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วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
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- สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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4.

พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต ได้จดั ทาหลักสู ตรและเริ่ ม
การฝึ กอบรมในปี พ.ศ. 2534 และเพื่ อให้หลัก สู ตรมี ค วามทันสมัย ก้า วทันต่ อการเปลี่ ย นแปลงทาง
วิทยาการ จึงได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรมาเป็ นระยะ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้า นต่ อยอด สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ โรคไต ภาควิชากุ มารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรฯฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา 2561 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ นานาชาติ ให้มี ค วามทัน สมัย และ
เหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั
โดยกาหนดพันธกิ จของการฝึ กอบรมให้ค รอบคลุ มความรู ้ ความสามารถในสาขากุมารเวช
ศาสตร์ โรคไตที่ทนั ยุคกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบนั เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมสามารถให้การดูแล
รักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสารน้ า อิเล็กโทรไลต์ และโรคไตได้อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ มีความเอื้อ
อาทรและใส่ ใจในความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพื่อการแก้ไขปั ญหาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยยึดถื อ
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดู แลแบบองค์รวม มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชี พ
รู ้ จกั คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถปฏิ บตั ิงานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคไตได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมี
การกากับดูแล สามารถปฏิบตั ิงานในชุ มชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิ จของประเทศ ตลอดจน
สามารถปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชี พหรื อเป็ นทีมได้ รวมทั้งมีเจตนารมณ์ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรู ้จกั จัดสมดุลระหว่างสภาวะการทางานและการรักษาสุ ขภาพของตนเอง
5. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมหลักสู ตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ โ รคไตเป็ นเวลา 2 ปี แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดจะต้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู ้
ทักษะ และเจตคติที่จาเป็ นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชี พ (Professional habits, attitudes, moral
and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่ อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
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5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว ปฏิบตั ิดว้ ยความเอาใจใส่ โดยไม่คานึงถึง
บริ บ ทของเชื้ อ ชาติ วัฒ นธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ ค วามจริ ง แก่ ผู ป้ ่ วยหรื อ
ผูป้ กครองตามแต่กรณี รักษาความลับ และ เคารพในสิ ทธิ เด็กและสิ ทธิของผูป้ ่ วย
5.1.5 ซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ ่ วย ผูป้ กครองผูป้ ่ วยและ
สังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่ วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.2 การติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 มีทกั ษะในการรับฟังปั ญหา เข้าใจความรู ้สึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย บิดามารดา
ผูป้ กครอง หรื อผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
5.2.2 สามารถสื่ อสารกับ ผูร้ ่ วมงาน สหวิช าชี พ และ สร้ า งความสั ม พันธ์ และบู ร ณาการ
ระหว่างทีมที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วย ได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 มีทกั ษะในการให้คาปรึ กษา ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
5.2.4 สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication)
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
5.2.5 สามารถสื่ อ สารทางโทรศัพ ท์ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ ประเภทอื่ น ๆ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.2.6 ชี้ แจง ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิ ดามารดา หรื อผูป้ กครองเด็กในการ
ดู แ ลรั ก ษา และการยอมรั บ จากตัว ผูป้ ่ วยเด็ ก โตตามความเหมาะสม (consent and
assent)
5.2.7 ให้คาแนะนา และมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กและผูป้ กครองเด็กอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคไตและศาสตร์ อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง (Scientific knowledge of
pediatric nephrology and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การประยุกต์ความรู ้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก และศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อการบริ บาล
ผูป้ ่ วย
5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู ้ความสามารถในการให้การบริ บาลผูป้ ่ วยเด็ก โดยใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ
ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.1 ทัก ษะทางคลิ นิ ก การตรวจวินิ จ ฉัย และดู แ ลรั ก ษาผูป้ ่ วย (Patient assessment and
management) น าความรู ้ ท างทฤษฎี แ ละใช้ห ลัก การของเวชศาสตร์ เ ชิ ง ประจัก ษ์
(evidence-based medicine) มาประกอบการพิ จ ารณาและใช้ วิ จ ารณญาณในการ
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5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

ตัดสิ นใจทางคลินิก เลือกใช้มาตรการในการป้ องกัน รักษา การบาบัดทดแทนไต การ
รักษาแบบประคับประคอง การดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคไตในระยะสุ ดท้าย ให้สอดคล้องกับ
ระยะของการดาเนิ นโรค (natural history) ความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครั ว
ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม
การให้การบริ บาลสุ ขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผูป้ ่ วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
การบัน ทึ ก เวชระเบี ย นอย่ า งเป็ นระบบถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ แ นวทาง
มาตรฐานสากล
การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การตรวจโดยใช้เครื่ องมื อพื้ นฐาน การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก าร การทาหัตถการที่
จาเป็ น (Technical and procedural skills) และใช้เครื่ องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัย
และรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคไต (ภาคผนวกที่ 2)

5.5 ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health promotion)
มีความสามารถในการกากับดูแลสุ ขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่ อง (continuity care) ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพทางไต
5.5.1 กากับดูแลสุ ขภาพของเด็กโดยเฉพาะสุ ขภาพไตโดยมีครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.2 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ให้คาปรึ กษา ตลอดจนพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพไตเด็กในวัยต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น
5.5.3 ให้การบริ บาลสุ ขภาพไตเด็ก โดยคานึงถึงความปลอดภัย และพิทกั ษ์ประโยชน์ของ
ผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ
5.5.4 ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่มีอิทธิ พลต่อ
สุ ขภาพไตเด็ก และสามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่ วมในการ
ดูแลสุ ขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.5.5 ให้การดูแลรักษา ให้คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนินการส่ งต่อ บนพื้นฐานความรู ้เรื่ อง
ระบบสุ ขภาพและการส่ งต่อ
5.6 การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชี พอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous professional
development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไตให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูป้ ่ วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง
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5.6.1 ก าหนดความต้องการในการเรี ย นรู ้ ข องตนเองได้อย่างครอบคลุ มทุ กด้า นที่ จาเป็ น
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม
5.6.2 เข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.3 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.4 มีวจิ ารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาด
คลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.6.5 ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.6.6 สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากงานนวัตกรรมและหรื องานวิจยั
5.6.7 ตระหนักถึ งความสาคัญของการพัฒนาคุ ณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่ อง สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่จากการปฏิ บตั ิ งานประจาวัน และการ
จัดการความรู ้ได้ (knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership)
มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผูป้ ่ วยและการบริ การ
สุ ขภาพในชุมชน การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการรับปรึ กษาผูป้ ่ วย ดังนี้
5.7.1 เป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.7.2 ทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็ นหัวหน้า ผูป้ ระสานงาน
และสมาชิกกลุ่ม
6. แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯจัดการฝึ กอบรมเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้
ความสามารถทางวิชาชีพหรื อผลของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่หลักสู ตร
กาหนดไว้ การฝึ กอบรมเน้นลักษณะการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาสุ ขภาพไตทั้งเด็กดี และเด็กป่ วย โดยครอบคลุ มโรคไต
และระบบทางเดิ นปั สสาวะส่ วนใหญ่ที่กุมารแพทย์โรคไตจะต้องประสบในชี วิตการทางานในฐานะกุมาร
แพทย์โรคไต นอกจากนี้ ยังจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดแต่ละคนตามความเหมาะสม
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6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับชั้นปี โดยหนึ่งระดับชั้นปี เทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปี แล้วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 100
สัปดาห์ ทั้งนี้อนุญาตให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับชั้นปี ของการฝึ กอบรม
จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้องมีการขยายเวลาการ
ฝึ กอบรมให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่ ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ ได้รับการพิจารณาประเมิน
เพื่อวุฒิบตั รฯ
6.1.3 การจัดรู ปแบบหรื อวิธีการการฝึ กอบรม
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พหรื อผลการเรี ยนรู ้ ที่พึง
ประสงค์ตามสมรรถนะหลัก ของหลักสู ตรทั้ง 7 ประการ (ตารางที่ 1) คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รฯ
จัดการฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ป ระจาบ้า นต่ อยอดเป็ นศู นย์ก ลาง มี ก ารกระตุ ้น เตรี ย มความพร้ อ มและ
สนับสนุ นให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเองและได้
สะท้อ นการเรี ย นรู ้ น้ ัน ๆ (self-reflection) ส่ ง เสริ ม ความเป็ นอิ ส ระทางวิช าชี พ (professional autonomy)
เพื่ อให้แพทย์ป ระจาบ้า นต่ อยอดสามารถปฏิ บ ตั ิ ต่ อผูป้ ่ วยและชุ ม ชนได้อย่า งดี ที่ สุ ด โดยค านึ งถึ งความ
ปลอดภัย และความเป็ นอิ ส ระของผูป้ ่ วย (patient safety and autonomy) มี ก ารบู รณาการระหว่า งความรู ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีระบบการกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม
ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพ
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ
คุณธรรมและ
จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ

การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
- เป็ นแบบอย่าง (role model)
- การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
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การวัดและประเมินผล
- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ภาคผนวกที่ 5)
- การประเมิน 360 องศา

5.2 การติดต่อสื่ อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพ

- เป็ นแบบอย่าง
- การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
- การสอนข้างเตียง การให้
คาปรึ กษา
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ/การ
นาเสนอ/สัมมนา
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา

5.3 ความรู ้ความสามารถ
ทางกุมารเวชศาสตร์
โรคไต

- การบรรยาย
- การประชุมอภิปรายตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย
- การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- การประชุมอภิปรายตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย
- การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- การศึกษาดูงาน
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- การบรรยาย
- การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยนอกและห้องไตเทียม

- การสอบ MCQ
- การสอบปากเปล่า
- แฟ้มสะสมผลงาน

-

-

5.4 การบริ บาลผูป้ ่ วย

5.5 ระบบสุ ขภาพและการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
5.6 การพัฒนาความรู ้
ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
5.7 ภาวะผูน้ า

การเรี ยนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
การประชุมอภิปราย/ สัมมนา
การทาวิจยั /วิทยานิพนธ์
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การบริ หารจัดการในหอผูป้ ่ วย
และห้องไตเทียม
- การบริ หารจัดการกิจกรรมของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การนาทีมดูแลรักษา
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-

การสังเกตโดยตรง
Case-based discussion
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน 360 องศา

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- การประเมิน 360 องศา
การสังเกตโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้มสะสมผลงาน
ผลงานวิจยั /วิทยานิพนธ์
การสังเกตโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้มสะสมผลงาน

