที่สถาบันฝึ กอบรมนั้นได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา (ภาคผนวกที่ 6)
7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรมหรื อศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบันให้พิจารณาตามสัดส่ วนของจานวน
อาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาและปริ มาณงานบริ การของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึ มตามที่ ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ (ต้องมี อาจารย์อย่างน้อย 2 คน ต่อผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1
ระดับชั้นปี การเพิ่มจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีอาจารย์เพิ่ม 1 ท่าน ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี
การนับจานวนอาจารย์ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา) หากสถาบันฝึ กอบรมจาเป็ นต้องจัดให้มีอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานแบบบางเวลาด้วย ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8 ในการคานวณ
หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรมหรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั หลาย
หลักสู ตรในสาขาเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมแห่ งนั้นในเวลาหนึ่ ง ๆ
จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันการฝึ กอบรมนั้น
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (ปี ละ ชั้นละ)
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
ภาระงานผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชศาสตร์ที่คลินิก
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(จานวนครั้งของผูม้ ารับการตรวจ/ ปี )
ภาระงานผูป้ ่ วยในที่มีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึมทั้งในแผนกและนอก
แผนก (จานวนการรับไว้ในโรงพยาบาล/ ปี )
การทดสอบพิเศษทางระบบต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึม (endocrine test) (ครั้ง/ ปี )

1
2
600

2
3
900

3
4
1,200

4
5
1,500

5
6
1,800

90

120

150

180

210

50

75

100

125

150

8. อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 7)
สถาบันฝึ กอบรมต้อง
- กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ความจาเป็ นของการฝึ กอบรม และระบบการบริ บาล
สุขภาพของประเทศ
- ระบุ คุ ณ สมบัติ ข องอาจารย์ผู ้ใ ห้ ก ารฝึ กอบรมที่ ชัด เจน โดยครอบคลุ ม ความช านาญที่ ต้อ งการ
คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
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- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจยั และ
การบริ การ
- มีจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน
8.1 คุณสมบัติอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับวุฒิบตั รฯหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้
ท่อและเมแทบอลิซึม
8.2 คุณสมบัติผ้ ทู ี่จะเป็ นผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
ต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และต้องได้รับวุฒิบตั รฯหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
8.3 จานวนขั้นต่าของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
หากจาเป็ นต้องให้มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่ วมด้วย จานวนขั้นต่าของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ ก
อบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด เพื่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ และภาระงานในอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ตอ้ งทดแทน
ในกรณี ที่ หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่ มี ส ถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมี ส ถาบันฝึ กอบรมสมทบให้
อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรมโดยทอนเป็ น
สัดส่ วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้น ๆ มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ และ
สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 การคัดเลื อกและรับรองการเป็ นสถานที่ส าหรับการฝึ กอบรม จานวนผูป้ ่ วยเพี ยงพอและชนิ ดของผูป้ ่ วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ
การเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ตาม
เกณฑ์ทวั่ ไป (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข) สาหรับการเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของแพทยสภา
9.3 สื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรับ การเรี ยนรู ้ที่ แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึ งได้ มี ก ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
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9.4 มี ที ม การดู แลผูป้ ่ วย เพื่ อให้แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดมี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บัติงานเป็ นที มร่ วมกับ
ผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มี ร ะบบที่ ส่ ง เสริ ม ให้ แ พทย์ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดมี ค วามรู ้ แ ละสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ พ้ื น ฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม และมีการบูรณา
การระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
9.6 การฝึ กอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ตลอดจนระบบการโอนผลการ
ฝึ กอบรม
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/ หลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมต้องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/ หลักสู ตรเป็ นประจา มี
กลไกสาหรับการประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/ หลักสู ตร ต้องครอบคลุมด้าน
ต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/ หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- หลักสูตรฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนิ นงานของหลักสู ตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้อควรปรับปรุ ง
สถาบันฝึ กอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ ยวกับการฝึ กอบรม/ หลัก สู ตร จากผูใ้ ห้ก ารฝึ กอบรม
แพทย์ป ระจาบ้านต่ อ ยอด ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หลัก รวมถึ งการใช้ข้อ มู ล ป้ อ นกลับ เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/ หลักสู ตร และนาผล
การประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งแพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม
จัด ให้ มี ก ารทบทวน/ พัฒ นาหลัก สู ต รการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื อ อย่างน้อ ยทุ ก 5 ปี ปรั บ ปรุ งกระบวนการ
โครงสร้ า ง เนื้ อ หา ผลลัพ ธ์ และสมรรถนะของผู ส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึ ง การวัด และการประเมิ น ผล และ
สภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผล
การทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
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12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
สถาบันฝึ กอบรมต้องบริ หารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่ รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่
ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ
สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของ
แผนการฝึ กอบรม/ หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
สถาบัน ฝึ กอบรมต้อ งมี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ งานและมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เหมาะสม เพื่ อ สนับ สนุ น การ
ดาเนิ น การของการฝึ กอบรมและกิ จกรรมอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง มี ก ารการบริ หารจัดการที่ ดีและใช้ทรัพ ยากรได้อย่าง
เหมาะสม
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีกระบวนการสาหรับการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อหา
ผลลัพ ธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึ งการวัดและการประเมิ นผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1 เนื้อหาวิชาและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
ความรู ้ทางด้านปัญญาพิสัย
1. ความรู ้พ้นื ฐานของระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Basic Endocrinology) ในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพ
ด้านกายวิภาค สรี รวิทยา ชีวเคมี พยาธิกาเนิด (pathogenesis) พยาธิวิทยา (pathology) พันธุศาสตร์ และอณูพนั ธุ
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ ได้แก่
1.1 Basic sciences of endocrine system
1.1.1 Fetal endocrinology
1.1.2 Anatomy and physiology
1.1.3 Peptide hormones
1.1.4 Steroid hormones
1.1.5 Hormone receptors
1.1.6 Signal transduction pathways
1.1.7 Neural regulation of endocrine system
1.1.8 Genetics of endocrinology
1.1.9 Molecular endocrinology
1.1.10 Hormone assays
1.2 Hypothalamic – pituitary gland and Hypothalamic – pituitary disorders
1.2.1 Anterior pituitary disorders
- Growth hormone deficiency
- Gigantism / acromegaly
- Congenital / acquired hypopituitarism
- Isolated gonadotropin deficiency
- Pituitary tumor
1.2.2 Posterior pituitary disorders
- Diabetes insipidus
- Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)
- Cerebral salt wasting
20

