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1. ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย)  หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก  

(ภาษาอังกฤษ)   Fellowship Training in Clinical Nutrition   

  

2. ชื่อวุฒิบัตร  

ชื่อเต็ม  

(ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโภชนศาสตร์

คลินิก   

(ภาษาอังกฤษ)   Diploma of The Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  

ชื่อย่อ  

(ภาษาไทย)    วว. อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก   

(ภาษาอังกฤษ)    Dip. Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  

ค าที่แสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ  

(ภาษาไทย)    วว. อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก   

(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate, Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  

Dip., Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  

  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

(ภาษาไทย)   สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ภาษาอังกฤษ)   Division of Nutrition and Biochemical Medicine, Department of Medicine,  

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University  

 

4. วิสัยทัศน์และพันธกจิของภาควิชา และพันธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรม  

วิสัยทัศน์ของภาควิชาอายุรศาสตร ์ 

เป็นภาควิชาอายุรศาสตร์ช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย   

พันธกิจของภาควิชาอายุรศาสตร์  

1. จัดการการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑติแพทย์และอายุรแพทย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนําไปประยุกต์ใช้  

3. ให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล  
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พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก  

ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล การให้โภชนบําบัดที่เหมาะสมมีผลดตี่อการ

รักษาทําให้ผู้ป่วยหายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลบัไปทํางานหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เร็ว ดังนั้นโภชนบําบัดจึงมี

ความสําคญัในการรักษาผู้ป่วย ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตรค์ลินิก ประกอบไปด้วย ความรู้เกีย่วกับสารอาหารตา่งๆ ซึ่ง

ต้องให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรค การดาํเนินโรค วิธีการรกัษาโรคแตล่ะชนิดของโรคที่กําลังเป็นอยู่และตามภาวะอายุ

ของผู้ป่วยด้วย ดังนั้นหลักสูตรฝกึอบรมผูเ้ชี่ยวชาญอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิกได้กําหนดพันธกิจใหส้อดคล้องกับพันธกิจของ

ราชวทิยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. ผลิตแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตรค์ลินิกซึ่งมคีวามรู้ความสามารถ ทักษะ ตามเกณฑม์าตรฐานของสมาคม

ผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความสามารถในการส่งเสรมิสุขภาพ 

และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ระบบสุขภาพของประเทศ  

2. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรยีนรู้ และพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

3. มีความสามารถด้านการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม 

4. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมคีวามเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสมัพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม

กับสหวิชาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร 

มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

5. สนับสนุนใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบรหิารจัดการ 

กระบวนการคณุภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพภายใต้บริบททางสังคม

และเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 

 

5. ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 

แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิกต้องมีคณุสมบัติและความรูค้วามสามารถ

ขั้นต่ําตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังน้ี 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 

1.1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรา่งกายผู้ป่วย ทําหตัถการ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการ

รวบรวมข้อมลู สําหรับนํามาคิดวเิคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพือ่นําไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรกัษา

ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

1.2. สามารถวินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

1.3. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ 

1.4. สามารถดําเนินการป้องกันโรคและสร้างเสรมิสุขภาพ  

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
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2.1. มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และผลกระทบต่อจติใจ  

2.2. มีความเช่ียวชาญในทักษะทางคลนิิกและหัตถการด้านโภชนศาสตรค์ลินิก ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ด้านสุขภาพของประเทศ 

2.3. สามารถวางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและ

สังคม 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 

3.1. สามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

3.2. สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้

3.3. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ด้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

4. ทักษะปฏสิัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

4.1. สามารถนําเสนอข้อมลูผูป้่วย และอภิปรายปญัหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์

4.3. สามารถสื่อสารให้ข้อมลูแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความเมตตา 

เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์

4.4. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5. สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบคุลากรอื่น โดยเฉพาะทางโภชนศาสตร์คลินกิ 

รวมทั้งแสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้านโภชนศาสตรค์ลินิก 

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วิชาชีพและชุมชน 

5.2. มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิได้ด้วยตนเอง และพัฒนาไปสูค่วามเป็นผู้เรียนรูต้่อเนื่อง

ตลอดชีวิต (continuous professional development) 

5.3. ปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

5.4. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.5. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษา และสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

6.1. สามารถปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพภายใตร้ะบบสุขภาพของประเทศ 

6.2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

6.3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 

6.4. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

6.5. สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และปรับเปลี่ยนการดแูล

รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

มีคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบา้นต่อยอดสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย ์ ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทําหน้าท่ีดูแล กํากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรใหด้ําเนินไป

ตามเป้าประสงค์ที่วางไวภ้ายใต้สภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม  

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

สาขาวิชาฯจัดวิธีการให้การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา และผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมสมรรถนะหลักท้ัง 

6 ด้าน ดังนี ้

 

ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม วิธีการให้การฝึกอบรม 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 

1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย

ผู้ป่วย ทําหัตถการ การส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ และการรวบรวมข้อมูล 

สําหรับนํามาคิดวเิคราะห์อย่างเปน็เหตุเป็น

ผล เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจให้การดูแล

รักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

1.2 สามารถวินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผิดปกติ

ทางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปใน

ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และ

สม่ําเสมอ 

1.4 สามารถดําเนินการป้องกันโรคและสร้าง

เสรมิสุขภาพ 

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันปปีฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของ

อาจารย์ตามความเหมาะสม (รายละเอียดใน Entrustable 

Professional Activities: EPAs ภาคผนวก 1) รวมถึงการให้ข้อมูล

ป้อนกลับรายบคุคลโดยอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

- ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งใน

หอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยวิกฤต ิ ที่มีปัญหาทางด้านโภชนศาสตร์

คลินิก 

- ปฏิบัติงานเป็นท่ีปรึกษาผู้ป่วยนอกแผนก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มี

ปัญหาทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก 

- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 ช่ัวโมง 

- บันทึกข้อมูลในเวชระเบยีนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ ์

2. ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and skills) 

2.1 มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และ

ผลกระทบต่อจติใจ  

2.2 มีความเช่ียวชาญในทักษะทางคลนิิกและ

หัตถการด้านโภชนศาสตร์คลินิก ที่

สอดคล้องกับความต้องการดา้นสขุภาพ

ของประเทศ 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีที ่ 1 ผ่านการเรียนหรืออบรมด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (correlated basic medical 

science)   

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันป ีปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผดิชอบ

ดูแลผูป้่วยด้านโภชนศาสตร์คลินิก 
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2.3 สามารถวางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตรค์ลินิกใน

ระดับชุมชนและสังคม 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันป ี มีโอกาสได้เลือกปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถาบันเพ่ือให้เข้าใจปญัหา

ด้านโภชนศาสตร์ในระดบัชุมชนและสังคม 

- แพทย์ประจําบ้านทุกช้ันปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการอยา่ง

สม่ําเสมอ ได้แก่ noon report ของแพทย์ประจําบ้านอายรุศาสตร ์

(โดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีมีปญัหาทางโภชนาการ) การสอนข้างเตยีง 

(bedside teaching) การประชมุวิชาการ (medical conference) 

การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (topic review) interesting case, 

morbid mortality conference, การสอนแสดงระดับภาควชิา 

(grand round) และวารสารสโมสร (journal club) เป็นต้น 

- แพทย์ประจําบ้านทุกช้ันปี ไดร้ับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหตัถการ การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษตา่งๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาฯ 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 

3.1 สามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และ

สาธารณสุขได ้

3.2 สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัย

ทางการแพทย์ได ้

3.3 สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ด้ด้วย

ตนเองจากการปฏิบัต ิ

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 ผ่านการเรียนหรืออบรม Clinical 

Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and 

Research Methodology  

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันป ี

- ต้องนําเสนอและวิพากษ์บทความและ/หรืองานวิจัยทางการแพทย์ที่

เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์ในการประชุมวารสารสโมสร  

- ต้องทํางานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective 

หรือ cross-sectional study หรอื systematic review หรือ meta-

analysis โดยเป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง 

- ต้องเขียนบทความปริทรรศน์ (review article) หรือรายงานผู้ปว่ย 

(case report) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อป ี

- มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดแูลผู้ป่วยแบบองคร์วมและสห

วิชาชีพ และต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยอย่างถูกต้องสมบรูณ ์
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4. ทักษะปฏสิัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

4.1 สามารถนําเสนอข้อมลูผูป้่วย และอภิปราย

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้

แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากร

ทางการแพทย์ 

4.3 สามารถสื่อสารให้ข้อมลูแก่ผู้ป่วยและญาติ

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บน

พื้นฐานของความเมตตา เคารพในการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.4 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ทํางานกับผู้รว่มงานทุก

ระดับอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.5 สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่

แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง

โภชนศาสตร์คลินิก รวมทั้งแสดงบทบาท

เป็นผู้นําทีมงานในด้านโภชนศาสตร์คลินิก 

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันป ี

- นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยใน

กิจกรรมวิชาการต่าง 

- สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน พยาบาลและนักกําหนด

อาหาร หรือบุคคลากรทางการแพทย์ 

- ให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาต ิ

- เรียนรู/้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการ

สื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ (มีเอกสาร/

วิดีทัศน์ให้ศึกษาทบทวน) 

- มีปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกบัผู้ร่วมงาน 

- มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นในทีมโภชนบําบัด และมี

โอกาสแสดงบทบาทเป็นผู้นําทีม 

- เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่นท่ีส่งผู้ป่วย

มาปรึกษาปัญหาด้านโภชนาการ  

5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

5.1 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

ในวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อผู้ปว่ย ญาติ 

ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถศึกษาหาความรู้

เพิ่มเตมิไดด้้วยตนเอง และพัฒนาไปสู่ความ

เป็นผู้เรียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 

(continuous professional 

development) 

5.3 ปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

5.4 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวม 

5.5 รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน 

รวมทั้งสามารถปรึกษา และส่งตอ่ผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสม 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และเจตคติทีด่ี ระหว่างการปฏิบตัิงานโดยมีอาจารยป์ระพฤตตินเปน็

แบบอย่างและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับรายบคุคล  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ

ชีวิตในการทํางานและการสังคม 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จดัโดยภาควิชาฯเช่น  palliative care, 

Effective communication SBAR, positive feedback, กฎหมาย

ทางการแพทย์ เป็นต้น 

- ภาควิชาฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะที่จําเป็น

สําหรับอาจารย์แพทย์ประจําบา้นแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันป ี เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่าง

สม่ําเสมอ  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดนําเสนอผู้ป่วยและอภิปรายในท่ีประชุม

วิชาการระหว่างสถาบัน (interhospital conference) เขียน
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บทความปริทรรศน์ (review article) อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และ

ทํางานวิจัย โดยเป็นผู้วิจัยหลักอยา่งน้อย 1 เรื่อง 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปฏบิัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล

ผู้ป่วย การสอน งานวิจัย และอื่น ๆ ตามที่กําหนดในหลักสตูร และที่

ได้รับมอบหมายจากสถาบันฝึกอบรม  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ของ

หน่วยงานและสถาบันฝึกอบรม เชน่ การให้ความรูด้้านโภชนาการกบั

ประชาชนร่วมกับนักกําหนดอาหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม 

“กินให้สนุก มีสุขกับการควบคุมน้ําหนัก” ร่วมประเมินภาวะ

โภชนาการผู้ป่วยใน nutrition day หรือกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์

อื่นๆ    

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

6.1 มีสามารถปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ

ภายใต้ระบบสุขภาพของประเทศ 

6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันา

คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

6.3 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย 

6.4 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

6.5 สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง

เหมาะสม (cost consciousness 

medicine) และปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา

ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอด มีประสบการณ์การเรยีนรู้เกีย่วกับระบบ

คุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสทิธิ

ผู้ป่วย โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการโภชนบําบัด  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกช้ันปมีีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา cost 

consciousness medicine หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ

และระบบยาของประเทศ  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดดูแลผูป้ว่ยภายใต้หลักการของการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเช่น การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (practice 

guidelines) การอาศัยข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล (rational drug use) เป็นต้น 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีประสบการณ์การเรียนรูเ้กี่ยวกับความ

ต้องการด้านสุขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุขภาพ การ

ตอบสนองของระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ

ระดับชาติ โดยการกําหนดวิชาเลือกใหแ้พทย์ประจําบา้นต่อยอดได้

เข้าไปมสี่วนร่วมใน Diet & Physical Activity Clinic (DPAC) และ 

community nutrition ที ่ รพ.ศูนย์ (โรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสมีา) และมีส่วนร่วมในการทําประชาพิจารณ์แนวทางเวช

ปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์คลินิก 
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6.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 

หลักสตูรการฝึกอบรมมรีะยะเวลา 2 ปี โดยแต่ละชั้นปีจะมีเกณฑ์ประเมินในการเลื่อนช้ันปี (ภาคผนวก 1) 

6.3 การบริหารจัดการของสถาบันฝึกอบรม  

สาขาวิชาฯ ได้วางแผนการฝึกอบรมโดยนําปจัจัยภายนอกเช่น ความคาดหวังของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑติ กฎระเบียบของแพทย

สภา ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดนิอาหารแห่งประเทศไทย 

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาวะสุขภาพของประเทศ และปัจจัยภายในเช่น นโยบายของสถาบันฝึกอบรม ยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบนัฝึกอบรม ทรัพยากรที่มี มาเป็นกรอบในการจัดทําและบริหารหลกัสูตร รวมทั้งมีผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีในการร่วมวางแผนการฝึกอบรม นอกจากน้ียังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาให้ความเห็นในการ

จัดทําแผนการฝึกอบรม 

6.4 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)   

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้ 

6.4.1 ความรู้พื้นฐานด้านโภชนศาสตร์  

6.4.2 โรคหรือภาวะทางโภชนศาสตร์คลนิิกท่ีสําคัญ  

6.4.3 หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคทางโภชนศาสตร์คลินกิ 

6.4.4 การเรยีนรู้ทางด้านบรูณาการ 

6.5 การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรมดังนี้ 

6.5.1 ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้าน

อายุรศาสตร์และ/หรือศลัยศาสตร ์รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤติ เป็นเวลาอย่างน้อย 72 สปัดาห ์

6.5.2 ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยในด้านกุมารเวชศาสตร์ เป็นเวลาอย่างนอ้ย 4 

สัปดาห ์

6.5.3 วิชาเลือก (elective) ไม่เกิน 24 สัปดาห ์

สถาบันฝึกอบรมอาจจดัให้มีช่วงเวลาที่ผู้รบัการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบัน เพื่อให้ได้รับ

ประสบการณ์เพิ่มเติม โดยสถาบันเหล่านั้นจะต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมทีไ่ด้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสถาบัน

ฝึกอบรม นอกจากนี้สถาบันอาจพิจารณาให้ผูร้ับการฝึกอบรมใช้เวลาในการทํางานวิจัยระหว่างการฝึกอบรมเป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

6.5.4 แบ่งเวลาฝึกอบรมในระดับปีที่ 1 และ 2 ดังนี ้

ระดับปีที่ 1 ปฏิบัติงานในหัวข้อ 6.4.1 เป็นเวลาอย่างน้อย 36 สัปดาห์ และข้อ 6.4.2 และ 6.4.3 ตาม

เวลาที่กําหนดให ้

ระดับปีที่ 2 ปฏิบัติงานในตรงตามเวลาที่ระบไุว้ในหัวข้อ 6.4.1 และ 6.4.2 และเลือกฝึกในหัวข้อ 6.4.3 

ใหค้รบเวลาที่กําหนดไว้ 

6.5.5 ต้องทํางานวิจัยต้องทําการวิจัยอยา่งน้อย 1 เรื่อง ผลงานวิจยัและรายงานการวิจยัต้องผ่านความ

เห็นชอบของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมีแผนการดาํเนินงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านต่อ

ยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก (กรอบ 
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6.5.5.1 กําหนดส่งโครงร่างงานวิจัยต่ออนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน 5 เดือนแรกของปี

การศึกษาท่ี 1 

6.5.5.2 นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิจัยต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทุก 6 เดือน 

6.5.5.3 กําหนดส่งงานวิจัยฉบับสมบรูณต์อ่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน 22 เดือนของการ

ฝึกอบรม  

6.5.5.4 นําเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ หรืองานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

6.5.5.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาถือว่าไมผ่่าน แพทย์ประจําบา้นต่อยอดจะไมม่ีสิทธ์ิได้รับวุฒิบตัรฯ 

จนกว่าจะได้แก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของคณะอนุกรรมการฯ 

6.5.6 การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโภชน

ศาสตร์คลินิกดังต่อไปนี้อย่างสม่ําเสมอ (ตารางที่ 2) 

6.5.6.1 วารสารสโมสร (journal club) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน  

6.5.6.2 การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี  

6.5.6.3 การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อป ี

6.5.6.4 การประชุมปรึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (interesting case conference) หรือ morbidity-

mortality conference หรือ การบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ รวม 2 ครั้งต่อ

เดือน  

6.5.6.5 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดและทางเดินอาหาร

แห่งประเทศไทย หรือชมรมโรคอ้วน หรือสมาคมโภชนาการแหง่ประเทศไทย หรือราช

วิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย หรือการประชุมวิชาการทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก

ระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6.5.6.6 มีการนําเสนอ topic review อย่างน้อย 1 เรื่องในปีท่ี 1 และ 2 เรื่องในปีท่ี 2 

6.5.6.7 มีการส่งบทความวิชาการชนิด review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยได้รับการตอบรับจากกองบรรณาธิการ  

6.5.6.8 ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านโภชนศาสตรค์ลินิก  

6.5.7 สถาบันต้องจัดให้มรีะบบอาจารยท์ี่ปรึกษาในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6.5.8 สถาบันต้องจัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรม 

6.5.9 สถาบันต้องจัดให้มีการเรียนรูต้าม Entrustable Professional Activities (EPA) ที่กําหนดในภาคผนวก 

1 
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    ตารางการฝึกอบรมโดยสังเขปในช้ันปีท่ี 1 และ 2 

    Adult Clinical Nutrition  72 สัปดาห ์

    Pediatric Nutrition  4 สัปดาห ์

    Elective    24 สัปดาห ์

              รวม        100    สัปดาห ์

    พักผ่อนประจําปี ปลีะ 2 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห ์

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมวิชาการและผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทั้ง 6 ด้าน  

