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คํานํา 

สาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดการฝกอบรม

เฉพาะทางหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ

สาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ ภายใตการรับรองจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทย โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ เพ่ือทําหนาท่ีผลิตกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการใหกับ

สาธารณสุขและสังคมไทย  

พันธกิจของแผนการฝกอบรมนี้ คือ “เพ่ือผลิตกุมารแพทยอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการท่ีมี

ความรูความสามารถในการดูแลสงเสริมภาวะโภชนาการท่ีดีของทารก เด็ก และวัยรุน ท้ังในภาวะปกติและ

เจ็บปวย ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันวิทยาการ สรางองคความรูใหม มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ” 

ดวยศักยภาพของหนวยงานท่ีพรอมดวยปจจัยในการเรียนรูทุกดาน ท้ังความรูความสามารถ ทักษะ

ประสบการณของคณาจารย เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหการบริบาลผูปวย จํานวน

ผูปวยท่ีหลากหลาย สาขาวิชาโภชนาการจึงมีความม่ันใจอยางมากในความเปนสถาบันท่ีจะเอ้ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถไดรับความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการฝกอบรมท่ีพึงประสงคและฝกทักษะได

อยางเต็มท่ี นอกจากนั้นผูเขาฝกอบรมตองมีความมุงม่ันในการเรียนรู ใฝหาประสบการณการเรียนรู บูรณาการ

ความรูภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติและสถานการณจริง ฝกฝนตนเองใหหัดคิดเปนระบบ วิเคราะห 

ปญหา ตัดสินใจและวางแผนการดูแลเปนข้ันตอน หม่ันประเมินและสะทอนตนเอง (self-reflection) อยาง

สมํ่าเสมอวามีการพัฒนาความรูและทักษะตามวัตถุประสงคหรือไมอยางไร เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

สาขาวิชาโภชนาการจึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมไดมีขอมูลและวางแผนตนเองใน

การฝกอบรมในสถาบันนี้ไดชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงคของการฝกอบรม ผลลัพธของการฝกอบรม 

การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและการประเมินผล ตารางรายละเอียดหอผูปวย รายชื่อหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ รายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม ขอบังคับ กฎ ประกาศ

ระเบียบตาง ๆ และสวัสดิดานสุขภาพ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องใหบรรลุความสําเร็จ  

 

ดวยความปรารถนาดีจาก คณาจารยสาขาวิชาโภชนาการ 

ธันวาคม 2562 
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การปฏิบัติงานท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก        9 

การฝกอบรมดูงานในสาขาอ่ืนและวิชาเลือก        10 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ         10 

การฝกอบรมดูงานในสถาบัน         11 

การทําวิทยานิพนธ          11 
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การวัดและการประเมินผล เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ     15 

เกณฑการผานการสอบหรือการประเมิน       16 

เกณฑการยุติการฝกอบรม         17 

การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน    18 

ตารางท่ี 1 กรอบการปฏิบัติงานของแพทยประจาํบานตอยอด      19 

ตารางท่ี 2 ตารางกิจกรรมของสาขาโภชนาการ       20 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมวิชาการภายในภาควิชากุมาร และระหวางภาควิชา     21 

ตารางท่ี 4 ตารางการปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโภชนาการ  22 
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ตารางท่ี 6 แบบประเมินหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเขารวมการฝกอบรม 25 
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วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

 

วัตถุประสงคของการฝกอบรมนี้ คือ ผลิตกุมารแพทยอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีทันยุคกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหการดูแลทารก เด็ก 

และวัยรุน รวมถึงรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผูปวยและครอบครัวเปน

ศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความ

ปลอดภัยของผูปวย เพ่ือการแกไขปญหาและการสรางเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรู

ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการ

กํากับดูแล ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนรวมท้ังสหวิชาชีพได 

รวมท้ังการจัดสมดุลระหวางสภาวะการทํางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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ผลลัพธของการฝกอบรม 

 

เม่ือผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการเปนเวลา 2 ป แลว ผูเขารับการฝกอบรมควรมี

ความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามสมรรถนะหลักท่ีครอบคลุม