1.3

1.4

Thyroid gland and thyroid disorders
1.3.1 Hypothyroidism
- Congenital
- Acquired
- Neonatal thyroid screening
1.3.2 Thyrotoxicosis
- Graves’ disease
- Neonatal thyrotoxicosis
- TSH – mediated hyperthyroidism
- Iodine – induced thyrotoxicosis
1.3.3 Thyroiditis
- Acute suppurative thyroiditis
- Subacute (viral) thyroiditis
- Chronic autoimmune thyroiditis
1.3.4 Goiter
1.3.5 Thyroid nodules
- Benign tumor and cysts
- Malignant thyroid tumors
1.3.6 Non – thyroidal illness
1.3.7 Iodine deficiency disorders (IDD)
Growth and pubertal disorders
1.4.1 Short stature / failure to thrive
1.4.2 Tall stature
1.4.3 Precocious puberty
- Central precocious puberty
- Peripheral precocious puberty
1.4.4 Delayed puberty
- Hypogonadism
- Constitutional delayed of growth and puberty
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1.5

1.6

1.4.5 Pubertal variants
- Premature thelarche
- Pubertal gynecomastia
- Premature adrenarche
- Menstrual irregularity
Adrenal gland and adrenal disorders
1.5.1 Hypoadrenocorticism
- Congenital adrenal hyperplasia
- Congenital adrenal hypoplasia
- Adrenocortical unresponsiveness to ACTH
- Adrenoleukodystrophy
- Mineralocorticoid deficiency
- Adrenal hemorrhage
- Addison’s disease
- ACTH deficiency
- End organ unresponsiveness
1.5.2 Hyperadrenocorticism
- Cushing syndrome
- Virilizing adrenal tumor
- Feminizing adrenal tumor
- Hyperaldosteronism
1.5.3 Disorders of the adrenal medulla
- Pheochromocytoma
Disorders of sex development (DSD) and reproductive system
1.6.1 Normal sex development
1.6.2 Abnormalities of gonadal development
- Turner syndrome and its variants
- 47, XXX syndrome
- 46, XX DSD
- 46, XY DSD
- 46, XX/46, XY disorders of sex development
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1.7

- 45, X/46, XY disorders of sex development
- 45, X maleness
- Others (cloacal exstrophy, Müllerian duct aplasia–renal agenesis–
cervicothoracic somite dysplasia (MURCS) syndrome)
1.6.3 Abnormalities of testicular function
- Klinefelter syndrome (47,XXY)
- 47, XYY
- Leydig cell aplasia / hypoplasia
- Testicular biosynthetic defects
1.6.4 Extragonadal abnormalities
- 5 α-Reductase deficiency
- Androgen insensitivity syndrome
- Multiple congenital abnormalities
- Masculinization of the female fetus
1.6.5 Others
- Undescended testis
- Vanishing testis syndrome
- Hypospadias
- Gonadal tumors
1.6.6 General principles of the management of ambiguous genitalia
- Evaluation & diagnosis
- Gender assignment / reassignment
1.6.7 General principles of the management of transgender
1.6.8 Abnormalities of ovarian function
- Ovarian cyst
- McCune Albright syndrome
Disorders of calcium, phosphate, vitamin D, and bone
1.7.1 Calcium, magnesium and phosphate homeostasis
1.7.2 Disorders of parathyroid hormone (PTH) secretion or action
- Hypoparathyroidism
- Pseudohypoparathyroidism
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1.8