รู ปแบบการจัดการฝึ กอบรม มี 5 รู ปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีโอกาสสัมผัส
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลายในอนุ ส าขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลของการ
ฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสู ตร ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรู้ จากการปฏิบัติงาน
เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้การปฏิ บตั ิเป็ นฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการ
ฝึ กอบรมเข้ากับงานบริ การให้มีการส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีส่วนร่ วมในการ
บริ การและรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในด้านการบริ บาลผูป้ ่ วย การทาหัตถการ การ
ให้เหตุผลและการตัดสิ นใจทางคลิ นิก การบันทึกรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย การบริ หารจัดการ โดย
ค านึ ง ถึ ง ศัก ยภาพและการเรี ย นรู ้ ข องแพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอด มี ก ารบู ร ณาการความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิ บตั ิ กับงานบริ บาลผูป้ ่ วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯได้จดั ให้แพทย์ประจาบ้านต่ อยอด
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
- หน่วยกุมารเวชศาสตร์ โรคไต ไม่นอ้ ยกว่า
18
เดือน
- ภาควิชารังสี วทิ ยา
1
เดือน
- หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
1
เดือน
- หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันอื่น
1
เดือน
- ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1
เดือน
- วิชาเลือกไม่เกิน
2
เดือน
6.1.3.2 การเรียนรู้ ในห้ องเรียน
จัดให้มีการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และ
เพียงพอที่จะบรรลุผลของฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังต่อไปนี้
- การประชุ มวิชาการภายในภาควิชา ได้แก่ Morning report, Admission round, Grand round,
Dead case conference, Problem round , Collective review, Project presentation, Topic review
- การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา เช่น Clinico-Pathological conference, Biopsy conference
- การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital Pediatric Nephrology Conference)
6.1.3.3 การเรียนรู้ แบบอื่นๆ
ได้แก่ การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิก าร ได้แก่ Pediatric advanced life support, Infectious control
workshop, Abstract writing workshop, Empowering conference, การศึ ก ษาดู ง าน, การสอนแพทย์ป ระจ า
บ้าน การเข้าร่ วมประชุ มวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรฯ จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการฝึ กทักษะการสื่ อสาร (communication
skills) ในระหว่างการปฏิ บตั ิ งาน (ภาคผนวกที่ 3) การฝึ กทักษะหัตถการที่จาเป็ น โดยมี การติ ดตามอย่าง
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สม่าเสมอ ทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) โดยการฝึ กสอนจริ งภายใต้การกากับดูแลและ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
6.1.3.4 การศึกษาเพิม่ เติมด้ วยตนเอง
- การค้นหาข้อมู ล ต่ างๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารสิ่ งพิม พ์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต
- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธีวิจยั และใช้วิจารณญาณ
ในการยอมรั บ ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ต่ า งๆ โดยใช้ ห ลัก การของเวชศาสตร์ เ ชิ ง ประจัก ษ์
(Evidence-based medicine)
- การตัดสิ นใจในข้อมู ล ต่ างๆ ทางการแพทย์ และเลื อกนามาใช้ป ฏิ บ ตั ิ ในการดู แลผูป้ ่ วย
(Decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้เรื่ องการวิจยั ขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางคลินิก หรื อทางสังคม ตลอดจนมีความรู ้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและจริ ยธรรมการวิจยั สามารถสร้าง
องค์ความรู ้จากงานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั ทางการแพทย์ อย่าง
น้อยหนึ่ งเรื่ อง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบของการทาวิจยั (ภาคผนวกที่ 4) เพื่อเสนอให้คณะอนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไตของ
แพทยสภาพิจารณา
6.2 เนื้ อ หาของการฝึ กอบรม/หลั ก สู ต ร ครอบคลุ ม ประเด็ น การปฏิ บตั ิ ง านทางคลิ นิ ก และทฤษฎี ที่
เกี่ยวเนื่อง (ภาคผนวกที่ 1) ร่ วมกับมีประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี้
- พื้นฐานความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ คลินิก วิทยาศาสตร์ สังคมและ
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ ป้องกัน ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต
- การตัดสิ นใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ทักษะการสื่ อสาร
- จริ ยธรรมทางการแพทย์และการวิจยั
- การสาธารณสุ ขและระบบบริ การสุ ขภาพ
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
- หลักการบริ หารจัดการ
- ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
- การดูแลตนเองของแพทย์
- การแพทย์ทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทั้งการวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
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- การสอนทางคลินิก (Clinical teaching)
6.3 จานวนระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้ น 2 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทั้ง 2 ระดับ
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา
6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
หลักสู ตรฯมีการบริ หารจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเสมอภาค ดังนี้
6.4.1
มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ ท าหน้า ที่ จ ัด การฝึ กอบรมและ
กาหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริ หาร และการประเมิ นผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
6.4.2
มีการกาหนดและดาเนิ นนโยบายเพื่อให้มีการนาความเชี่ ยวชาญทางแพทยศาสตร์
ศึ กษามาใช้ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนิ นการฝึ กอบรม และการ
ประเมินการฝึ กอบรม
6.4.3
ด าเนิ น การให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการ
ฝึ กอบรม
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
รวมถึงการอยูเ่ วร ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม มีการระบุกฎเกณฑ์และประกาศอย่างชัดเจนเรื่ องเงื่อนไขงาน
บริ การและความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดมี การลาพัก เช่ น การลาคลอดบุ ตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถู กเรี ยกฝึ กก าลัง
สารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นต้น จัดให้มีค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอย่างเหมาะสมกับตาแหน่ งและงานที่ได้รับมอบหมายตามกฏระเบียบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งการลาพักผ่อน
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดถื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มี
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสาหรับตนเอง คู่สมรส บิดามารดา และบุตร ในระหว่างการฝึ กอบรม
6.6 การวัดและประเมินผล
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างการฝึ กอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสู ตร (ตารางที่ 1)
6.6.1 การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความก้า วหน้ า (formative
evaluation) และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจา
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บ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรมโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา มีการวัดและประเมินผล (summative evaluation)
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแต่ละระดับชั้นปี และเพื่อการเลื่อนระดับชั้นปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบอุทธรณ์
ผลการวัดและประเมิ นผล โดยแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดสามารถยื่นค าร้ องไปยัง คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรฯ ซึ่ งจะนาเรื่ องเข้าที่ประชุ มคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้
ยังมีการกาหนดเกณฑ์การเลื่ อนระดับชั้นปี และเกณฑ์การยุติการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไว้
ชัดเจนและแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่ มการฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึ กอบรมประกอบด้วย
1) การสอบ MCQ (Formative) เป็ นการประเมิ นความก้าวหน้าด้านความรู ้ (formative assessment)
โดยการใช้ขอ้ สอบ แบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ จัดให้มีการสอบเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมปี ที่ 1 ไปแล้ว โดยจะ
จัดสอบในช่วง เดือน สิ งหาคม-กันยายน จัดโดย อฝส.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
2) การประเมิ นบันทึ ก เวชระเบี ย น (Chart audit) เวชระเบี ย นเป็ นข้อมู ล ที่ ส าคัญที่ มี ร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับผูป้ ่ วยในเรื่ องประวัติ การตรวจ ร่ างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การดาเนิ นโรค การ
บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงการดู แล รั กษาพร้ อมเหตุ ผล และ การบันทึ กเวชระเบี ยนที่ สมบูรณ์ ช่วยให้แพทย์
สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั การสื่ อสารระหว่าง
แพทย์ และเป็ นหลักฐาน พยานอ้างอิงทางกฎหมาย คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ได้จดั ทากรอบการประเมิน
บันทึกเวชระเบียน และการให้ ข้อมูลป้ อนกลับกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
3) การประเมิ น 360 องศา เป็ นการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ง านในระหว่า งการฝึ กอบรมโดยอาจารย์
ผูร้ ่ วมงาน ได้แก่ พยาบาล นิ สิต และนักศึกษาแพทย์ เป็ นต้น ตามกรอบของราชวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการ เรี ยนรู ้ หรื อเพื่อการเลื่ อนชั้นปี เป็ นการประเมิ นเมื่ อสิ้ นสุ ดการ
อบรมในแต่ละ ช่วงอย่างต่อเนื่องตลอดปี
4) การบันทึกแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) (ภาคผนวกที่ 5) การประเมินผลโดยการใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของการประเมิ นสมจริ ง (authentic assessment) ที่ วดั การเรี ย นรู ้ ข้ นั สู ง สุ ด ตาม
Miller’s pyramid of competence คือ การ ประเมินการปฏิบตั ิงานจริ งๆ ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ
แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดท าการบัน ทึ ก แฟ้ ม สะสมผลงานที่ ป ฏิ บ ัติ รวบรวมหลัก ฐาน ที่ แ สดงถึ ง
ความก้าวหน้าของการฝึ กอบรม ทั้งด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะที่กาหนด ประเมิน และการ
สะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
และ นาเสนอแฟ้มสะสมงานนี้ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ปี ละ 2 ครั้ง
5) การประเมินความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ เป็ นการวัดและประเมินผลความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชี พตามผลการเรี ยนรู ้ ที่พึง ประสงค์ของ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในการให้บริ บาลผูป้ ่ วยเด็กโรคไต
คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมฯได้ ก าหนดกรอบของ EPA (Entrustable Professional Activities ) ที่ แ พทย์
ประจาบ้านต่อยอดจะต้อง สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีการ กากับดูแล เมื่อจบการฝึ กอบรมใน
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ระดับชั้นปี ที่ 2 ใน ระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องได้รับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ที่
พึงประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ที่กาหนดในแต่ละระดับชั้นปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจาก
อาจารย์ผู ้ ประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและ
แสดง ให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่พึง ประสงค์ ตามระดับของ milestones ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 6)
จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับชั้นของการ ฝึ กอบรม
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ จะต้องได้รับวุฒิบตั ร/หนังสื ออนุ มตั ิฯ สาขา
กุมารเวชศาสตร์และมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฯ
2. ผ่านการประเมินการปฏิ บตั ิงานในระหว่างการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ
6.6.1
3. ผ่านการประเมิน portfolio และมีหลักฐานรับรองจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรฯ (ภาคผนวกที่ 5)
4. ผ่านการประเมิน EPA แล้วตามเกณฑ์ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 6)
5. ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคไต
ชนิดของการวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู ้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(Multiple choice questions MCQ)
2. การสอบวิทยานิพนธ์
ผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับวุฒิบตั รฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต (ภาคผนวกที่ 7)
7

การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมจะต้อ งเป็ นได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ เวชกรรมแล้ว และต้อ งมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรื อ
- เป็ นผูท้ ี่ได้ผ่านการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ ครบตามหลักสู ตร
ของแพทยสภาในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภารับรอง
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นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอัน
เป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรม การปฏิ บตั ิงาน และการประกอบวิชาชี พเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทยเรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่แพทยสภากาหนด ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยืน่ ใบสมัคร
เข้ า รั บ การฝึ กอบรมที่ แ พทยสภาตามคุ ณ สมบัติ แ ละระยะเวลาการรั บ สมัค รที่ แ พทยสภาก าหนด
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯได้กาหนดเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครซึ่ งประกอบด้วย
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทุกท่านในสาขาวิชาฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อ
คัดเลือกผูท้ ี่สมควรรับไว้ทาการฝึ กอบรมตามศักยภาพที่สาขาวิชาฯได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
การพิจารณาคัดเลื อกแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดจะพิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุ ดตามลาดับ ทั้งนี้ การพิจารณารับผูส้ มัครเข้า
รั บ การฝึ กอบรมจะขึ้ นกับ มติ ข องอาจารย์ที่ เป็ นกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยสั ดส่ วนจานวนอาจารย์ที่
เห็นชอบให้รับต้องอย่างน้อยร้อยละ 75 ของอาจารย์ท้ งั หมดในหลักสู ตรฯ
7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรมหรื อศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบันพิจารณาตามสัดส่ วนของจานวน
อาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาและปริ มาณงานบริ การของอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไตตามที่
ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ โรคไต (ครั้ง/
ปี )
จานวนผูป้ ่ วยในทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต (ครั้ง/ปี )