 Ward 

round 

OPD Journal 

club 

Topic 

review 

Interhospial 

conference 

Research DPAC 

Patient care • •   •  • 

Medical knowledge and skill • • • • • • • 

Practice-based learning • •  •  • • 

Interpersonal and 

Communication Skills 

• • •  • • • 

Professionalism • • • • • • • 

System-based Practice • •     • 

Elective ไปเรียนรู ้DPAC ของ NCD และ community nutrition (เยี่ยมบ้าน) ที่ รพ.มหาราชโคราช ในช้ันปีท่ี 2  

 

 
รูปที่ 1 กําหนดการและกิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม 2 ปี 
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ตารางที่ 2 การปฏิบัติงานและกิจกรรมวิชาการในภาควิชาและสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

 07.00-09.00 09.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-
17.00 

จันทร์ Service round Grand round 
nutrition 

Noon report* Service round 

อังคาร Service round OPD nutrition Noon report* Home PN clinic wk 1, 3 
PEG clinic wk 2 

Service 
round 

พุธ Service round OPD nutrition Internal 
Medicine 
journal club* 
wk 1, 5 

Interesting 
case*  

Service round 

พฤหัสบด ี Service round OPD Med F Noon report*  Nutrition journal club 
Topic review 
Case discussion 

Service 
round 

ศุกร ์ Service round OPD Med F Noon report* MM* wk 1, 3 Bariatric clinic 
*กิจกรรมส่วนกลางของภาควิชา  

6.6 การท างานวิจัย  

งานวิจัยถือเป็นส่วนสําคัญในการฝกึอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด โดยแพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทํางานวิจัยได้แก่ 

งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional หรือทํา systematic reviewหรือ meta-analysis อย่างน้อย 

1 เรื่อง  ในระหว่างการฝึกอบรม 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก การดาํเนินการโดยเลือกอาจารย์ในสาขาวิชาฯอย่าง

น้อย 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในช่วง 3 เดือนแรกแพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม Clinical 

Epidemiology & Biostatistics, Evidence-Based Medicine, and Research Methodology ทุกราย รวมทั้งต้องสอบผ่าน

และได้รับประกาศนยีบัตรรับรอง  

งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ได้แก ่

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. วิธีการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

4. การวิจารณ์ผลการวจิัย 

5. บทคัดย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เป็นผลงานท่ีริเริม่ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนท้ังในและต่างประเทศ แต่นํามา

ดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 

2. แพทย์ประจําบ้านต่อยอดและอาจารย์ผูด้ําเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวจิัย

ในคน /หรือ good clinical practice (GCP)  
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลองทุกเรื่องต้องไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครดั 

4. งานวิจัยทุกเรื่องต้องดําเนินงานวิจยัภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวจิัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับคําถามวิจัย  

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 ควรเริม่คิดงานวิจัยและนําเสนอ research proposal ภายใน 5 เดือนแรก 

หลังจากนั้นจะมีการตดิตามความคืบหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือน หากเกิดปัญหาที่อาจจะทําใหไ้มส่ามารถทํางานได้ทันกําหนด 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้องานวิจัยต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบ เพื่อจะทําหนังสือแจ้งการเปลีย่นแปลงหัวข้อวิจัยไปยัง

สมาคมต่อไป กําหนดการส่งเล่มงานวิจัยภายในเดือนเมษายน (กําหนดการดําเนินการวิจัยตามตารางที่ 3) และต้องมีการ

นําเสนองานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทางวิชาการที่ไดร้ับการ

ยอมรับระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ตารางที่ 3 กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี  

เดือนที ่ กิจกรรม 

2-5 

 

ส.ค. - พ.ย. เข้าเรียน Clinical Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and 

Research Methodology  

2-3 ส.ค. - ก.ย. ตั้งคําถามวิจัยและตดิต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย 

4-5 

 

ต.ค. - พ.ย. 

 

เตรียมโครงร่างงานวิจัยและเสนอโครงร่างงานวิจัยในท่ีประชุมของสาขาวิชาฯ 

อบรม Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) program ต้องผ่านการทดสอบ

และได้รับประกาศนยีบัตรก่อนท่ีจะขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 

5-6 

 

พ.ย. - ธ.ค. ขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ส่งโครงร่างงานวิจัยไปยังอนุกรรมการฝ่ายวจิัยของสมาคมฯ  

6-18 ม.ค. - ธ.ค. ดําเนินงานวิจัย 

12 ก.ค. นําเสนอความคืบหน้างานวิจัย 

ส่ง review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

18-19 ธ.ค. - ม.ค. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั 

19-20 ม.ค. - ก.พ. จัดทํารายงานวิจยัฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาแกไ้ข 

20-21 ก.พ. - มี.ค. นําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมสาขาวิชาฯ 

22 

 

เม.ย. ส่ง review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณต์่อสาขาวิชาฯ เพื่อส่งต่อไปยังอนุกรรมการฝ่ายวจิัยของสมาคมฯ ทํา

การประเมินผล สาํหรับประกอบคณุสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 
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6.7 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรม จัดการปฏิบตัิงานดังต่อไปนี ้

6.7.1 จัดตารางการปฏิบตัิงานรายปี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตร  

6.7.2 จัดตารางเวลาให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเข้าเรียน Nutrition science เข้าอบรม Clinical 

Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and Research Methodology เข้า

ร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการสงัคม และการเข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านตา่งๆที่จัดโดยภาควิชาฯเช่น  palliative care, Effective 

communication SBAR, positive feedback, กฎหมายทางการแพทย์ เป็นต้น 

6.7.3 จัดการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม ไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังทางกายภาพ ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยแพทยป์ระจําบ้านต่อยอดจะเข้ามาตามการ

ปรึกษาตามหอผู้ป่วยที่รับผอดชอบของตนเอง ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้น  

6.7.4 จัดประสบการณ์การเรยีนรู้โรค/ภาวะที่พบบ่อยและมีความสําคัญสําหรับผู้ที่จะเป็นอายรุแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินกิทุกคนต้องทําได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยกับผูป้่วย 

Entrustable Professional Activities (EPA) ที่กําหนดในภาคผนวก 1 

6.7.5 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยครอบคลมุทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉกุเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต ิ ผู้ป่วยรับปรึกษา

จากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกท่ีมีปัญหาทางโภชนาการ การรับปรกึษาผู้ป่วยท้ังในและต่างแผนก ควรมี

การเขียน progress note และคาํสั่งการรักษาที่ชัดเจน แนะนํา อธิบายแนวทางการรักษาให้กับ แพทย์

ประจําบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อเป็นการสื่อสารและทําความเข้าใจถึงแนวทางการ

รักษาผู้ป่วยร่วมกัน การปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วย เริ่มปฏบิัติงานเวลา 7.00 น.ถึง 17.00 น. ต้องตรวจผู้ป่วย 

เขียน progress note และสั่งการรักษาแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในช่วงเช้าควรทํา

ให้เสร็จภายใน 9.00 น. เพื่อสามารถนําเสนอผู้ป่วยต่ออาจารย์แพทย์ที่รับปรึกษาในขณะนั้น หรือเพื่อ

เตรียมตัวไปตรวจ OPD ทันเวลา การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเวร on call ถ้ามีผู้ป่วยเร่งด่วนท่ี

จําเป็นต้องเข้ามาดูแลนอกเวลาราชการสามารถทําเรื่องขอเบิกค่าเวรไดต้ามสิทธ์ิ 

6.7.6 กิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาและสาขาวิชาฯ 

อย่างสม่ําเสมอรวมทั้งสามารถใหค้วามเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาทางโภชนาการในกิจกรรมส่วนกลางถ้ามกีาร

ร้องขอ  นอกจากน้ีสนับสนุน/อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่อไปนี้ Ramathibodi Medicine 

Update, Nutrition review, SPENT สัญจร, SPENT annual review, LLL, RCPT annual review, 

การประชุมวิชาการโภชนาการแหง่ชาติ (Thailand congress of Nutrition, TCN) โดยสามารถขออนุมัติ

เบิกค่าลงทะเบยีนได้ตามสิทธ์ิของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

โภชนาการภายนอกคณะฯ ต้องได้รับการอนญุาตอาจารย์ที่รบัปรึกษาในเดือนนั้นและหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ก่อน 

6.7.7 การทํางานวิจัย เขียนบทความปริทรรศน์ (review article) หรือนําเสนอผู้ป่วยในการประชุมวิชาการ

ระหว่างสถาบัน (interhospital conference)  
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6.7.7.1 การนําเสนอ topic review อย่างน้อย 1 เรื่องในปีท่ี 1 และ 2 เรื่องในปีท่ี 2 

6.7.7.2 ส่งบทความวิชาการชนิด review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยได้รับการตอบรับจากกองบรรณาธิการ 

6.7.7.3 เรียนรู้พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์และดําเนินการวิจัยแบบ retrospective, 

prospective หรือ cross-sectional หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis อย่าง

น้อย 1 เรื่อง  โดยแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดเป็นผู้วิจัยหลักหรือผูน้ิพนธ์หลัก มีอาจารย์ใน

สาขาวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์่ออนุกรรมการฝา่ย

วิจัยของสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดและต้องมีการนําเสนองานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับชาตหิรือนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทางวชิาการที่ไดร้ับการยอมรับ