- Magnesium deficiency
- Hyperparathyroidism
1.7.3 Disorders of vitamin D (rickets)
1.7.4 Neonatal hypocalcemia
1.7.5 Hypercalcemia
- Primary hyperparathyroidism
- Hypervitaminosis A, hypervitaminosis D
- Immobilization
- Idiopathic infantile hypercalcemia
- Williams syndrome
- Hypercalcemia of malignancy
1.7.6 Hypophosphatemic states
- Hypophosphatemic rickets
- Tumor – induced hypophosphatemia
- Renal tubular acidosis
- Fanconi syndrome
1.7.7 Renal osteodystrophy
1.7.8 Others
- Osteopenia of prematurity
- Osteogenesis imperfecta
- Osteoporosis/osteopenia
Carbohydrate metabolism and hypoglycemia
1.8.1 Pathophysiology
- Glucose metabolism
- Glycogen synthesis and degradation
- Glycolysis, gluconeogenesis, and recycling of lactate and alanine
- Fatty acid synthesis, oxidation and ketogenesis
1.8.2 Etiologies of hypoglycemia
- Hyperinsulinism
- Glycogen storage disorders
- Disorders of gluconeogenesis
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- Drug-induced hypoglycemia
- Defects of glucose transporter
- Inborn errors of metabolism involving hypoglycemia
- Infants of diabetic mother
1.9 Diabetes mellitus
1.9.1 Etiology, pathogenesis and therapy of type 1 and type 2 diabetes mellitus
1.9.2 Diagnosis and management of type 1 and type 2 diabetes mellitus
1.9.3 Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar coma
1.9.4 Other types of diabetes mellitus
- Neonatal diabetes mellitus
- Maturity onset diabetes of the young
- Drug-induced diabetes mellitus
- Syndrome associated diabetes mellitus
- Genetic defect of insulin action
1.10 Obesity and metabolic syndrome
1.10.1 Neuroendocrine regulation of energy balance
1.10.2 Simple obesity with medical consequences
1.10.3 Obesity disorders
- Endocrine causes
- Syndromic obesity
- Monogenic obesity
- Hypothalamic obesity
1.10.4 Metabolic syndrome
- Insulin resistance syndrome
- Dyslipidemia
- Polycystic ovary syndrome
1.11 Special topics in clinical endocrinology
1.11.1 Gastrointestinal peptide hormones
1.11.2 Multiple endocrine neoplasm
1.11.3 Surgery for endocrine disorders
1.11.4 Dermatologic manifestations of endocrine disorders
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1.11.5
1.11.6
1.11.7
1.11.8

Autoimmune endocrine syndrome
Genetic endocrine disorders
Endocrine disruptors
Endocrinopathy in chronic illness and cancer survivors

2. ความสามารถเชิงปฏิบตั ิการ
รู ้หลักการและสามารถตรวจและแปลผลการตรวจดังต่อไปนี้
2.1 Growth hormone (GH)
- Exercise
- Sleep
- Insulin-induced hypoglycemia
- Arginine stimulation
- Glucagon stimulation
- L-dopa
- Clonidine stimulation
- IGF-I, IGFBP-3
2.2 GH-releasing hormone (GHRH) stimulation
2..3 GH suppression test
2.4 Adrenocorticotropin (ACTH) stimulation
2.5 Thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation
2.6 Metyrapone test
2.7 Dexamethasone suppression test
2.8 Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) test
2.9 Combined test of anterior pituitary function
2.10 Water deprivation test
2.11 Human chorionic gonadotropin (hCG) stimulation test
2.12 Thyroid profiles
- Thyroid function tests
- Thyroxine binding globulin (TBG)
- Thyroglobulin (Tg)
- Thyroid auto-antibodies (thyroglobulin antibody, thyroperoxidase antibody)
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2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20

2.21

- Thyrotopin receptor antibody (TRAb)
- Radionuclide scan and uptake
- Perchlorate discharge test
- Thyroid fine needle aspiration and biopsy
Serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase
Serum parathyroid hormone (PTH)
Serum vitamin D metabolites
Bone markers
24-hrs/ random urine for calcium, phosphate, creatinine
Urinary cAMP and phosphate response to PTH
Tests of adrenocortical function
- Plasma cortisol
- ACTH
- ACTH stimulation
- Plasma renin activity (PRA) / direct renin
- Plasma aldosterone
- Plasma 17-OH progesterone
- Plasma dehydroepiandrosterone sulphate(DHEAS)
- Urine steroid metabolites
Adrenal medulla
- Urine vanillyl-mandelic acid (VMA), homovanilic acid (HVA)
- Urinary catecholamines
- Plasma catecholamines
Gonads
- Plasma testosterone
- Plasma estradiol
- Plasma dihydrotestosterone
- Plasma androsterone/ androstenedione
- Serum luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH)
- β-hCG
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2.22

2.23
3.

Pancreas
- Plasma glucose
- Serum insulin
- HbA1C
- Serum ketones
- Plasma C-peptide
- 2-hrs postprandial blood glucose
- Urine glucose
- Urine ketone
- Insulin auto antibody (IAA)
- Islet cell antibody (ICA)
- Anti-glutamic decarboxylase antibody (AntiGAD 65)
- Anti-tyrosine phosphatase antibody (AntiIA2)
- Oral glucose tolerance test
- Intravenous glucose tolerance test
- Glucagon stimulation test
Inferior petrosal sinus sampling
สามารถแปลผลลักษณะปกติและผิดปกติที่พบโดยการตรวจทางรังสี
3.1 Bone
- Bone age
- Skeletal survey
- Bone densitometry
3.2 Neuroradiologic evaluation
- Plain skull X-ray
- Computed tomography (CT)
- Magnetic resonance imaging (MRI)
3.3
Thyroid
- Scan
- Ultrasonography
- Radioactive scan/uptake
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3.4

3.5
3.6

Adrenal gland
- Plain abdomen
- CT scan
- Ultrasonography
- MIBG
- MRI
Pancreas
- PET scan
Pelvic ultrasonography
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ภาคผนวกที่ 2 ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและ
เมแทบอลิซึมพ.ศ. 2562
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1-2 ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross
sectional อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อทา systematic review หรื อ meta-analysis 1 เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ปี โดยเป็ น
ผูว้ ิจยั หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
(2) วิธีการวิจยั
(3) ผลการวิจยั
(4) การวิจารณ์ผลการวิจยั
(5) บทคัดย่อ
•

ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ต้องบรรลุตาม
หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของผูท้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมต้องรับผิดชอบ
การเตรี ยมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไป
จนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่ งสมาคมฯ ทั้งนี้สถาบันฝึ กอบรมจะต้อง
รายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังสมาคมฯ
เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง

•

คุณลักษณะของงานวิจยั
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน หรื อ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อภาษาอัง กฤษ