1
2
500

2
4
1,000

3
6
1,500

4
8
2,000

5
10
2,500

100

150

200

250

300

หัตถการการเจาะชิ้นเนื้อไต (percutaneous kidney
biopsy) (ครั้ง/ปี )
จานวนผูป้ ่ วยล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis)
(คน/ปี )
จานวนผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
(hemodialysis) (คน/ปี )
จานวนผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายใหม่และเก่า
(คน/ปี )

10

15

20

25

30

2

4

6

8

10

4

6

8

10

12

3

6

9

12

15

15

8 อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
รายชื่อคณาจารย์แพทย์
คณาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลา (พร้อมคุณวุฒิ)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย กิ่งวัฒนกุล
พบ. (เกียรตินิยม), วว. กุมารเวชศาสตร์ , วว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Certificate in Pediatric Nephrology (USA)
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย ดีขจรเดช
พบ. (เกียรตินิยม), วว. กุมารเวชศาสตร์ , วว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
3. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรี ยนถาวร
พบ. (เกียรตินิยม), อว. กุมารเวชศาสตร์ , อว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Dip. American Board of Pediatrics
Dip. American Board of Pediatric Nephrology
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอังคนีย ์ ชะนะกุล
พบ. (เกียรตินิยม), วว. กุมารเวชศาสตร์ , วว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Certificate in Pediatric Nephrology (USA)
คณาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมบางเวลา (พร้อมคุณวุฒิ) ทุกคน
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิ ทธิ์ ฟูตระกูล
พบ., อว. กุมารเวชศาสตร์ , อว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Dip. American Board of Pediatrics
Dip. American Subboard of Pediatric Nephrology
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเทวี วัฒนา
พบ., อว. กุมารเวชศาสตร์ , อว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Dip. American Board of Pediatrics
Certificate in Pediatric Nephrology (Canada)
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนี เซ็นศิริวฒั นา
พบ., อว. กุมารเวชศาสตร์ , อว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Dip. American Board of Pediatrics
Certificate in Pediatric Nephrology (USA)
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4. อาจารย์แพทย์หญิงภัทรี ยา บูรพ์ภาค
พบ. (เกียรตินิยม), วว. กุมารเวชศาสตร์ , วว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
9 ทรัพยากรทางการศึกษา
9.1 สาขาวิ ช าฯ มี ส ถานที่ แ ละโอกาสในการเรี ย นรู ้ ท้ ัง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ การเข้า ถึ ง
แหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เพียงพอ ดังนี้
ใช้ตึก สก. ตึก ภปร. ชั้น 9 และตึกภูมิสิริฯ เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ ได้แก่
1.
ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาโรคไต และประชุมกลุ่มย่อย อยูท่ ี่ตึก สก. ชั้น 9
2.
หน่วยไตเทียมเด็ก อยูท่ ี่ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น 10 C
3.
ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกโรคไตเด็ก ที่ตึก ภปร. ชั้น 9
4.
หอผูป้ ่ วยในสาหรับเด็กโรคไต (ที่ได้รับยากดภูมิตา้ นทาน) ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น 18 C (9 เตียง)
5.
หอผูป้ ่ วยในสาหรับเด็กโรคไต อื่นๆ (สามัญ) ตึก สก. ชั้น 6, 15 และตึก ภูมิสิริฯ ชั้น 19 C2
6.
หอผูป้ ่ วยในสาหรับเด็กโรคไต (พิเศษ) ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น 21C และ ภูมิสิริฯ ชั้น 28B
7.
หอผูป้ ่ วยไอซี ยกู ุมาร ตึก สก ชั้น 8
8.
ห้องทางานอาจารย์ ตึก สก ชั้น 9, 13
9.
ห้องพักแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ตึก สก ชั้น 13
10. สถานที่อื่น ๆ ของฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ และฝ่ ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11. หอสมุด คณะแพทยศาสตร์
เจ้าหน้าที่
23
คน
บรรณารักษ์
6
คน
สามารถให้คน้ คว้า (ในห้องสมุด) โดยเฉลี่ยวันละ 12 ชัว่ โมง
หนังสื อตารา ทั้งสิ้ น
40,949
เล่ม
เอกสาร วารสารทางการแพทย์ สามารถสื บค้นผ่าน online ที่
www.library.md.chula.ac.th
9.2 สาขาวิชาฯ มี จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและชนิ ดของผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ ข อง
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิ่ งอานวย
ความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู ้ สาหรับ
การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
9.3 มีทีมการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม
ร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น เช่น Psychosocial ward round
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9.4 มีระบบที่ส่งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้และสามารถประยุกต์ความรู ้พ้ืนฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โรคไต และมีการบูรณาการระหว่าง
การฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
9.5 การร่ วมฝึ กอบรมกับสถาบันอื่นเป็ นไปตามหลักสู ตรการฝึ กอบรมของแพทยสภา
10 การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีหน้าที่กากับดู แลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร ต้องครอบคลุมด้านต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- หลักสู ตรฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของ
ระบบสุ ขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนิ นงานของหลักสู ตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้อควรปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีการแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตร จาก
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก ผูไ้ ด้แก่ ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และนายจ้าง รวมถึงการใช้
ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการ
ฝึ กอบรม/หลักสู ตร และนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
11 การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยกุม ารแพทย์แห่ ง ประเทศไทยซึ่ ง แพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบดู แลการ
ฝึ กอบรม จัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อยทุ ก 5 ปี ปรั บปรุ ง
กระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึ งการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องที่ตรวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
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12 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯมีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนด
ไว้ใ นด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ การรั บ สมัค รแพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอด (เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กและจ านวนที่ รั บ )
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมิ นผล และผลลัพ ธ์ ของการฝึ กอบรมที่ พึ งประสงค์ และพัฒนา
คุณภาพหลักสู ตรเป็ นระยะๆอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและอ านาจในการบริ ห ารจัด การ
งบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรมโดยเสนอผ่าน
ภาควิชาฯและคณะฯ
หลักสู ตรฯมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการ
ของการฝึ กอบรมและกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ก ารการบริ ห ารจัด การที่ ดี แ ละใช้ท รั พ ยากรได้อ ย่า ง
เหมาะสม
หลักสู ตรฯจัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ มีหน้าที่ ทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมใน
การฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องทุก 5 ปี เพื่อให้
ได้รับการรับรองจากแพทยสภาบนพื้นฐานของเกณฑ์ที่ชดั เจนซึ่ งกาหนดโดยแพทยสภา และผลการประเมิน
การฝึ กอบรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯซึ่ งแต่งตั้งโดยแพทยสภา ซึ่ งจะเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่
ในการอนุ มตั ิ หรื อ เพิกถอนการฝึ กอบรมได้หากผลการประเมิ นพบว่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภา
กาหนดไว้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง ฉบับ พ.ศ. 2562)
หลัก สู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้านต่ อยอดเพื่ อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. ความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ า อีเล็กโทรไลต์และดุลกรด-ด่าง
1.1 มีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารน้ า อีเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่าง ดังต่อไปนี้