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

6.7.8 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกคนในสดัส่วน 1:1 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ 

และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเป็นประจาํทุก 3 เดือน หรือทันทีเมื่อมีปญัหาเกดิขึ้น 

6.7.9 สิทธ์ิการลาตามระเบียบของคณะฯ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องสง่เอกสารการลา (ทุกกรณี) ที่ภาควิชา

ฯ และต้องได้รับการอนุมตัิเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงจะลาได้ การลาปว่ยหรือลาปฏิบัติงานระยะยาวท่ีนาน

เกิน 2 สัปดาห์ให้แจ้งเลขาสาขาวชิาฯ เพื่องดการประเมินตามมติิการประเมินในเดือนนั้น ๆ ด้วย 

6.7.9.1 การลาป่วยเมื่อแพทย์ประจําบ้านต่อยอดไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดใ้ห้แพทย์ประจําบ้านต่อ

ยอดรุ่นพ่ี (หรือรุ่นน้อง) รวมทั้งแจ้งอาจารย์ที่รับปรึกษาในขณะนั้น  เพื่อจัดให้มีการ

ปฏิบัติงานทดแทนภายใต้ดลุยพินจิของอาจารย์ที่รับปรึกษาในขณะนั้น และต้องเขียนใบลา

เป็นลายลักษณ์อักษรทีภ่าควิชาภายหลัง 

6.7.9.2 การลาพักร้อน  ควรขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนัน้และทําเรื่องลาอย่างเป็น

ทางการที่ภาควิชา สามารถใช้สิทธ์ิในการลาพักร้อนล่วงหน้าไดป้ีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

6.7.9.3 การลากิจ  ต้องลาล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 วันและมีจดหมายถึงอาจารย์รับปรึกษาในขณะนั้น 

6.7.9.4 การลาคลอดอนุญาตให้ลาไดต้ามที่กฏหมายกําหนด (ไมเ่กิน 3 เดือน)   

6.7.9.5 ผู้มีสิทธิเขา้สอบเพื่อวุฒิบัตรต้องผา่นการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการ

ฝึกอบรม ในกรณีทีล่าเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาการฝึกอบรม จําเป็นต้องปฏิบัติงาน

เพิ่มเตมิจนครบจึงจะสามารถส่งช่ือขอสอบเพื่อวุฒิบัตรได ้

6.7.10 จัดสวสัดิการให้กับแพทย์ประจาํบา้นต่อยอดดังนี ้

6.7.10.1 การรักษาพยาบาล 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้นสังกดัคณะฯใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้นสังกดัอื่น ใช้สิทธิพื้นฐานของตนเองจากต้นสังกัด 

- กรณีเป็นผู้ป่วยใน ลดหย่อนค่าห้องร้อยละ 75 ค่าอาหารร้อยละ 20 และค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ 50 สําหรับทุกสิทธิของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  
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- กรณีเป็นผู้ป่วยนอก แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้นสังกัดคณะฯ ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ 20 สําหรับตนเอง และรอ้ยละ 10 สําหรับครอบครัวแพทย์ประจําบา้นต่อยอด

สังกัดอื่นๆ ไม่มีค่าลดหย่อน  

6.7.10.2 ค่าอาหาร 660 บาทต่อเดือน และอาหารเที่ยงสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม noon report 

6.7.10.3 ค่าตอบแทนอยู่เวร วันทํางานปกต ิ1000 บาทต่อเวร วันหยุดราชการ 2000 บาทต่อเวร 

6.7.10.4 หอพัก  ไม่มีการจัดสรรหอพักให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด แต่จะมีเงินช่วยเหลือค่าท่ีพัก 

3,000 บาทต่อเดือน และได้บตัรจอดรถจากคณะฯ  

6.7.10.5 เครื่องแต่งกาย จะได้เสื้อกาวน์ตัวสั้น แขนสั้น คนละ 6 ตัวตลอดหลกัสูตร  

6.7.10.6 ใช้บริการศูนย์กฬีาของคณะฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

6.7.10.7 ส่วนลดศูนย์อาหารรามาธิบดีและร้านค้าต่างๆภายในคณะฯ  

6.7.10.8 ฉีดวัคซีนไขห้วัดใหญ่ MMR, DT   

6.7.10.9 สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ผ่านทางห้องสมุด intranet และ ระบบ VPN  

6.7.10.10 Sim card ให้กับแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดทกุคน เพื่อให้แพทย์ประจํา

บ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถ ติดต่อสื่อสารกันเอง และกับโทรศัพท์พ้ืนฐานของ

โรงพยาบาลไดโ้ดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

6.8 การวัดและประเมินผล 

มีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดตามที่กําหนดโดยมีการแจ้งกระบวนการวดัและ

ประเมินผลให้รับทราบตั้งแต่แรก หากแพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีข้อสงสยัในผลการประเมินสามารถเขียนคําร้องขอ

ตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการสอบยื่นต่อประธานหลักสูตรตามขั้นตอนได้เมื่อต้องการ  

สาขาวิชาฯจัดใหม้ีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ เจตคติ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทั้ง 6 ด้าน ดังนี ้ 

6.8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนช้ันปี การยุตกิารฝึกอบรม 

6.8.1.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

- สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ที่

ครอบคลมุทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 

มิติที่ 2  การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน 

มิติที่ 3  การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย 

มิติที่ 4  การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของสถาบัน และสมาคมฯ 

มิติที่ 5  คะแนนสอบจัดโดยสถาบนั และโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

 สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิกทําการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในมิติต่างๆ  ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ตามที่กําหนด 
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- Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชั้นปี 

(ภาคผนวก 1) ผลการประเมินนําไปใช้ในกรณีต่อไปนี ้

o เพื่อเลื่อนระดับชั้นปีโดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ประกาศกําหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม 

o เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตดัสนิผลสอบ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีท่ี 2) 

 การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ําเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรับทราบ จะ

ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านตา่งๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น 

6.8.1.2 เกณฑ์การเลื่อนช้ันปี  ต้องจัดให้มีการประเมินดังน้ี 

- ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด 

- ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กําหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ

แต่ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 5 ให้ใช้เกณฑ์ตามแต่ละสถาบันกําหนด 

- Entrustable professional activities 

- ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

แก่สถาบันฝึกอบรม 

6.8.1.3 แนวทางการดําเนินการกรณีไมผ่่านการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปี 

- ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนท่ีสถาบันกําหนด แล้วทําการประเมินซ้ํา ถ้าผ่านการ

ประเมินจึงสามารถเลื่อนช้ันปีได ้

- ถ้าไม่ผา่นการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปีซ้ําตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรบัการ

เสนอช่ือเข้าสอบวุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดมิอีก 1 ปี 

- หลังจากปฏิบตัิงานซ้ําในช้ันปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนช้ันปีให้ยุติ

การฝึกอบรม 

6.8.1.4 การดําเนินการสาํหรับผู้ที่ไมผ่่านการประเมิน 

- แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาํบ้านต่อยอดรบัทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบ

ประเมินผล พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกํากับดูแล  

และการประเมินผลซ้ํา 

- เมื่อแพทย์ประจําบ้านต่อยอดลงช่ือรับทราบ ให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ  

6.8.1.5 การดําเนินการเพื่อยตุิการฝึกอบรม 

- การลาออก แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทําเรื่องช้ีแจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงาน

ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้ง

ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และ

แพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจําบ้านต่อ

ยอดเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก
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และคําช้ีแจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนมุัติจากแพทย

สภา 

- การใหอ้อก 

o ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสยีร้ายแรงจนก่อให้เกิด

ผลเสยีต่อผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสยีงของสถาบันฝึกอบรม 

o ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง

พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ์ 

  เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทําการแจ้งแพทย์ประจําบ้านต่อยอดรับทราบพร้อมให้

พักการปฏิบัติงาน แล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการภายในสถาบัน และตัวแทนสถาบันฝึกอบรมอื่นและ/หรือ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง 

ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้า

สมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบรูณ์ ถ้าเห็นว่ายงัไม่

สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคําแนะนํา 

6.9 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโภชน

ศาสตร์คลินิก 

6.9.1 ผู้สมคัรสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิกจะต้องเป็นผูท้ี่ได้ผ่านการอบรมแพทย์ประจําบา้น

ต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินกิ ครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึกอบรม

เห็นสมควรให้เข้าสอบได ้

6.9.2 ผู้สมคัรสอบจะต้องส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบท่ีพร้อมส่งตีพิมพ์โดยมีบทคดัย่อ

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเวลาที่กําหนด 

6.9.3 สอบ Summative evaluation โดยวิธีการสอบประกอบด้วย 

6.9.3.1 การสอบข้อเขียน 

- MCQ คิดเป็นร้อยละ 50 ของการสอบข้อเขียน 

- ข้อสอบอัตนัย หรือ MEQ คิดเป็นร้อยละ 50 ของการสอบข้อเขียน 

6.9.3.2 การสอบภาคปฏิบตั ิ

- Structured oral examination คิดเป็นร้อยละ 40 ของการสอบภาคปฏิบัต ิ

- การสอบรายยาว คิดเป็นร้อยละ 60 ของการสอบภาคปฏิบตัิ   

6.9.4 เกณฑ์การตัดสิน  

การสอบผ่านต้องไดค้ะแนนอิงเกณฑ์ โดยสอบผ่านท้ัง 2 ส่วน (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ถ้าสอบผ่านเพียงสว่น