•

สิ่ งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
1. เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั ตามข้อตกลงโดย
เคร่ งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อให้ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั ต้องให้สาเนาแก่ผปู ้ ่ วย
หรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
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3. การตรวจหรื อรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ยกเว้นได้มีการ
ระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ ิจยั หรื อคณะผูว้ ิจยั ต้องเป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบค่า ใช้จ่า ยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่ เกิ ดขึ้นกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
4. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
5. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณี ที่ไม่สามารถปรึ กษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อ
ของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสิ นใจ คือ
5.1 การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
5.2 การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
5.3 การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริ การทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน
•

กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็ นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทาได้เร็ วกว่าหรื อช้ากว่านี้ ได้บา้ ง โดย
ให้แต่ละสถาบันไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
3
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
6
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
7
พิจารณาโครงร่ างงานวิจยั
8
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน
(ถ้าต้องการ)
9
เริ่ มเก็บข้อมูล
15
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
19
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
20
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
21
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการ
เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รภาคปฏิบตั ิข้นั สุ ดท้าย
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ภาคผนวกที่ 3 กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ มีการกากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA)
Entrustable professional activities (EPA)
คือ กิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผจู ้ ะประกอบอาชีพเป็ นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่ นไทย กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึ กอบรมดังนี้
EPA 1: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผูป้ ่ วยนอก และหอผูป้ ่ วยใน ด้วยโรคหรื อภาวะฉุกเฉิ นทางระบบต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมที่พบบ่อย
EPA 2: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผูป้ ่ วยนอกและหอผูป้ ่ วยใน ด้วยโรคหรื อภาวะทางระบบต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมที่พบบ่อย
EPA 3: สามารถทาการทดสอบฮอร์โมนที่จาเป็ น
EPA 4: การดูแลรักษาเด็กหลังการผ่าตัดที่มีโรคหรื อภาวะทางระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
แนวทางการเรียนรู้ และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งควบคุม
Level 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
2. โรค/ ภาวะที่สาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมต้ องให้ การ
ดูแลรักษาได้ ด้วยตนเอง (ประเมินโดย EPA)
ตารางที่ 1: EPA 1: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ด้ วยโรคหรื อภาวะฉุกเฉินทางระบบต่ อม
ไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมที่พบบ่ อย
1. Diabetic ketoacidosis (DKA)
2. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)
3. Adrenal insufficiency
4. Hypoglycemia, hypocalcemia, hypercalcemia, hyponatremia and hypernatremia secondary to ADH
disorders
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ตารางที่ 2: EPA 2: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ด้ วยโรคหรื อภาวะทางระบบต่ อมไร้ ท่อและ
เมแทบอลิซึมที่พบบ่ อย
1. Familial short stature/ Constitutional delayed growth and puberty (CDGP)
2. Diabetes mellitus
3. Precocious puberty
4. GH deficiency/ multiple pituitary hormone deficiency
5. Congenital adrenal hyperplasia (CAH)
6. Thyroid disorders (Congenital hypothyroidism/ Graves’ disease/ Hashomoto’s thyroiditis)
ตารางที่ 3: EPA 3: สามารถทาการทดสอบฮอร์ โมนที่จาเป็ น
1. Dynamic endocrine testings
ตารางที่ 4: EPA 4: การดูแลรักษาเด็กหลังการผ่ าตัดที่มีโรคหรื อภาวะทางระบบต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
1. Pre- and post-operative care of patients with sellar/ suprasellar surgery, pheochromocytoma etc.
2. เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมิน
EPA 1: EPA 1: Acute management for common pediatric endocrine emergency
Title of the EPA
Acute management for common pediatric endocrine emergency
Specifications
1. Detect significant problems/severity of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Provide proper and adequate emergency management
7. Inform patients/relative with proper and adequate information
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory setting and inpatient setting
Domains of competence Professional habits, attitudes, moral and ethics/
Communication and interpersonal skills/
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Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism and
other related sciences/
Patient care/
Health system and health promotion/
Continuous professional development
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common pediatric endocrine
attitude and behavior
emergency, rational use of drugs and investigations, the
and required experience reimbursement of various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients with endocrine
emergency 2 cases within the 2 years of training
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
level of supervision is
year fellow– level 3 (1 case)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in
stage of training?
different diseases/problems)
Milestone EPA 1: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ด้ วยโรคหรื อภาวะฉุกเฉินทางระบบต่ อมไร้ ท่อ
และเมแทบอลิซึมที่พบบ่ อย
F1 F2
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
ก.มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการ


รวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะฉุกเฉินทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่


พบบ่อยในเด็กได้
ค.บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
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F1
ง.ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุขภาพ
ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมและศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism
and other related sciences)
ก.เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข.มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในเด็ก
การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous
professional development)
ก.มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
ข.ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง.เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal
skills)
ก.นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข.ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์
ค.สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ.เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits,
attitudes, moral and ethics)
ก.มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข.มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)
ค.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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F1
ง.คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health
promotion)
ก.มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข.มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค.มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ.ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

F2



















EPA 2: Management for common pediatric endocrine diseases
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