- Body compartments and their composition
- Maintenance requirement of electrolytes and water
- Regulation of plasma osmolality
- Regulation of effective intravascular volume
- Acid-base balance
1.2 สามารถอธิ บายกลไกการเกิดโรคและหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ า อีเล็กโทรไลต์และดุล
กรด-ด่าง ดังต่อไปนี้
- Volume deficit and volume excess
- Hypo / hypernatremia
- Hypo / hyperkalemia
- Acidosis / alkalosis
- Hypo / hypercalcemia
- Hypo / hypermagnesemia
- Hypo / hyperphosphatemia
1.3 ทราบหลักการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับสารน้ า อีเล็กโทรไลต์ และดุลกรด-ด่างดังต่อไปนี้
- Newborn ได้แก่ severe birth asphyxia, respiratory distress syndrome
- Central nervous system เช่น increased intracranial pressure
- Cardiovascular system ได้แก่ congestive heart failure
- Respiratory system ได้แก่ acute respiratory distress syndrome
- Gastrointestinal and hepatobiliary system ได้แก่ severe diarrhea, gut obstruction, cirrhosis
- Genitourinary tract system ได้แก่ acute kidney injury
- Endocrine and metabolic system ได้แก่ diabetic ketoacidosis, adrenal insufficiency
- Hematology and oncology ได้แก่ tumor lysis syndrome, uric acid nephropathy, acute hemolysis
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- Infectious diseases ได้แก่ dengue hemorrhagic fever, septic shock
- Miscellaneous ได้แก่ burns, near-drowning, salicylate poisoning, syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion
2. โรคของไตและทางเดินปั สสาวะ (Diseases of kidney and urinary tract)
2.1 มีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานเกี่ยวกับไตและทางเดินปั สสาวะดังต่อไปนี้
- อธิ บายการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปั สสาวะในครรภ์มารดาและระยะหลังเกิด (embryonic
and postnatal development of kidneys and urinary tract)
- อธิบายการพัฒนาการทางานของโกลเมอรู ลสั และหลอดไตฝอย (development of glomerular and
tubular function)
- อธิบายกลไกการทางานของโกลเมอรู ลสั และหลอดไตฝอย (glomerular and tubular function)
- อธิบายชนิดและหน้าที่ของฮอร์ โมนที่ผลิตจากไตและฮอร์ โมนที่มีผลต่อไต
- อธิ บายกลไกการออกฤทธิ์ ของยาต่างๆ ที่มีผลต่อไต
2.2 มีความรู ้และสามารถแยกภาวะปกติและผิดปกติของไตและทางเดินปั สสาวะ
- อธิบายพัฒนาการทางสรี รวิทยาที่ปกติของไตและกระเพาะปั สสาวะในเด็กวัยต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวัยรุ่ น เช่น renal concentrating ability, glomerular filtration and sodium handling, normal voiding
pattern, urine output and attainment of bladder control รวมทั้งทราบค่าปกติทางห้องปฏิบตั ิการที่สัมพันธ์
กับหน้าที่ดงั กล่าว
- จาแนก transient proteinuria จาก persistent proteinuria หรื อ intermittent proteinuria ได้โดยอาศัย
ลักษณะที่สาคัญทางคลินิก
- จาแนก transient hematuria จาก persistent hematuria ได้โดยอาศัยลักษณะสาคัญทางคลินิก
- ทราบยาชนิดใดมีผลต่อการทางานของไต และชนิดใดที่จาเป็ นต้องการปรับขนาดในผูป้ ่ วยที่มี
ความบกพร่ องในการทางานของไต
2.3 สามารถประเมินผูป้ ่ วยที่สงสัยโรคไตและทางเดินปั สสาวะ
- สามารถประเมินผูป้ ่ วยที่มีอาการผิดปกติของลักษณะและปริ มาณปัสสาวะ อาการบวม การทางาน
ของไตผิดปกติ ทั้งที่พบจากการตรวจคัดกรองหรื อเกิดจากภาวะอื่นๆ
- สามารถส่ งตรวจและแปลผลการตรวจปั สสาวะได้อย่างถูกต้อง
- สามารถส่ งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้ เช่น renal function, electrolyte
สามารถส่ งตรวจและแปลผลการตรวจทางรังสี ได้ เช่น x-ray, ultrasound, computerized tomography,
magnetic resonance imaging, radionuclide scan
- สามารถทาการตรวจชิ้นเนื้ อไตและแปลผลพยาธิ วทิ ยาของไตได้
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2.4 สามารถอธิ บายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของโกลเมอรู ลสั (glomerular
diseases) ดังต่อไปนี้
- Congenital and infantile nephrotic syndrome
- Inherited glomerular basement membrane diseases
- Idiopathic and secondary nephrotic syndromes
- Acute post-infectious glomerulonephritis
- IgA nephropathy and IgA vasculitis (Henoch SchÖnlein purpura nephritis)
- Membranoproliferative glomerulonephritis and C3 mediated glomerular diseases
- Rapidly progressive glomerulonephritis
2.5 สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของหลอดไตฝอย (tubular
diseases) ดังต่อไปนี้
- Nephronophthisis and medullary cystic kidney disease
- Aminoaciduria and glycosuria
- Bartter syndrome and related disorders
- Calcium sensing receptor disorders
- Magnesium metabolism disorders
- Primary hyperaldosteronism and pseudohyperaldosteronism
- Primary hypoaldosteronism and pseudohypoaldosteronism
- Renal tubular acidosis and Fanconi syndrome
- Primary hyperoxaluria
- Tubulointerstitial nephritis
2.6 สามารถอธิ บายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติของไตที่พบได้ในโรค
อื่นๆ (kidney involvement in other diseases) ดังต่อไปนี้
- Lupus nephritis
- Hemolytic uremic syndrome
- Takayasu arteritis
- ANCA mediated vasculitis
- Childhood polyarteritis nodosa
- Renal manifestation of metabolic diseases เช่น diabetes mellitus, methylmalonic academia,
disorders of uric acid metabolism
- Renal involvement in infectious diseases เช่น leptospirosis, septic shock, dengue infection,
bacterial endocarditis
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- Nephrotoxin and kidneys เช่น aminoglycoside, acyclovir, contrast media, chemotherapy
2.7 สามารถอธิ บายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติแต่กาเนิดของไตและ
ทางเดินปั สสาวะ (congenital anomalies of kidney and urinary tract) ดังต่อไปนี้
2.7.1 อธิบายพัฒนาการทางกายวิภาคและสรี รวิทยาของระบบปั สสาวะ ซึ่งเป็ นผลให้เกิดความ
ผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ ให้การวินิจฉัย ดูแลรักษาและส่ งต่อไปยังศัลยแพทย์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม
- Congenital renal anomalies เช่น renal agenesis, renal hypoplasia/dysplasia, multicystic
dysplastic kidney, renal ectopia, fusion anomaly
- Cystic kidney diseases เช่น autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD),
autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD), medullary sponge kidney
- Congenital ureteral defects เช่น megaloureter, malposition of ureters, vesico-ureteral reflux,
duplication of ureters, uretero-pelvic junction obstruction, uretero-vesical junction obstruction,
ureterocele
- Others เช่น bladder exstrophy, persistent cloaca, posterior urethral valve
- Associations, syndromes and sequences involving the urinary tract e.g., VATER, CHARGE,
oligohydramnios sequence, Prune-Belly syndrome, neurogenic bladder
2.7.2 อธิบายความผิดปกติของพัฒนาการทางกายวิภาคและสรี รวิทยาของระบบสื บพันธุ์ ให้การ
วินิจฉัย รักษาและส่ งต่อไปยังศัลยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
- Labial adhesion and phimosis
- Hydrocele and inguinal hernia
- Undescended testicle
- Hypospadias and epispadias
2.8 สามารถอธิ บายกลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของระบบทางเดินปั สสาวะที่
เป็ นหลังเกิด (acquired urinary tract disorders) ดังต่อไปนี้
- Urinary tract infection
- Urolithiasis and nephrocalcinosis
- Kidney and urinary tract tumors
- Lower urinary tract dysfunction
- Primary and secondary enuresis
- Neurogenic bladder
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2.9 สามารถอธิบายนิยาม พยาธิสรี รวิทยา ประเมินความรุ นแรง วินิจฉัย และดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ทางไตที่สาคัญดังต่อไปนี้
- Primary and secondary hypertension
- Acute kidney injury
- Chronic kidney diseases
2.10 สามารถประเมินและดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องได้รับการบาบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
- Continuous renal replacement therapy
- Plasmapheresis and other blood purification techniques
- Renal transplantation
2.11 มีความรู ้ ความเข้าใจทางระบาดวิทยาและเวชสถิติ (epidemiology and medical statistics) ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
- หลักการและรู ปแบบต่างๆ ของการศึกษาทางระบาดวิทยา
- เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม
- ดาเนินการวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั ได้
- Critical appraisal รายงานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