ใดส่วนหน่ึงสามารถเก็บไว้ได้ 3 ปี ทั้งนี้ชนิดและจํานวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัติ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม  
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เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดใน

ปีการศึกษาท่ีเริม่เข้ารับการฝึกอบรม หากไมผ่่านให้ทําการแกไ้ขตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 2 

 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สาขาวิชาฯ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยจะ

ประกาศจํานวนตําแหน่งท่ีเปิดรับ คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร 

เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม กําหนดการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผล ให้ทราบทางเว็ปไซด์ ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา ทั้งนี้ในการกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกจะมีการทบทวนทุกปีโดยพิจารณาจากความ

ต้องการของประเทศและผลการฝกึอบรม  

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมีคณุสมบัติอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

7.1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดง

ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์ ของแพทยสภา  

7.1.2 เป็นแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 

7.1.3 เป็นผู้มสีิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมตัหิรือวุฒิบัตรสาขาอายรุศาสตร์ในปีการศึกษาน้ัน 

7.1.4 มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 สถาบันจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์เป็นอาจารย์ที่มปีระสบการณ์และไม่มสี่วนได้ส่วนเสียกับผูส้มัคร สามารถให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่าง

เป็นอิสระ ไม่คํานึงถึงเพศ เช้ือชาต ิและศาสนาของผู้สมัคร อยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้  

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดใหส้ถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละช้ันละ 1 คน 

ต่ออาจารย์ ผู้ฝึกอบรมเตม็เวลา 2 คน และมีงานบริการขั้นต่ําตามทีก่ําหนด (ภาคผนวก 3)  

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม  

  สถาบนัฝึกอบรมจัดใหม้ีคณะกรรมการกํากับดูแลการฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมโดยมหีน้าท่ีดังนี้ 

ต้องมีอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รับหนงัสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโ์ภชนศาสตรค์ลินิกจากแพทยสภา และต้องเป็น

สมาชิกของราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหาร

แห่งประเทศไทย ผู้ที่รับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมจะต้องปฏิบตัิงานทางด้านโภชนศาสตร์คลินกิ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลังไดร้ับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมตัิฯ 
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8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีอาจารยแ์พทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก

จากแพทยสภา เป็นสมาชิกราชวทิยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมผูใ้ห้อาหารทาง

หลอดเลือดดาํและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สถาบันฝึกอบรมได้กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรดดยระบุคณุสมบัติของ

ผู้ให้การการฝึกอบรมที่ชัดเจน ครอบคลุมความชํานาญที่ต้องการได้แก่คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และ

ความชํานาญทางคลินิก โดยอ้างองิตามขั้นตอนภาควิชาอายรุศาสตรเ์รื่องหลักเกณฑ์คดัเลือกและวิธีการดําเนินงาน

รับอาจารย ์

8.2.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

8.2.2.1 อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมต้องมีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้คําปรึกษา 

กํากับดูแลการฝึกอบรม โดยมีการระบุหน้าท่ีไว้ในคู่มืออาจารย ์

8.2.2.2 ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะถูกกําหนดด้วย Perfomance agreement (PA) 

ทําให้มีความสมดลุกันในด้านงานบริการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัย และ

งานบริหารมีการประเมิน PA ทุก 6 เดือนโดยหัวหน้าสาขาวิชาร่วมกับคณะกรรมการและ

หัวหน้าภาควิชา  

8.2.2.3 อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งในส่วนของความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

โภชนศาสตร์คลินิกและแพทยศาสตร์ศึกษา โดยทางคณะฯและภาควิชาสนับสนุนให้

อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุม/อบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งทําวิจัย ทั้ง

ด้านโภชนศาสตร์คลินิกและแพทยศาสตร์ศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ 

รวมทั้งมีการประเมินผ่าน PA เป็นระยะ 

8.2.3 จํานวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา  3 คน 

1. ผศ.พญ. ดรุณีวลัย์ วโรดมวิจติร พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก) 

2. นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิม), 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)  

3. รศ. พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก) 

ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา   3 คน  

1. ศ.เกียรติคุณ นพ. สรุัตนโ์คมินทร์ วท.บ. พ.บ.,ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)  

2. ผศ. นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก) 

3. นพ. วิบูลย์ ธานีปกรณ์ พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว. (โภชนศาสตรค์ลินิก) 

 

  



22 
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 คณะฯเปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึง

แหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมยั สามารถใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สําหรับการ

ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ และมสีิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภยั มีความร่วมมือกับสถาบันวิจยัโภชนการ รวมทั้งมีหลักสูตร

ปริญญาโท-เอก โภชนศาสตร์ ทําให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีโอกาสเข้าไปเรียนวิชา Nutrition Science ที่สถาบันวิจัยโภชน

การ ทําให้มีความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม จัดให้แพทย์

ประจําบ้านต่อยอดได้เข้าอบรม Clinical Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and Research 

Methodology รวมทั้งส่งเสริมใหเ้ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการสังคม และการเข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จดัโดยภาควิชาฯ นอกจากน้ีคณะฯมศีูนย์วิจัยซึ่งมีเครื่องมือทาง

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทําให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมโีอกาสเข้าไปศึกษาและทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยในศูนย์วิจัยได้อีกด้วย 

ร่วมกับการทีส่าขาวิชาฯเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยติดตามระยะยาวในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EGAT cohort), 

โครงการตรวจคดักรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย, โครงการตดิตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดลดน้ําหนัก ทําให้มีการบรู

ณาการและความสมดลุระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจยัอย่างเพียงพอ  

9.1 สาขาวิชาฯ ได้รบัการรบัรองการเป็นสถานท่ีสําหรับการฝึกอบรม มีจํานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย

หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเวลาราชการ การ

เข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตัิที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ 

9.2 สถานท่ีเรียนกจิกรรมภาคทฤษฎ/ีภาคปฏิบตัิ  

9.2.1 กิจกรรมส่วนกลางของภาควิชา ทีห่้องประชุมรจติ บุรี ช้ัน 7 อาคาร 1 

9.2.2 กิจกรรมของสาขาวิชา ท่ีห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ช้ัน 3 อาคารโภชนาการ 

9.2.3 ห้องตรวจ indirect calorimetry ช้ัน 7 อาคารสมเด็จพระเทพรตัน ์

9.2.4 ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก สอนแสดงการใช้ ultrasound guided PICC cannulation ห้อง 904 

ช้ัน 9 อาคารเรยีนและปฏิบตัิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

9.2.5 ห้องประชุมที่จัดกิจกรรมกลางของภาควิชา และห้องประชุมในอาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมด้าน

การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สามารถทํา tele conference ได ้

9.2.6 เข้าไปศึกษาการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานแบบกลุ่ม ช้ัน 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์

9.2.7 การเรยีน Nutrition Science จัดการเรยีนการสอน 2 ที ่(ศาลายาและรามาธิบดี)  

9.2.8 การเรยีน Clinical Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and Research 

Methodology ที่อาคารเรยีนรวม และอาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมดา้นการแพทย์และโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด ี

9.3 คณะฯมีการจัดตั้งทีมโภชนบําบัดซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ และแพทย์ประจําบา้นต่อยอดถือ

เป็นหนึ่งในทีมโภชนบําบัด มีการดูแลผูป้่วยร่วมกันเป็นทีม ทําให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ทํางาน

เป็นทีมร่วมกับบุคลากรวิชาชีพอ่ืน นอกจากน้ีทางคณะฯและสาขาวิชาฯยังรับนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์จาก
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ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาดูงานในส่วนของโภชนศาสตร์คลินิกมากมาย เกือบตลอดทั้งปีสถานท่ีปฏิบัติงานทาง

คลินิก การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ การปฏบิัติงานเป็นทีมร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ 

9.3.1 บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยท่ีมีปญัหาทางโภชนศาสตรค์ลินิก โดยมีการทํางานร่วมกับนักกําหนด

อาหาร ท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์

9.3.2 บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยท่ีมีกอ่นและหลังการผ่าตัดลดน้ําหนัก ร่วมกับศลัยแพทย์ นักกําหนด

อาหาร ท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมช้ัน 2 อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน ์

9.3.3 บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยท่ีได้รบั home PN ที่ห้องตรวจผู้ป่วยชัน้ 6 ศูนย์การแพทยส์ิริกติิ์  

9.3.4 บริการตรวจและดูแลผู้ป่วย home EN ที่ใช้ PEG ร่วมกับ พยาบาล นักกําหนดอาหาร ที่ศูนย์ส่องกล้อง

ช้ัน 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์

9.4 การเข้าถึงแหล่งข้อมลูวิชาการที่ทันสมัย 

คณะฯมีการจัดตั้งหน่วยห้องสมุดและสารสนเทศ อยู่บรเิวณช้ัน 2 อาคารเรยีนและปฏิบตัิการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถูกออกแบบตกแต่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร จํานวน 150 
ที่น่ัง ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็น Learning commons โดยคํานึงถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก มี
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 25 เครื่อง พร้อมระบบ Print Control เพื่อควบคุมการสั่งพิมพ์งานจากจุดบริการ จุด
เดียว 2 เครื่อง มีห้องศึกษากลุ่มให้บริการจาํนวน 3 ห้อง ติดตั้ง WIFI ที่มีประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่ของห้องสมุดทั้งหมด
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผ่านเว็บไซต์
ห้องสมุด http://med.mahidol.ac.th/library/  