Knowledge, skills,
attitude and behavior
and required experience
for entrustment

Management for common pediatric endocrine diseases
1. Detect significant problems/severity of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients/relative with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Ambulatory setting and inpatient setting
Professional habits, attitudes, moral and ethics/ Communication and
interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology
and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health system
and health promotion/ Continuous professional development
Knowledge: clinical management of common laboratory investigation,
rational use of investigations, the reimbursement of various health care
systems.
Skills: history taking, physical examination,clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family
Attitude and behavior: professionalism.
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Experience:
- Demonstrate experience coping with patients with common pediatric
endocrine diseases 2 cases/item within the 2 years of training
- Completeness of OPD/IPD records
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
level of supervision is
year fellow – level 3 (1 case)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in
stage of training?
different diseases/problems)
Milestone EPA 2: การดูแลรักษาเด็กที่คลินิกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ด้ วยโรคหรื อภาวะทางระบบต่ อมไร้ ท่อและ
เมแทบอลิซึมที่พบบ่ อย
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
ก.มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล
ข.วินิจฉัย บาบัดรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่พบบ่อยในเด็กได้
ค.บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง.ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุขภาพ
ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมและศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism
and other related sciences)
ก.เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข.มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในเด็ก
การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous
professional development)
ก.มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
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ข.ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง.เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal
skills)
ก.นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข.ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์
ค.สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ.เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits,
attitudes, moral and ethics)
ก.มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข.มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)
ค.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง.คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health
promotion)
ก.มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข.มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค.มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ.ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
EPA 3: Performing common pediatric endocrine procedures
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F2

























































Title of the EPA

Performing common pediatric endocrine procedures e.g. dynamic
endocrine testing
Specifications
1.Know indications/ principles of pediatric endocrine procedures
2. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s
risks to particular procedures/interventions
3. Provide appropriate and relevant investigations
4. Provide appropriate interpretation of investigations/ testing proper
Context
Outpatient/in-patient setting
Domains of
Professional habits, attitudes, moral and ethics/ Communication and
competence
interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology
and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health system
and health promotion/ Continuous professional development
Knowledge, skills,
Knowledge: the principle of testing and preparation before performing
attitude and behavior
testing
and required experience Skills: clinical injection technique and collection a proper specimens
for entrustment
Experience:
- Demonstrate dynamic endocrine testing 1 case
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Discussion
a summative
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of
level of supervision is
second year fellow– level 3 (1 procedure)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1
stage of training?
procedure in different diseases/problems)

Milestone EPA 3: สามารถทาการทดสอบฮอร์ โมนที่จาเป็ น
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
ก.มีทกั ษะในการฉีดยา/เปิ ดหลอดเลือดเพื่อฉี ดยา
ข.สามารถเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทดสอบฮอร์โมน/ หัตถการ
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ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมและศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism
and other related sciences)
ก.เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข.มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึมในเด็ก
การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous
professional development)
ก.มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
ข.ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง.เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal
skills)
ก.นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข.ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์
ค.สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ.เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits,
attitudes, moral and ethics)
ก.มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข.มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)
ค.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง.คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
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ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health
promotion)
ก.มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข.มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค.มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ.ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 4: Endocrine management after surgery
Title of the EPA
Specifications

Endocrine management after surgery
1. Detect significant problems/severity of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Provide proper and adequate emergency management
7. Inform patients/relative with proper and adequate information
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Inpatient setting
Domains of
Professional habits, attitudes, moral and ethics/ Communication and
competence
interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology
and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health
system and health promotion/ Continuous professional development
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems after
attitude and behavior
surgery, rational use of drugs and investigations, the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
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Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients with endocrine
management pre- and post surgery 1 case within the 2 years of
training
Completeness of IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
sources to assess
progress and ground for - Medical conferences
- Discussion
a summative
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
year fellow – level 3 (1 case)
level of supervision is
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in
different diseases/problems)
stage of training?
Milestones EPA 4: การดูแลรักษาเด็กหลังการผ่ าตัดที่มีโรคหรื อภาวะทางระบบต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
F1 F2
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
 
ข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่จะเกิดขึ้น
 
หลังการผ่าตัด
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุขภาพ
ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึมและศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism
and other related sciences)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาต่อมไร้ท่อและเมแท 
บอลิซึมในเด็ก
การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous
professional development)
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ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal
skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (Professional habits,
attitudes, moral and ethics)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health
promotion)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA-competencies matrix

Patient care
Scientific knowledge of pediatric endocrinology
and metabolism and other related sciences
Continuous professional development
Communication and interpersonal skills
Health system and health promotion
เกณฑ์ ประเมินการเลื่อนชั้นปี *
1. เมื่อผ่านการฝึ กอบรม 12 เดือน แพทย์ ประจาบ้ านต่อยอด
EPA 1, level 3 (1 case)
EPA 2, level 3 (1 case)
EPA 3, level 3 (1 procedure)
EPA 4, level 3 (1 case)
2. เมื่อผ่านการฝึ กอบรม 13-24 เดือนแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
EPA 1, level 4-5 (1 case)
EPA 2, level 4-5 (1 case)
EPA 3, level 4-5 (1 procedure)
EPA 4, level 4-5 (1 case)
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EPA
1
•