25

ภาคผนวกที่ 2
รายชื่ อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดต้อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าหั ต ถการและแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้ได้ดว้ ยตนเอง
1.
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้
ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และปฎิบตั ิได้ภายใต้การกากับดูแล จนกระทัง่ ปฎิบตั ิได้ดว้ ยตัวเอง มีดงั นี้
1.1 Percutaneous renal biopsy under ultrasound guidance (อย่างน้อย 10 ราย)
1.2 Connect the peritoneal dialysis set and perform CAPD
1.3 Exit site care of peritoneal catheter
2.
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อ
ห้าม ภาวะแทรกซ้อน และมีประสบการณ์ในการช่วยทาหรื อเคยเห็น มีดงั นี้
2.1 Connect hemodialysis set/continuous renal replacement therapy set and perform the therapy
2.2 Central venous catheter insertion (for blood purification) and catheter care
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ภาคผนวกที่ 3
การติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ
เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรฯ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทกั ษะการสื่ อสารและการสร้าง
สั ม พันธภาพตามหัวข้อต่ อไปนี้ และบันทึ ก ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ (ท าได้ด้วยตนเองหรื อผ่า นการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้) ในแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
1 แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยเด็ก
โรคไต ครอบครัวและ/หรื อผูด้ ูแล ดังต่อไปนี้
1.1 อธิบายโรค แนวทางการรักษา การพยากรณ์โรค
1.2 การขอความยินยอมในการทาหัตถการที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
1.3 อธิ บายสิ ทธิ ประโยชน์ของกองทุนต่างๆ ในการรักษาโรคไต รวมถึงการบาบัดทดแทนไตด้วย
วิธีต่างๆ
1.4 การแจ้งข่าวร้ายหรื อข้อผิดพลาดของการรักษา
1.5 อธิ บายการรักษาแบบประคับประคองและ/หรื อการยุติการรักษาโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์และความประสงค์ของผูป้ ่ วยและครอบครัว
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับสหสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 การปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 การบันทึกเวชระเบียน
2.3 การส่ งต่อผูป้ ่ วย รวมถึงการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังหน่วยบริ การทางการแพทย์สาหรับผูใ้ หญ่
2.4 การขอข้อมูลจากแพทย์ผเู ้ กี่ยวข้อง
2.5 การทางานเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ
2.6 การให้คาปรึ กษาแก่แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์
2.7 การจัดการปั ญหาและ/หรื อความขัดแย้ง
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตได้จดั ทาข้อกาหนดนี้ข้ ึนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการทา
วิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต ตามข้อกาหนดนี้
1. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ อง งานวิจยั ต้องเป็ นผลงานที่
ริ เริ่ มใหม่หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลง
หรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้า นต่ อยอดต้องดาเนิ นการจัดท าโครงร่ างงานวิจยั ภายใต้ค าแนะนาของอาจารย์ผู ้
ควบคุ ม งานวิจ ัย และขออนุ ม ัติ ท าการวิจ ัย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในคน (ethics
committee หรื อ institutional review board) ของสถาบั น นั้ น โดยต้ อ งด าเนิ น การวิ จ ั ย ภายใต้
ข้อกาหนดด้านจริ ยธรรมการวิจยั (good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่ งครัด
3. กรอบเวลาการดาเนินการวิจยั (24 เดือนแรกของการฝึ กอบรม)
สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนดกรอบเวลาในการดาเนิ นงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดย
ระบุรายละเอียดของงานและกาหนดเวลาในการส่ งงานตลอดปี การศึกษาทั้ง 2 ปี
เดือนที่
1-9

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติ ดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เตรี ยมโครงร่ างงานวิจยั และขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั /ขอทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากแหล่งทุน
7
นาเสนอโครงร่ างงานวิจยั (research proposal) กับคณะอนุ กรรมการวิจยั ของสมาคม
โรคไต
10-21 ดาเนินงานวิจยั
22-23 นาเสนองานวิจยั แบบปากเปล่าให้กบั อฝส. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
24
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ให้กบั อฝส. กุมารเวชศาสตร์ โรคไต
4. รายงานผลงานวิจยั เพื่อประกอบการสอบวุฒิบตั ร อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต สามารถจัดทา
เป็ นรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย
4.2 ต้นฉบับ บทความภาษาอัง กฤษ (manuscript for publication) ในรู ป แบบเตรี ย มส่ ง ตี พิ มพ์ใน
วารสารทางการแพทย์
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5. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องส่ งร่ างรายงานผลงานวิจยั หรื อร่ างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษและ
แบบประเมินให้คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ทั้ง 3 ท่านก่อนกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
6. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องสอบวิทยานิพนธ์โดยการนาเสนอผลงานวิจยั และตอบข้อซักถาม
ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินผลโดยการใช้ แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการประเมินสมจริ ง (authentic
assessment) ที่วดั การเรี ยนรู ้ ข้ นั สู งสุ ดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบตั ิงาน
จริ งๆไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบตั ิ
รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึ กอบรม ทั้งด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะ
ที่กาหนดในหลักสู ตร ประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องสม่ า เสมอ
ภายใต้การกากับดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาเสนอแฟ้ มสะสมงานนี้ ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมของ
สถาบันปี ละ 1-2 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ ร่ วมกับการวางแผนเพื่อพัฒนา
การกาหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ portfolio มีดังนี้
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมใช้ portfolio เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในเรื่ องพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่ อสารและการสร้ าง
สัมพันธภาพ และดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ มีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละ
คนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อให้แพทย์
ประจ าบ้ า นต่ อ ยอดได้ ท ราบและปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข และเก็ บ หลั ก ฐานการประเมิ น ไว้เ พื่ อ แสดงต่ อ
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมฯ เพื่อการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และพิจารณาผลการสอบขั้นสุ ดท้าย
เพื่อวุฒิบตั รฯ
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ภาคผนวกที่ 6
1.1 กิจกรรมทางวิชาชี พที่แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดควรจะต้ องสามารถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองโดยไม่ มีการ
กากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
EPA 1
EPA 2
EPA 3
EPA 4
EPA 5
EPA 6
EPA 7

การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
(Manage care of children with acute kidney injury)
การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะไตเรื้ อรัง
(Manage care of children with chronic kidney disease)
การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางไตแต่กาเนิ ด
(Management care of children with congenital renal anomalies)
การดูแลรักษาเด็กที่ตอ้ งได้รับการบาบัดทดแทนไต
(Management care of children in renal replacement therapy)
การดูแลรักษาเด็กที่มีโรคทางโกลเมอรู ลสั
(Manage care of children with glomerular disease)
การดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรด-ด่าง
(Management care of children with electrolyte and acid-base disorders)
ความสามารถในการทาหัตถการการเจาะชิ้นเนื้ อไต
(Perform renal biopsy)
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1.2 สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ทีพ่ งึ ประสงค์ ของหลักสู ตรสาหรับแต่ ละ EPA
EPA
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่พึงประสงค์
EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
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4. การบริ บาลผูป้ ่ วย
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5. ระบบสุ ขภาพ และการสร้างเสริ ม
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++

++
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++

จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. การติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
3. ความรู ้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สุ ขภาพ
6. การพัฒนาความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
7. ภาวะผูน้ า
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1.3 ระดับความสามารถของแต่ ละ EPA ทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต่ อยอดในแต่ ละระดับชั้นปี พึงมี (Milestone)
EPA
EPA 1 Manage care of children with acute kidney injury
EPA 2 Manage care of children with chronic kidney disease
EPA 3 Manage care of children with congenital renal anomalies
EPA 4 Manage care of children on renal replacement therapy
EPA 5 Manage care of patients with glomerular diseases
EPA 6 Manage care of children with electrolyte and acid-base
disorders
EPA 7 Perform renal biopsy

Milestone level
Level 1 (F1)
Level 2 (F2)
L2
L4
L2
L4
L2
L4
L2
L4
L2
L4
L2
L4
L2

L1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
L2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง และควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
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L4

1.4 รายละเอียดสาหรับแต่ ละ EPA (Format of EPA description) ประกอบด้ วย 7 หัวข้ อดังต่ อไปนี้
1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ
(Title of the EPA)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตอ้ งทาได้และบริ บท
(Specifications)
3. ขอบเขตของบริ บทในกิจกรรม (สถานที่)
(context)
4. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(Domain of competence)
5. ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่ควรมี
(Knowledge, skill, attitude and behavior for entrustment)
6. วิธีการที่ใช้ในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
(Assessment information source to assess progress and ground a summative entrustment
decision)
7. ระดับความสามารถของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปี ที่พึงมี
(Entrustment for which level of supervision is to be reached at which stage of training)

34

EPA 1 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ีภาวะไตวายเฉียบพลัน
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 1 การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 ตรวจหาปัญหาที่สาคัญของผูป้ ่ วย
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห์หาปั ญหาที่พบร่ วม
2.4 วางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
2.5 วางแผนและให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
2.6 ให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้องแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย
3
บริ บท: หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ความสามารถในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัยและหาสาเหตุที่พบบ่อยของผูป้ ่ วยภาวะไตวายเฉียบพลัน บันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง และให้คาแนะนาในการป้ องกันการเกิดภาวะไตวายเฉี ยบพลัน
 ความรู ้ความเข้าใจพยาธิ กาเนิด และการดาเนิ นโรค
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข เลือกใช้การรักษาที่สมเหตุผล และเรี ยนรู ้
เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการอภิปราย การสื่ อสารและให้ขอ้ มูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.2 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.3 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์
5.4 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา
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หัวข้อที่
รายละเอียด
6
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
7
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
EPA 2 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ีภาวะไตเรื้อรั ง
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 2 การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะไตเรื้ อรัง
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 ตรวจหาปั ญหาที่สาคัญของผูป้ ่ วย
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห์หาปั ญหาที่พบร่ วม
2.4 วางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
2.5 วางแผนและให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
2.6 ให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้องแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย
3
บริ บท: คลินิกโรคไต หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ความสามารถในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัยและหาสาเหตุที่พบบ่อยของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง และให้คาแนะนาในการป้ องกันภาวะไตวายเรื้ อรังในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
 ความรู ้ความเข้าใจพยาธิ กาเนิด การเปลี่ยนแปลงในระบบอื่นที่พบร่ วม และการดาเนิ น
โรค
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข เลือกใช้การรักษาที่สมเหตุผล วางแผนการ
รักษาระยะยาว และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าอภิปรายและถ่ายทอดความรู ้ สามารถการสื่ อสารและให้
ข้อมูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
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หัวข้อที่

5

6

7

รายละเอียด
 ความรู ้เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก รวมถึงผลกระทบต่อเด็กในด้านชุมชนและสังคม สามารถ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความรู ้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติ พฤตินิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ความรู ้ในการดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะไตเรื้ อรังจากสาเหตุที่พบบ่อย
5.2 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.3 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2

EPA 3 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ีภาวะความผิดปกติทางไตแต่ กาเนิด
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 3 การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางไตแต่กาเนิด
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 ความเข้าใจถึงการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปั สสาวะในครรภ์มารดาและระยะหลังเกิด
2.2 การวินิจฉัยภาวะของไตและระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติแต่กาเนิดตามผลการตรวจอัลตร้า
ซาวนด์ต้ งั แต่ในครรภ์มารดา
2.3 สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยหลังเกิดอย่างเหมาะสม
2.4 สามารเลือกการส่ งตรวจเพิม่ เติมที่เหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
2.5 การขอคาปรึ กษา ตลอดจนดาเนินการส่ งต่อศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม
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หัวข้อที่

3
4

5

6

รายละเอียด
2.6 การให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้องแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย รวมถึงการวางแผนการรักษาและ
ติดตามระยะยาว
บริ บท: หอผูป้ ่ วยใน
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ความสามารถในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ แปลผลอัลตร้าซาวนด์ที่ตรวจในครรภ์มารดาได้อย่างถูกต้อง การเลือกใช้การ
ตรวจทางรังสี ในทารกที่มีผลตรวจในครรภ์มารดาผิดปกติ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และให้
คาแนะนาในการป้ องกันภาวะไตวายเรื้ อรังในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
 ความเข้าใจในการพัฒนาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในครรภ์มารดาและระยะ
หลังเกิด รวมถึงการดาเนินโรค
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข เลือกใช้การส่ งตรวจและวิธีการรักษาที่สม
เหตุผล ระบุผปู ้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงต่อไตวายเรื้ อรัง และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าอภิปรายและถ่ายทอดความรู ้ สามารถการสื่ อสารและให้
ข้อมูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก รวมถึงผลกระทบต่อเด็กในด้านชุมชนและสังคม สามารถ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ความรู ้ในการดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางไตแต่กาเนิด
5.2 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.3 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
5.5 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
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หัวข้อที่
7

รายละเอียด
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2

EPA 4 การดูแลรักษาเด็กทีต่ ้ องได้ รับการบาบัดทดแทนไต
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 4 การดูแลรักษาเด็กที่ตอ้ งได้รับการบาบัดทดแทนไต
2
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 ความเข้าใจถึงรู ปแบบของการบาบัดทดแทนไต
2.2 ความเข้าใจในข้อบ่งชี้ และข้อห้ามใช้ ในแต่ละแบบ
2.3 สามารถให้การเริ่ มต้นการบาบัดทดแทนไตผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถให้การดูแลภาวะแทรกซ้อนจากการบาบัดทดแทนไตได้
2.5 การให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้องแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย รวมถึงการวางแผนการรักษาระยะ
ยาว
3
บริ บท: คลินิกโรคไต หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะทางวิชาชีพหลักที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ ค วามสามารถในการซั ก ประวัติ การตรวจร่ า งกาย การเลื อ กตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เข้าใจวิธีการและกระบวนการบาบัดทดแทนไต และเลื อกใช้ได้อย่างเหมาะสม
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ได้
 ความเข้าใจในกลไกของวิธีการบาบัดทดแทนไตในรู ปแบบต่าง ๆ ความรู ้ความเข้าใจใน
ภาวะแทรกซ้อนและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
 ความเข้า ใจในบริ บ ทของระบบสาธารณสุ ข เลื อกใช้ วิธี ก ารรั ก ษาที่ ส มเหตุ ผล วาง
แผนการรักษาระยะยาว และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าอภิปรายและถ่ายทอดความรู ้ สามารถการสื่ อสารและให้
ข้อมูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้ เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก รวมถึ งผลกระทบต่อเด็กในด้านชุ มชนและสังคม สามารถ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม
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หัวข้อที่