เวลาทําการ  วันจันทร์ - ศุกร์        เปิดทําการเวลา 07.00 - 22.00 น.  
วันเสาร์ - อาทิตย ์     เปิดทําการเวลา 08.30 - 22.00 น. 
สําหรับ Learning Commons Zone เปิดให้บริการตลอด  24 ชม. 
หยุดทําการในวันหยดุนักขัตฤกษ ์

 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกคนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอกนิกส์สาํหรับการเรียนรู้ได้ทั้งขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

ผ่าน WIFI และขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาลผ่านระบบ VPN มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้เป็นส่วนหน่ึง

ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจรยิธรรม 

9.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

9.5.1 อาชีวอนามัย 

- มีกล้องวงจรปิด ณ ห้องตรวจ หอผู้ป่วยทุกแห่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณทางขึ้น

อาคารต่าง ๆ ในยามวิกาลเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและทําร้ายเจ้าหน้าท่ีในจุดที่มีความ

เสี่ยง  

- มีระบบสํารองไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อมไีฟดับ  

9.5.2 ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

- มีห้องแยกหรือจัดโซนแยกสําหรับผู้ป่วยท่ีมีภมูิคุ้มกันต่าํ หรือมโีรคติดเชื้อที่สามารถแพร่ไปสู่

ผู้ป่วยข้างเคียง 

http://med.mahidol.ac.th/library/
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- มี alcohol gel สําหรับล้างมือท่ีปลายเตียงผู้ป่วยทุกราย (และบริเวณหน้าลิฟท์) เพื่อลดโอกาส

การแพร่เช้ือ  

- มีการฝึกปฏิบัต ิการใช้ ultrasound-guided PICC cannulation กับหุ่นจําลอง ก่อนจะไปปฏิบตัิ

จริงในผู้ป่วย และในการปฏิบัติจริงต้องทําภายใต้การดูแลจากอาจารย์หรือแพทย์รุ่นพี่ท่ีมี

ประสบการณ ์

- มี inform consent ก่อนจะทําหตัถการทุกครั้ง 

9.5.3 ความปลอดภัยต่อแพทย์ประจําบา้นต่อยอด 

- การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเช่นการล้างมือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ  

- มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันจากการติดเช้ือเช่น แว่นป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ถุงมือและชุด

ป้องกันการติดเชื้อ 

- การไดร้ับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกปี และอาจจะมีวัคซีนอื่นเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาด  

- มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันการตดิเช้ือของบุคคลากรและการเหตไุม่คาดคดิ เช่นการโดนเข็มตํา 

การโดนสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 

- มีคลินิกรักษาโรคที่จดัเฉพาะบคุลากร  

- มีศูนย์กีฬาซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรี เป็นการส่งเสริมสุขภาพ  

9.6 การนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจดัทําแผนฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม การ

ประเมินการฝึกอบรม 

9.7 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทัง้เรื่องการศึกษาและวิจัย 

9.7.1 สถาบันโภชนาการมีหลักสตูรปริญญาโท ปริญญาเอก โภชนศาสตร ์

9.7.2 ร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ 

9.7.2.1 CPF ในการพัฒนาอาหารปั่นผสมให้มีความสะดวกกับผู้ป่วย สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น 

เกิดเป็นสมาร์ทซุป ซุปไกผ่สมฟักทองและไข ่

9.7.2.2 บริษัทนํ้าตาลราชบุรี ในการพัฒนาอาหารปั่นผสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

9.8 เปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถเลือกฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบไุว้ใน

หลักสตูร นอกจากน้ีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบัน

ต่างประเทศไดต้ามเกณฑ์ที่คณะฯ กําหนด  

 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 คณะฯและภาควิชาฯมีคณะกรรมการที่ท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านและแพทย์

ประจําบ้านต่อยอด ในสาขาวิชาฯเองก็มีการกํากับดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผนการฝึกอบรม มีการประชุมเพื่อติดตาม

งานเป็นระยะๆ และมีการประชุมวางแผน/สัมมนาด้านการศึกษาทุก 1-2 ปี โดยการประเมินหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อ

ต่อไปนี ้
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10.1 พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสตรู   

10.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์

10.3 แผนการฝึกอบรมและขั้นตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 

10.4 การวัดและการประเมินผล 

10.5 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

10.6 ทรัพยากรทางการศึกษา 

10.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

10.8 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมคัรผูร้ับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

10.9 ข้อปรับปรุง 

 สาขาวิชาฯมีการแสวงหาข้อมลูป้อนกลับจากผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านต่อยอด (ท้ังที่จบไปแล้วและที่ยัง

ศึกษาอยู่) นายจ้าง และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสตูร การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและนําไปใช้จริง  

 

11. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

 ภาควิชาฯ มีการทบทวนการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ประจํา

บ้านต่อยอด ประเมินกระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรรค ในการดําเนนิการ และนําเสนอเข้าที่

ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อปรับปรุง สาขาวิชาฯ มีการจัดสัมมนาการศกึษาทุก 1-2 ปี โดยมีการเชิญผู้เชีย่วชาญด้านแพทยศาสตร์

ศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า (รวมทั้งขอ้มูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาเพื่อทบทวนท้ังหลักสูตร

และกระบวนการฝึกอบรม การประเมินผล ซึ่งไดส้ัมมนาครั้งล่าสุดเมือ่วันท่ี 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562  นอกจากน้ียังมีการวาง

แผนการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งน้อยทุก 5 ปี  

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

12.1 คณะฯ ภาควิชาฯและสาขาวิชาฯบริหารจดัการหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบที่กําหนดไว้ในดา้นต่างๆ ได้แก ่

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจาํนวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ

ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝกึอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะ

ระดับ หรือ หลักฐานอยา่งเป็นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

12.2 ภาควิชาฯและสาขาวิชาฯกาํหนดหน้าท่ีรับผดิชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนฝึกอบรม/ 

หลักสตูร ให้สอดคล้องกับความจาํเป็นด้านการฝึกอบรม โดยมีการกําหนดแผนประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของ

กิจกรรมต่างๆที่คาดว่าจะเกดิขึ้นเพื่อทําเรื่องเบิกงบประมาณล่วงหน้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ 

12.3 คณะฯและภาควิชามีการสนับสนนุ และส่งเสรมิบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนนิการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้

ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 แพทยสภากําหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมตัิให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการ

เป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งดังนี้ 

13.1 การประกันคณุภาพการฝึกอบรมภายใน  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพการ

ฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ป ี

13.2 การประกันคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก  สถานฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคณุภาพจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ตามข้อกําหนดของแพทยสภาแตไ่ม่เกินกว่าทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 

Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

คือกระบวนการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเจตคตขิั้นต่ํา เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เป็น

กิจกรรมที่มคีวามสําคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญทุกคนตอ้งทําได้ด้วยตนเองอย่าง

ถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ปว่ย 

สมาคมฯ กําหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาโภชนศาสตรค์ลินิกทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทําไดด้้วย

ตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 

1. Performing nutrition screening and assessment  

2. Providing nutrition care in malnourished patients and disease-specific conditions 

3. Providing comprehensive evaluation and management for obese patients 

4. Providing comprehensive evaluation and management of home enteral and parenteral 

nutrition 

5. Providing perioperative nutrition support 

6. Detecting and managing disorders of micronutrients  

7. Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions  

อน่ึง สถาบันฝึกอบรมสามารถกําหนดให้มี EPA เพิ่มขึ้นจากท่ีกล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรมในท่ีนั้นๆ 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดด้้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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2. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน  

EPA 1: Performing nutrition screening and assessment 

Title of the EPA Performing nutrition screening and assessment  
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Appraise patients’ severity 
6. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory and in-patient settings  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge: clinical assessment of common nutrition problems  
Skills: history taking, physical examination, communication with patients 
and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 20 
cases within the first year of training 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

- Unsupervised by the end of first year – level 4 (20 cases) 
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Milestone EPA 1: Performing nutrition screening and assessment Yr 1 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล  
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้  
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ  
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ  
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)  

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้  

ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ  
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  

ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์  

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน  
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย  
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการ

บริการสาธารณสุขได ้
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EPA 2: Providing nutrition care in malnourished patients and disease-specific conditions 

Title of the EPA Providing nutrition care in malnourish patients  
Specifications 1. Provide proper and adequate management 

2. Provide proper and adequate information to the 
patients/relatives/referral physicians 

3. Record proper and adequate clinical information 
4. Lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory and in-patient settings  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of common nutrition problems, rational 
use of drugs and investigations, reimbursement of various health care 
systems.  
Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 
patients and family, leadership in team working.    
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems  20 
cases each year 

Assessment information 
source to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 
– level 3 (20 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (20 cases) 
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Milestone EPA 2: Providing nutrition care in malnourished patients and disease-specific 
conditions 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได ้   
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EPA 3: Providing comprehensive evaluation and management for obese patients 

Title of the EPA Providing comprehensive evaluation and management for obese 
patients  