EPA
2
•

EPA
3
•

EPA
4
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ภาคผนวกที่ 4 เกณฑ์ คุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผู้เข้ าฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อ
และเมแทบอลิซึม
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจะต้องได้รับการรับรองจาก
ราชวิ ท ยาลัย กุ ม ารแพทย์แห่ ง ประเทศไทย โดยมี ส ถานที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ จ านวนผูป้ ่ วยและการบริ ก าร
ผูด้ าเนิ นการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กาหนด โดยความเห็ นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยและ
แพทยสภา ดังนี้
1. เกณฑ์ ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพจากแพทยสภา
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติในการใฝ่ รู้ให้แก่ผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภทผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีส่วนดาเนิ นการดูแลรักษา
และให้บริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ โดยผู ้บ ริ ห ารของคณะแพทยศาสตร์ / วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ /
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนิ นการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริ หารงาน
และการพัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสู ตร
และมี ค วามสามารถในการเป็ นนัก วิชาการและที่ จะศึ ก ษาต่อเนื่ องได้ และมี วตั ถุป ระสงค์ของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มี ระบบบริ หารงานที่ ชัดเจนเพื่ อสนับสนุ นการจัดการฝึ กอบรมให้ บรรลุ ตามปณิ ธาน ได้แก่ การ
บริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาเป็ นระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี
ความมุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ 5 ปี ) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่ขอเปิ ด
ดาเนิ นการฝึ กอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
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โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนิ นการเปิ ดหลักสู ตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยทา
หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา/ ช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ/ สถาบันร่ วมในการดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่ อ นเปิ ดด าเนิ น การฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะต้อ ง
ดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผสู ้ าเร็จการฝึ กอบรมมีสิทธิ์เข้า
สอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อาจารย์ สื่ อการศึกษาและอุป กรณ์ การฝึ กอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ จะต้องมี แผน
ดาเนิ นงานระยะ 5 ปี ที่มี ความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิ บตั ิ การจะต้องแสดงให้เห็นว่ามี
ความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่ เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว
จะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิ ธิหรื อกองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอใน
การดาเนินการระยะยาว และให้มีผแู ้ ทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแล
การฝึ กอบรม เป็ นกรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารส าหรั บ การชั น สู ต ร สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้อ งมี ก ารให้ บ ริ ก ารตรวจทาง
ห้องปฏิ บ ัติ ก ารหรื อติ ดต่ อขอรั บ บริ ก ารตรวจทางห้องปฏิ บัติก ารให้ครอบคลุม การชัน สู ต ร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่ งห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิ
แพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู ้ความชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
• ห้องปฏิ บ ัติการด้านพยาธิ วิทยากายวิภาค สามารถที่ จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้ อและสิ่ งส่ ง
ตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการสามารถเตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้ อเยื่อ
และสิ่ งส่ งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิ แพทย์ตอ้ งมีเวลามีความสามารถ
และเต็มใจให้คาปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนดัชนี ช้ ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนิน
โรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนผูป้ ่ วยที่ ถึงแก่ กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิ ติเวชศาสตร์ ) การตรวจศพ
การตรวจชิ้ นเนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ
วินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบันจะต้อง
แสดงหลักฐานที่บ่งชี้ ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนิ น
โรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิ วิทยา
จากการตรวจชิ้นเนื้อจากศพ (necropsy) หรื อการตรวจภาพทางรังสี
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ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิ วิทยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ ชนั สู ตร สามารถให้บริ การตรวจด้าน
ต่อมไร้ท่ อและเมแทบอลิ ซึ ม ในเด็ก เคมี คลิ นิ ก จุล ทรรศนศาสตร์ วิทยาภูมิ คุ้มกัน ได้เป็ น
ประจา
(ข) หน่วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี ที่จาเป็ น
สาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้องสมุ ดทางการแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี ห้องสมุดซึ่ งมี ตารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ที่ ใช้บ่ อย และหนังสื อดรรชนี ส าหรับช่ วยค้น รายงานที่ ตีพิ มพ์ในวารสาร
สาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก หรื อมีแหล่งที่สามารถสื บค้นสิ่ งดังกล่าวทาง electronic
ได้เท่าเทียมกัน
(ง) หน่ วยเวชระเบี ยนและสถิ ติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผูป้ ่ วยทุก คนมี แฟ้ มประจาตัว ซึ่ ง
บันทึ กประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสั่ งการรั กษาที่ เป็ นมาตรฐาน และมี ระบบการจัดเก็ บ
ค้นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิ ทธิภาพตามดัชนีช้ ีวดั ของระบบสาธารณสุ ข
2. เกณฑ์ เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) มี จานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ เหมาะสม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ ึ ง
ได้รับหนังสื ออนุ มตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมหรื อวุฒิบตั รแสดง
ความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึมอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผทู ้ ี่ทาหน้าที่หวั หน้าสถาบันฝึ กอบรมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(2) มีงานบริ การทางต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็กที่มีคุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริ มาณงาน
บริ การดังนี้
(ก) ผูป้ ่ วยนอกในคลินิกต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็กไม่นอ้ ยกว่า 600 ครั้ง/ ปี
(ข) ผูป้ ่ วยในที่รับปรึ กษาทั้งในและนอกแผนกไม่นอ้ ยกว่า 90 คน/ ปี