รายละเอียด
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน บริ หารจัดการดู แลผูป้ ่ วยที่ เกี่ ยวข้องกับ หลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

5

ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ความสามารถในการเลือกวิธีบาบัดทดแทนไตได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของสถานพยาบาล
และผูป้ ่ วย
5.2 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.3 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
5.5 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2

6

7

EPA 5 การดูแลรักษาเด็กทีม่ ีโรคทางโกลเมอรู ลสั
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 1 การดูแลรักษาเด็กที่มีโรคทางโกลเมอรู ลสั
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 การรวบรวมข้อมูลจากประวัติ ผูป้ ่ วยเด็กและครอบครัวที่มีโรคทางโกลเมอรู ลสั
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห์หาปั ญหาที่พบร่ วม
2.4 วางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
2.5 วางแผนและให้การดูแลรักษาไปจนถึงระยะยาวได้อย่างเหมาะสม
2.6 บันทึกข้อมูล และ/หรื อ การทาเอกสารส่ งต่อ ได้อย่างถูกต้อง
3
บริ บท: คลินิกโรคไต หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อที่

5

6

7

รายละเอียด
 ความรู ้ความสามารถในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัย บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั แก่
ผูป้ ่ วย
 ความรู ้ความเข้าใจกลไกการเกิดโรค พยาธิ สภาพ และการดาเนินโรค เลือกวิธีการรักษา
ได้อย่างเหมาะสม และส่ งต่อให้กุมารแพทย์ทวั่ ไปดูแลต่อได้อย่างปลอดภัย
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข เลือกใช้กระบวนการส่ งต่ออย่างเหมาะสม
และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการอภิปราย การถ่ายทอดความรู ้ การสื่ อสารและให้
ข้อมูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ความรู ้ในการดูแลรักษาเด็กที่มีโรคทางโกลเมอรู ลสั
5.2 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.3 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
5.5 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
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EPA 6 การดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรด-ด่ าง
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 1 การดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรด-ด่าง
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 การรวบรวมข้อมูลจากประวัติ ผปู ้ ่ วยเด็กและครอบครัวที่มี ความผิดปกติของเกลื อแร่ และดุล
กรด-ด่าง
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห์หาปั ญหาที่พบร่ วม
2.4 วางแผนการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
2.5 วางแผนและให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
2.6 บันทึกข้อมูล และ/หรื อ การทาเอกสารส่ งต่อ ได้อย่างถูกต้อง
3
บริ บท: คลินิกโรคไต หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ความสามารถในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัย บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั แก่
ผูป้ ่ วย
 ความรู ้ความเข้าใจสรี รวิทยา พยาธิสรี รวิทยาของความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรดด่าง ให้การวินิจฉัยและบอกสาเหตุของความผิดปกติได้
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการอภิปราย การถ่ายทอดความรู ้ การสื่ อสารและให้
ข้อมูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้เรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 ความรู ้ในการดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรด-ด่าง
5.2 ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของผูป้ ่ วย ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล
5.3 ทักษะในการให้คาปรึ กษาแก่ครอบครัว
5.4 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
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หัวข้อที่

รายละเอียด
5.5 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 2 รายต่อหัวข้อ ภายใน 2 ปี การศึกษา

6

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน การอภิปรายปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
และ การประเมิน 360 องศา
6.2 บันทึกเวชระเบียน หรื อรายงานการให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2

7

EPA 7 ความสามารถในการทาหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อไต
หัวข้อที่
รายละเอียด
1
EPA 7 ความสามารถในการทาหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อไต
2
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 ทักษะในการทาหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อไตภายใต้การทาอัลตร้าซาวนด์
3
บริ บท: คลินิกโรคไต หอผูป้ ่ วยใน
4
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 ความรู ้ในหัตถการที่ทา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการทา บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และให้
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั แก่ผปู ้ ่ วยได้
 ทักษะในการทาหัตถการได้ถูกต้องและปลอดภัย
 ความเข้าใจในบริ บทของระบบสาธารณสุ ข และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิ
 การสื่ อสารและให้ขอ้ มูลแก่ครอบครัวผูป้ ่ วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ความรู ้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย และพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็ก
 ทักษะการทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่จาเป็ นต้องมี
5.1 การเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ การให้ยาบรรเทาอาการปวดและการทาให้สงบ ข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน
5.2 ทักษะในการทาหัตถการเจาะชิ้นเนื้ อไต
43

หัวข้อที่

6
7

รายละเอียด
5.3 พฤตนิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ แบบมืออาชีพ
5.4 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว จานวน 5 รายต่อปี การศึกษา
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
6.1 การสังเกตโดยตรงจากการปฏิบตั ิงาน โดยอาจารย์ผคู ้ วบคุมดูแล
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี ที่ 2
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ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์ การสาเร็จการฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
ผูท้ ี่จะสาเร็ จการฝึ กอบรม จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร 2 ปี
2. ได้ฝึกทักษะในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูป้ ่ วย และการทาหัตถการ (ประเมินจาก portfolio) ดังนี้
- ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
- ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะไตเรื้ อรัง
- ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางไตแต่กาเนิ ด
- ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่ตอ้ งได้รับการบาบัดทดแทนไต
- ดูแลรักษาเด็กที่มีโรคทางโกลเมอรู ลสั
- ดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเกลือแร่ และดุลกรด-ด่าง
- ดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาบาบัดทดแทนไตทางช่องท้อง
- การทาหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อไตอย่างน้อย
10
ราย
3. ผ่านการประเมินผลทุกข้อดังต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละชั้นปี
- การประเมิน EPA ทั้งหมด
- portfolio assessment
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ภาคผนวกที่ 8
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคไต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย กิ่งวัฒนกุล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ดีขจรเดช
3. แพทย์หญิงภัทรี ยา บูรพ์ภาค
4. ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
5. ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล เรี ยนถาวร
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคนีย ์ ชะนะกุล

ประธานหลักสู ตรฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1.
กาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรฯ วางแผนดาเนินงาน
และบริ หารจัดการหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่แพทยสภากาหนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรั บ สมัค รแพทย์ป ระจาบ้า นต่ อยอด (เกณฑ์ก ารคัดเลื อกและจานวนที่ รับ ) การบริ หารจัดการ
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
2.
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสู ตรฯ โดยให้ผมู ้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย (ได้แก่ อาจารย์ ผูร้ ับ
การฝึ กอบรม ผูใ้ ช้บณั ฑิต) มีส่วนในการประเมินผลการดาเนิ นการของหลักสู ตร และนาผลที่ได้มาใช้ในการ
ทบทวนทิศทาง พันธกิ จ วัตถุ ประสงค์ ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ สมรรถนะของ
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม การวัดและการประเมิ นผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมของหลักสู ตร ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยมีการดาเนินการเป็ นประจาก่อนรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่ นใหม่

46