Specifications 1. Detect significant problems of patients 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Appraise patients’ severity 
6. Record proper and adequate clinical information 
7. Provide proper and adequate management 
8. Provide proper and adequate information to the 

patients/relatives/referral physicians 
Context Ambulatory and in-patient settings  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of obesity, rational use of drugs and 
investigations, reimbursement of various health care systems.  
Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 
patients and family, leadership in team working.    
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 20 
cases each year 

Assessment information 
source to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 
– level 3 (20 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (20 cases) 
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Milestone EPA 3: Providing comprehensive evaluation and management for obese 
patients 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได ้   
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EPA 4: Providing comprehensive evaluation and management of home enteral and parenteral 

nutrition 

Title of the EPA Providing comprehensive evaluation and management of home 
parenteral nutrition  

Specifications 1. Detect significant problems of patients 
2. Identify clinical relevant problems 
3. Appraise patients’ severity 
4. Record proper and adequate clinical information 
5. Provide proper and adequate management 
6. Provide proper and adequate information to the 

patients/relatives/referral physicians 
7. Lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge: clinical management of home enteral and parenteral 
nutrition, rational use of drugs and investigations, reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 
patients and family, leadership in team working.    
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 1-
2 cases per year 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year – level 3 (1 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (2 cases) 
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Milestone EPA 4: Providing comprehensive evaluation and management of home 
enteral and parenteral nutrition 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทั้งแสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการ

บริการสาธารณสุขได ้   
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EPA 5: Providing perioperative nutrition support 

Title of the EPA Providing perioperative nutrition support 
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Identify clinical relevant problems 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Able to appraise patients’ severity 
6. Record proper and adequate clinical information 
7. Provide proper and adequate management 
8. Provide proper and adequate information to the 

patients/relatives/referral physicians 
9. Lead and communicate with the health-care team 

Context In-patient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge: clinical management of common nutrition problems, 
rational use of drugs and investigations, reimbursement of various 
health care systems.  
Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 
patients and family, leadership in team working.    
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 10 
cases per year 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year – level 3 (10 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases) 
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Milestone EPA 5: Providing perioperative nutrition support Yr 1 Yr 2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได ้   
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EPA 6: Detecting and managing disorders of micronutrients 

Title of the EPA Detecting and managing disorders of micronutrients 
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Identify clinical relevant problems 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Record proper and adequate clinical information 
6. Provide proper and adequate management 

Context Ambulatory and in-patient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of common disorders of micronutrients  
Skills: clinical reasoning and decision making    
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 3 
cases per year 

Assessment information 
source to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 
– level 3 (3 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases) 
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Milestone EPA 6: Detecting and managing disorders of micronutrients Yr 1 Yr 2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได ้   
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EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions 

Title of the EPA Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions 
Specifications 1. Identify clinical relevant problems 

2. Provide proper and adequate information to the 
patients/relatives/referral physicians 

Context Ambulatory and in-patient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of common nutrition problems 
Skills: communication with patients and family 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 10 
cases per year 

Assessment information 
source to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 
– level 3 (10 cases) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases) 
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Milestone EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions Yr 1 Yr 2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางโภชนศาสตร์คลินิกท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าํเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปญัหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and 
skills) 
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก    
ค. วางแผนและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 
ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได ้   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผู้นําทีมงานในด้าน

โภชนศาสตร์คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต   
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
จ. รู้ข้อจํากัดของตนเองในการปฏิบตังิาน รวมทั้งสามารถปรึกษาและสง่ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได ้
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ผลของ EPA  

 

1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

ใช้วัดและประเมินผลมิต ิin-training evaluation ดังต่อไปนี้  

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ตาม EPA ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

มิติที่ 2  การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

มิติที่ 3  การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

2. เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี* 

2.1 เมื่อผา่นการฝึกอบรม 12 เดือน  

EPA 1 level 4 (20 cases)  

EPA 2 level 3 (20 cases)   

EPA 3 level 3 (20 cases)  

EPA 4 level 3 (1 case)  

EPA 5 level 3 (10 cases)  

EPA 6 level 3 (3 cases)  

EPA 7 level 3 (10 cases)  

2.2 เมื่อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน  

EPA 2 level 4 (20 cases)   

EPA 3 level 4 (20 cases)  

EPA 4 level 4 (2 cases)  

EPA 5 level 4 (10 cases)  

EPA 6 level 4 (3 cases)  

EPA 7 level 4 (10 cases)  

*แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถทํา EPA ให้ไดสู้งกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่ตั้งไว้สาํหรับแต่ละระดับของช้ันปี ทั้งจํานวน

และ level และเมื่อสิ้นสดุการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกคนต้องแสดงว่า 

1) สามารถทํา EPA ได้ด้วยตนเองดังนี้:  

EPA 1 level 4 (20 cases)  

EPA 2 level 4 (20 cases)  

EPA 3 level 4 (20 cases)  

EPA 4 level 4 (2 cases)  

EPA 5 level 4 (10 cases)  

EPA 6 level 4 (3 cases)  

EPA 7 level 4 (10 cases)  
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2) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํในการดูแลรักษาและหตัถการดังนี้  

ก) การให้โภชนบําบัดโดยทาง Parenteral nutrition 50 ครั้ง  

ข) การให้โภชนบําบัดโดยทาง Enteral nutrition 100 ครั้ง  

ค) เคยเห็นหรือเคยช่วยหตัถการ Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) 10 ครั้ง  

ง) เคยเห็นหรือเคยช่วยหัตถการ Peripherally inserted central catheter (PICC) 10 ครั้ง 

จ) เคยเห็นหรือเคยช่วยหตัถการ tunneled catheter และ implantable port insertion 5 ครั้ง 

ฉ) เคยประเมิน indirect calorimetry 5 ครั้ง 
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ภาคผนวก 2 

เนื้อหาของการฝึกอบรม 

 

เนื้อหาของการฝึกอบรม 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก

แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิงานด้านอนสุาขาโภชนศาสตร์คลินิกได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยมีความรู้ความสามารถและคณุสมบัติ ดังนี้  

1. มีความรู้ในการอธิบายพยาธิสรีรวทิยาของโรคทางโภชนาการ  

2. ประเมินภาวะโภชนาการและให้การวินิจฉัยโรคทางโภชนาการได้  

3. เลือกให้โภชนบําบดัในผู้ป่วยโรคตา่งๆ โดยการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร และทางหลอดเลอืดดําได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

4. ให้การรักษาผูป้่วยโรคทางโภชนาการ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม  

5. ให้ความรู้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับโรคทางโภชนาการรวมทั้งแนวทางการป้องกันและการให้โภชนบําบัดแก่แพทย ์

นิสิตนักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักกําหนดอาหาร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

6. มีความรูด้้านระบาดวิทยาคลินิกวางแผนและดําเนินงานวิจัยและเสนอผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม  

7. มีเจตคติที่จะพัฒนาทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคดิอย่างมีวิจารณญาณให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความ

ชํานาญให้กบัตนเองและความสัมพันธ์เมื่อมีวิธีการและองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น  

8. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติและความสัมพันธ์ที่ดตี่อผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย ผูร้่วมงานและชุมชน  

9. ประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่นทัง้ทางด้านวิชาการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

10. สามารถเป็นผู้นาํในการจัดตั้งทีมโภชนบําบัดในโรงพยาบาลขนาดตา่งๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

  

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความรู้ความสามารถดังนี้ 

1. ความรู้พ้ืนฐาน    

- General aspect of nutrition   

o Nutrition through life cycle: Infancy and childhood, adolescence, pregnancy and 

lactation, aging, gender difference 

o Physiology and pathophysiology: biochemical composition of human body, metabolic 

response to starvation and stress, GI tract function, energy metabolism etc.  

o Nutrition and health, health promotion 

- Metabolism and body regulation of carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals 

- Nutrients digestion and absorption  
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- Nutrients composition in foods 

- Therapeutic effects of specific nutrients   

- Supplementary and complementary feeding   

- Food safety    

 

2. โรคหรือภาวะที่ส าคัญและพบได้บ่อย  

- Protein-energy malnutrition   

- Vitamin deficiencies   

- Mineral deficiencies  

- Dyslipidemia  

- Hypervitaminosis 

- Mineral toxicity   

- Obesity  

- Osteoporosis   

- Nutrition in specific conditions: perioperative nutritional support, cancer patient, trauma and 

burns, neonatal and pediatrics, HIV infection, inflammatory bowel disease, liver failure, acute 

pancreatitis, gastrointestinal fistula, gastrointestinal ileus and obstruction, chylous leakage, 

renal failure (acute and chronic), pulmonary disease, organ transplantation, home enteral and 

parenteral nutrition, intestinal failure, critical illness, diabetes mellitus, hypertension, 

cardiovascular disease  

- Nutrient deficiencies in vegetarianism    

- Food faddism   

- Eating disorder: bulimia, anorexia nervosa   

- ภาวะฉุกเฉินทางโภชนาการ ได้แก ่refeeding syndrome, cardiac beri-beri, xerophthalmia 

 

3. หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

- การประเมิน nutritional status และ body composition รวมทั้ง anthropometry and body 

composition measurement เช่น skinfold measurement, bioelectrical impedance analysis   

- การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร  

o Estimated energy and protein requirement   

o Measured energy requirement (indirect calorimetry) and protein requirement (N-

balance study)  
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- Enteral and parenteral nutrition access and care (nasogastric tube, nasojejunal tube, PEG 