(3) ห้องปฏิบตั ิการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึ กอบรมควรมีห้องปฏิบตั ิการที่สามารถให้
การสนับสนุนและรองรับงานวิจยั ได้ มีหออภิบาลผูป้ ่ วยหนักที่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ครบ
(4) กิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
(ก) จัดทาวารสารสโมสร (journal club) ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
(ข) การประชุมอภิปรายผูป้ ่ วยในหรื อระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน
(ค) การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วยหรื อคุณสมบัติขอ้ ใด อาจใช้สถาบันสมทบอื่นร่ วมด้วยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก
(5) กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
•
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ให้แพทย์ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไปร่ วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ตามโอกาสอันควร
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอนุ ส าขากุ มารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ท่ อและเมแทบอลิ ซึ มและได้รับ
อนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบั นฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
สมทบกับ สถาบันหลัก เพื่ อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุ ส าขา
กุ ม ารเวชศาสตร์ โ รคต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ในส่ ว นที่ ส ถาบัน หลัก ไม่
สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่ต่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ......... จัด ท าหลัก สู ตรการฝึ กอบรมฯ สาขา .......... และขอ
อนุ ม ัติ เปิ ดเป็ นสถาบัน ฝึ กอบรม แต่ ข อให้ ค ณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล
............. เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ จัดกิจกรรม .......... ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เป็ นเวลา 6 เดือน เป็ นต้น
สถาบั น ร่ ว มฝึ กอบรม ได้แ ก่ สถาบัน ฝึ กอบรมตั้ง แต่ 2 แห่ ง ขึ้ น ไปที่ ด าเนิ น การจัด ท าหลัก สู ต รการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึมและได้รับอนุ มตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่ วมกัน
โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่ง
มีเวลาไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่ วมกับ โรงพยาบาล ............. จัดทาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็ นเวลา 16
เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็ นเวลา 8 เดือน เป็ นต้น
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
อนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ โ รคต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ให้ เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมที่ จัดประสบการณ์ เพิ่ ม เติ ม ให้กับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ ส นใจได้ใ น
ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) หลักสู ตรอาจจัดให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
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ได้รับประสบการณ์ เพิ่มเติ มจากสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลื อกได้โดยจะต้องมี
ระยะเวลารวมกันตลอดหลักสู ตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
การขออนุมัติเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ /วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลใดที่ มี ความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมในสาขาที่ มี เกณฑ์ห ลัก สู ตรการฝึ กอบรมที่ ได้รับ การอนุ มัติจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็ นการจัดการ
ฝึ กอบรมที่มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาข้อมูล หากเป็ น
การจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มี สถาบันร่ วมฝึ กอบรมให้ทุกสถาบันฝึ กอบรมร่ วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนินการ
จัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ ได้รับอนุ มตั ิน้ ัน เสนอแพทยสภาเพื่อส่ งให้ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ แ พทยสภามอบหมายให้ เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝึ กอบรม ประสานงานกับ
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมและกาหนดศัก ยภาพของ
สถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจานวนความ
ต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยที่แพทยสภา
มอบหมายให้ดูแลการฝึ กอบรมพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป
การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิ ท ยาลัย กุ ม ารแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ แ พทยสภามอบหมายให้ เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการ
ฝึ กอบรม จะต้องจัดให้มี การติ ดตามก ากับ ดู แลสถาบั น ฝึ กอบรมหลัก สถาบั นฝึ กอบรมสมทบ สถาบั นร่ วม
ฝึ กอบรม ที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใด
ไม่มีผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่ อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมสาหรับหลักสู ตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรม
หลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบัน
ฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม
ใดไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของ
สถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
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ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีก ให้
ดาเนินการตาม ข้อ 3
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ภาคผนวกที่ 5 เกณฑ์ การสาเร็จการฝึ กอบรมและได้ รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อ
และเมแทบอลิซึม
ประเมิ นผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่ อง โดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็ น
กรรมการจากนอกสถาบันฝึ กอบรมฯ
ผูท้ ี่จะเข้าสอบข้อเขียนและปากเปล่าจะต้องผ่านการประเมินผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่ องที่เขียนเป็ น
ต้นฉบับพร้อมส่งตีพิมพ์หรื อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว
การสอบข้อเขียน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบด้วยการสอบ MCQ/ short answer
การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่ า คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ100 ประกอบด้วยการสอบแบบรายยาว (long case)
เกณฑ์ ผ่าน
การสอบผ่าน MCQ และ Short answer ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 55 และ Oral ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ
60 ของคะแนนรวมทั้งหมดจากข้อสอบจานวน 4 ข้อ โดยต้องสอบผ่านทั้ง 2 ส่วน
ลักษณะข้อสอบ
MCQ
100 ข้อ
Short answer
25 ข้อ
Oral (long case)
4 ข้อ
การสอบซ่ อม
1. ถ้าสอบไม่ผา่ นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิตอ้ งทาการสอบซ่อมในปี ถัดไป
2. ถ้าสอบไม่ผา่ นส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้สอบซ่อมในปี นั้นเลย
(1 สัปดาห์หลังประกาศผลสอบ) โดย
3. ถ้าสอบซ่อมไม่ผา่ น ต้องทาการสอบซ่อมเฉพาะส่วนที่สอบไม่ผา่ นในปี ถัดไป