(percutaneous endoscopic gastrostomy), PEJ (percutaneous endoscopic jejunostomy), central 

venous catheterization, PICC (percutaneous intravenous central catheterization), implanted 

port  

- Prescribing and selection of the proper enteral and parenteral nutrition in general and specific 

cases  

- การแนะนําเพื่อแกไ้ข หรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการกิน  

- การแนะนําโภชนาการปกติในวัยตา่งๆ   

 

4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ  

4.1. Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 

3) การบอกข่าวร้าย 

4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได ้

6) เข้าใจพื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพที่ต่างกัน 

7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน 

8) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

4.2 Professionalism 

4.2.1 Patient-centered care 

(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

(2) การรักษาความน่าเช่ือ ถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 

- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน 

4.2.2 พฤตินิสัย 

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

(3) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

(4) การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

(5) การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
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(6) การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

(7) ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน 

4.2.3 Medical Ethics 

(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลติภณัฑ์ทาง

การแพทย์ 

(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย  ในกรณีผู้ป่วยไมเ่ห็นด้วยกับการ

รักษาหรือปฏเิสธการรักษา  กรณญีาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ปว่ย 

(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 

(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ไดต้้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

(5) การปฏิบัติในกรณีทีผู่้ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 

(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

4.2.4 Continue professional development 

(1) การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 

(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ําเสมอ 

(6) การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

(7) การถ่ายทอดความรู้แกแ่พทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

4.3 System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น 

3) การประกันคุณภาพ  

4) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine 

7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย 

8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น 

9) บทบาทของการรักษาทางเลือก 

10) การดูแลสุขภาพของตนเอง 
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4.4 Practice-based learning and improvement 

1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 

5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 

6) การลงสาเหตุการตาย 

7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease-related group (DRG) 

8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

9) การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 

11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น 

13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 

14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก 3 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดใหส้ถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละช้ันละ 1 คน 

ต่ออาจารย์ ผู้ฝึกอบรมเตม็เวลา 2 คน ตามที่กําหนดตามตารางต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์ของสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมัทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปลีะชัน้ละ (คน)   1 2 3 4 

จํานวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 2 4 6 8 

จํานวนผู้ป่วยนอกเฉพาะในคลินิกโภชนศาสตร์คลินิก (ครั้ง/ปี) 6310 ครั้ง/ป ี 200 400 600 800 

จํานวนผู้ป่วยในโภชนศาสตร์คลินกิท่ีรับปรึกษาทั้งในแผนกและนอกแผนก (ครั้ง/

เดือน) 64 ครั้ง/เดือน 

20 40 60 80 

การให้ Parenteral nutrition (ครั้ง/ปี) 242 ครั้ง/ป ี 50 100 150 200 

การให้ Enteral nutrition (ครั้ง/ปี)  555 ครั้ง/ปี 100 200 300 400 
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ภาคผนวก 4 

 

รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก พ.ศ.  2562 

 

1. ศาสตราจารย์นายแพทยส์ุรัตน์ โคมินทร ์  ที่ปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ   ที่ปรึกษา ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรณุีวัลย์ วโรดมวิจิตร ประธาน 

4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการ (ผู้เช่ียวชาญแพทยศาสตรศึกษา) 

5. รองศาสตราจาย์แพทย์หญิงประพมิพ์พร ฉัตรานุกลูชัย กรรมการและเลขานุการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม  กรรมการ 

7. นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์    กรรมการ 

8. นายแพทย์วิบูลย์ ธานีปกรณ ์    กรรมการ 
9. แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒนพงศ์   กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
10. แพทย์หญิงเฉลิมพร เตียวศิริมงคล   กรรมการ (ศิษย์เก่าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) 
11. นางสาวนันทนัช ต้นตระกลุรตัน ์   กรรมการ (พยาบาล) 
12. นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์   กรรมการ (พยาบาล) 
13. นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ ์   กรรมการ (นักก าหนดอาหาร) 
14. นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท ์    กรรมการ 
15. นางสาวณภัทร เต่าน้ า    กรรมการ 
16. นางศศิฐณัฐ รัตโน                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

1. ก าหนด/ปรับ พันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรการ
ฝึกอบรมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาพใหเ้ข้ากับ
การเปลีย่นแปลงของ สังคม ท้ังด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ เพือ่รับมือกับสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับใหเ้กิดผลประโยชน์กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ  

3. พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก  
4. ก าหนดนโยบายและกระบวนการการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโดยสามารถ ปรับนโยบายการ

รับ วธิีการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ
ที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาพ้ืนฐานทาง การแพทย์ และข้อก าหนดของหลักสูตร  

5. บริหารกระบวนการฝึกอบรม การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดและก าหนดระยะเวลาในการ ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง โดยสามารถปรับโครงสร้าง เนื้อหา และ ระยะเวลาของหลักสูตรการ
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ฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  การเปลีย่นแปลงของข้อมูล ประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกดิโรคของประชากร  
สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม  เพื่อใหค้รอบคลุมความรู้ แนวคิด และวิธีการที่ทันสมยัและตรงประเด็น  

6. ปรับกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการฝึกอบรม ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดลอ้มท่ีแพทย์จะเข้าท างาน  

7. ปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลอืกอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ให้การฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของการฝึกอบรม  

8. บริหารจดัการงบประมาณและทรพัยากรเพื่อให้การด าเนินหลักสตูรการฝึกอบรมบรรลตุามวัตถุประสงค์  
9. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคณุภาพการฝึกอบรม 
10. ก ากับ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับดูแลหลักสตูรใหล้ะเอียดและชัดเจน ตามแผนการ

ฝึกอบรม/หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
11. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสตูรการฝึกอบรม สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 3 

เดือน 
มีคณะอนุกรรมการย่อย 3 ชุด ได้แก่ 

1. อนุกรรมการหลักสูตรและการประเมินผล ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ   ที่ปรึกษา ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรณุีวัลย์ วโรดมวิจิตร ประธาน 

3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการ (ผู้เช่ียวชาญแพทยศาสตรศึกษา) 

4. รองศาสตราจาย์แพทย์หญิงประพมิพ์พร ฉัตรานุกลูชัย กรรมการและเลขานุการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม กรรมการ 

6. นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์   กรรมการ 

7. แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒนพงศ์  กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
8. แพทย์หญิงเฉลิมพร เตียวศิริมงคล   กรรมการ (ศิษย์เก่าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) 
9. นางสาวนันทนัช ต้นตระกลุรตัน ์   กรรมการ (พยาบาล) 
10. นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท ์   กรรมการ 
11. นางศศิฐณัฐ รัตโน               ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการหลักสูตรและการประเมินผล 

- ก าหนดและบริหารหลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดให้สอดคล้องกับหลักสตูรการฝึกอบรมของสมาคมผ็ให้
อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และแพทยสภา 

- ด าเนินการจัดกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม 
- พัฒนาหลักการและวิธีการประเมนิผล ท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์และวิธีการจัดการ เรยีนการสอนที่

เปลี่ยนแปลงไป พร้อมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอย่างทันกาล จ าเพาะ สรา้งสรรค์ และเป็นธรรม 
- ปรับกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการฝึกอบรม ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดลอ้มท่ีแพทย์จะเข้าท างาน 
- พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
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2. อนุกรรมการกิจกรรมวิชาการและวิจัย ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจาย์แพทย์หญิงประพมิพ์พร ฉัตรานุกลูชัย  ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม  กรรมการ 

3. แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒนพงศ์   กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
4. นายแพทย์กิตติธัช แต้มแก้ว    กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
5. นางสาวนันทนัช ต้นตระกลุรตัน ์    กรรมการ (พยาบาล) 
6. นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ ์    กรรมการ (นักก าหนดอาหาร) 
7. นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท ์    กรรมการ 
8. นางสาวณภัทร เต่าน้ า     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการกิจกรรมวิชาการและวิจัย 

- จัดและบริหารกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้และทักษะที่หลากหลายตรงตามหลักสตูร และ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ฯ 

- ก าหนดบทบาทและหน้าท่ี สนับสนุนรวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน การเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด  

- ก ากับและตดิตามงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามแผนงานของภาควิชาฯ 
- ประเมินและปรับปรุงการปฏิบตัิงาน กิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านทุกป ี

 
3. อนุกรรมการที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนนุ 

1. นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม กรรมการ 

3. นายแพทย์วิบูลย์ ธานีปกรณ ์   กรรมการ 
4. นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์   กรรมการ (พยาบาล) 
5. นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ ์   กรรมการ (นักก าหนดอาหาร) 
6. นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท ์   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสุดา แสงเปล่ง               ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการที่ปรึกษาและฝ่ายสนบัสนุน 

- เป็นที่ปรึกษาให้แกแ่พทย์ประจ าบา้น 
- ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้านตลอดจนใหข้้อมูลป้อนกลับ 
- พัฒนาและจัดให้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์การฝึกอบรมของแพทยสภา เช่น กิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมจรยิธรรม บ าเพ็ญประโยชน์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ส่งเสรมิสุขภาพ เป็นต้น 
- ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด แพทย์

ทั่วไป เภสัชกร นักศึกษาปริญญาโท นักก าหนดอาหาร และโภชนากรทั้งในและนอกสถาบัน รวมถึง บุคลากรจาก
ต่างประเทศกับหน่วยงานหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง    

- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เมื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ 
(professional crisis)  