51

การขออุทธรณ์ การวัดและประเมินผล

แนวทางการอุทธรณ์ขออุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
กุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมีดงั นี้

แพทย์ประจาบ้านเขียนคาร้องขออุทธรณ์ที่เลขาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ส่งให้ประธานคณะกรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา (ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล)

คณะกรรมการฯ นาเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาเพื่อพิจารณา และนาเสนอ
ประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เชิญแพทย์ประจาบ้านผูย้ นื่ คาร้องขอ
อุทธรณ์ รับทราบผลการตรวจสอบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับคาร้องขออุทธรณ์

ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ และแพทย์ผยู ้ นื่ คาร้องขออุทธรณ์ ลงนามรับทราบผลการพิจารณา
หมายเหตุ
ในกรณีที่แพทย์ผยู ้ นื่ คาร้องขออุทธรณ์ ไม่ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ แพทย์ผยู ้ นื่ คา
ร้องขออุทธรณ์ มีสิทธิ์ยนื่ ขออุทธรณ์ต่อแพทยสภาต่อไป
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ภาคผนวกที่ 6 หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อม
ไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม การคัดเลือกผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ควรมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่แพทยสภากาหนด
2. จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในแต่ละปี การศึกษา เป็ นไปตามศักยภาพที่แพทยสภากาหนด
3. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
3.1 การคัดเลือก
ดาเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยและอาจารย์ในหน่วย
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จานวนทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) และต้องทาการลงนามในหนังสื อคารับรองเกี่ยวกับ
กระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
3.2 การคัดเลือกดาเนินการด้ วยความเท่ าเทียม ยุติธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีระบบอุทธรณ์ ผล
การคัดเลือก
โดยเกณฑ์การคัดเลือกไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา กรณี ผทู ้ ี่มีความพิการทางร่ างกาย วิธีการคัดเลือกจะ
ยึดตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในคาประกาศของกสพท. เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559” ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านสุ ขภาพ ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
กล่าวคือ ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการ ของโรค หรื อความพิการอัน
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบอาชีพเวชกรรม
3.3 เกณฑ์ การคัดเลือกมีหลักการ ดังนี้
- ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ควรมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โดยแสดงให้เห็นว่าจะตั้งใจปฏิบตั ิงานเป็ นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่ดี
- ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ควรสามารถกลับไปปฏิบตั ิงานในระบบสุ ขภาพของประเทศ ในพื้นที่ที่มีความต้องการ
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ควรมีความรู ้พ้นื ฐานด้านกุมารเวชศาสตร์ที่สามารถต่อยอดความรู ้ต่อไป
- ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ควรเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีการทางานเพื่อส่วนรวมและสามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
- ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ควรมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จในการฝึ กอบรม
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4. มีการทบทวนนโยบายและเกณฑ์ การคัดเลือก
หัวหน้าหน่วยกุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม มีการทบทวนและพัฒนานโยบายและเกณฑ์การ
คัดเลือกเป็ นระยะ โดยพิจารณาจาก
- ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดกุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่สาเร็จการฝึ กอบรม
- ผูร้ ่ วมงานของกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ฯ และแนวทางที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และแพทยสภา กาหนด
5. เกณฑ์ การคัดเลือกและการตัดสินผล
5.1 เกณฑ์ การคัดเลือก การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์พิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้ เช่น
- ได้รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์จากแพทยสภา
- จดหมายรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์ผดู ้ ูแลในช่วงการเรี ยนในระดับปริ ญญา
- แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- ให้ความสาคัญของการมีตน้ สังกัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นสังกัดจากโรงพยาบาลที่ขาดแคลน กุมารแพทย์อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมโรงเรี ยนแพทย์หรื อสถาบันสบทบฝึ กอบรมแพทย์ และโรงพยาบาลในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- บุคลิกภาพ การตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา การจัดการความเครี ยด
- ทักษะการสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- ความสามารถพิเศษ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ การนาเสนอข้อมูลผ่านสื่ อ การเป็ นผูน้ ากิจกรรม เป็ นต้น
5.2 การตัดสินผล
คณะกรรมการการจัดสอบสัมภาษณ์จะนาคะแนนการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผเู ้ ข้าสัมภาษณ์ท้ งั หมดมา รวมกัน
และทาการจัดอันดับ เพื่อพิจารณารับผูส้ มัครคัดเลือกให้ครบตามจานวนที่ตอ้ งการโดยเรี ยงจากผูส้ มัคร ที่มี
คะแนนสูงสุด ถ้ามีผสู ้ มัครที่ได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะปรึ กษาหารื อและคัดเลือกผูท้ ี่มีคะแนนเท่ากัน
อีกครั้ง เพื่อให้ได้ผสู ้ มัครครบตามจานวนที่กาหนด
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แนวทางการอุทธรณ์ ผลการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านต่อยอด

แพทย์ผสู ้ มัครเขียนคาร้องขออุทธรณ์ที่เลขาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ส่งให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ
(ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล)

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจสอบคะแนนสอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการคัดเลือกฯ นาเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาเพื่อพิจารณาและนาเสนอ
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เชิญแพทย์ผยู ้ นื่ คาร้องขออุทธรณ์ รับทราบผลการตรวจสอบ ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
ได้รับคาร้องขออุทธรณ์

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ และแพทย์ผยู ้ นื่ คาร้องขออุทธรณ์ ลงนามรับทราบผลการพิจารณา
หมายเหตุ
ในกรณีที่แพทย์ผยู ้ นื่ คาร้องขออุทธรณ์ ไม่ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ แพทย์ผยู ้ นื่ คาร้อง
ขออุทธรณ์ มีสิทธิ์ยนื่ ขออุทธรณ์ต่อประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมหรื อแพทยสภาต่อไป
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ภาคผนวกที่ 7 รายนามคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562-2566
1. นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสิ นธุ
2. นายแพทย์วิชิต
สุพรศิลป์ ชัย
3. แพทย์หญิงธนินี
สหกิจรุ่ งเรื อง
4. นายแพทย์คมศักดิ์ ศรี ลญั ฉกร
5. แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พนั ธุ์ผภู ้ กั ดี
6. ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
7. ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2

ที่ปรึ กษา
ประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ วางแผนดาเนินงานและบริ หาร
จัดการหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับกฏระเบียบที่แพทยสภากาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) การบริ หารจัดการ
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสู ตรฯ โดยให้มีส่วนได้ส่วนเสี ย (ได้แก่ อาจารย์ ผูร้ ับการฝึ กอบรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) มีส่วนในการประเมินผลการดาเนินการของหลักสูตร และนาผลที่ได้มาใช้ในการทบทวน
ทิศทาง พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ สมรรถนะของผูส้ าเร็ จ
การฝึ กอบรมของหลักสู ตร ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ โดยมีการดาเนินการเป็ นประจาก่อนรับแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดรุ่ นใหม่
3. ประชุมอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เพื่อปรึ กษาหารื อกันทุก 3 เดือน
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