ความรู ทักษะ และเจตคติท่ีจําเปนและสอดคลองกับพันธกิจ ดังนี้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 

moral and ethics) 

1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย  

1.2 มีความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบ 

1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 

1.4 เคารพและใหเกียรติตอผูปวยและครอบครัว ปฏิบัติดวยความเอาใจใส โดยไมคํานึงถึงบริบทของ

เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ใหความจริงแกผูปวยหรือผูปกครองตามแตกรณี 

รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูปวย 

1.5 ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนท่ีไววางใจของผูปวย ผูปกครองผูปวย และสังคม 

1.6 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงาน ท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

 

2. การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 

2.1 มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจความรูสึกและความวิตกกังวลของผูปวย บิดามารดา 

ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดูเด็ก 

2.2 สามารถสื่อสารกับผูรวมงาน สหวิชาชีพ และสรางความสัมพันธและบูรณาการระหวางทีมท่ีดูแล

รักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม 

2.3 มีทักษะในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรู และประสบการณแกผูท่ีเก่ียวของ 

2.4 สามารถสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทาง (nonverbal communication) ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อประเภทอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม ชี้แจง 

ใหขอมูลเพ่ือใหไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองเด็กในการดูแลรักษา และการ

ยอมรับจากผูปวยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) ใหคํา แนะนํา และมี

ปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครองเด็กอยางเหมาะสม 
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3. ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเกี่ยวของกับกุมารเวชศาสตรโภชนาการและศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของ (Scientific knowledge of pediatric nutrition and other-related sciences)  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกและ

ศาสตรตาง ๆ เพ่ือการบริบาลผูปวย 

 

4. การบริบาลผูปวย (Patient care)  

4.1 ทักษะทางคลินิก การตรวจวินิจ ฉัย และดูแลรักษาผูปวย (patient assessment and 

management) รวมท้ังการบันทึกขอมูลและใหขอเสนอแนะในเวชระเบียน 

4.2 การใหการบริบาลสุขภาพเด็กแบบองครวม โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

4.3 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแกผูปวยเด็กไดอยางเหมาะสม 

4.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (technical and procedural skills) 

และใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยท่ีมีปญหาทางโภชนาการ    

 

5. ระบบสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)   

5.1 มีความสามารถในการกํากับดูแลสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง (continuity care) ในสวนท่ี

เก่ียวของกับโภชนาการ  

5.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเลี้ยงดูในสวนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ โดยคํานึงถึงระบบสุขภาพ เด็ก

และครอบครวัเปนศูนยกลาง  

5.3 ประเมิน วิเคราะห วางแผนการดูแลรักษา ใหคําปรึกษา ตลอดจนดําเนินการสงตอ บนพ้ืน

ฐานความรูเรื่องระบบสุขภาพและการสงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และพิทักษประโยชน

ของผูปวยเด็ก  

5.4 สามารถโนมนาวใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม 

 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuous professional 

development)  

6.1 กําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองไดอยางครอบคลุมทุกดานท่ีจําเปน วางแผนและ

แสวงหาวิธีการสรางและพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

6.2 เขารวมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ  

6.3 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.4 มีวิจารณญาณในการประเมินขอมูล บนพ้ืนฐานของหลักการดานวิทยาการระบาดคลินิก และเวช

ศาสตรเชิงประจักษ   

6.5 ประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหมไดอยางเหมาะสม ในการบริบาลผูปวย 
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6.6 สรางองคความรูใหมจากงานนวัตกรรมและหรืองานวิจัย 

6.7 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังสามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง สรางองคความรู ใหมจากการปฏิบัติงานประจําวัน และการจัดการความรู ได  

(knowledge management) 

 

7. ภาวะผูนํา (Leadership)  

7.1 เปนผูนําในการบริหารจัดการในทีมท่ีรวมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.2 ทํางานรวมกับผูรวมงานไดในหลายบทบาท ท้ังในฐานะเปนหัวหนา ผูประสานงาน และสมาชิก

กลุม 
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การจัดประสบการณการเรียนรู 

การดําเนินการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาวิชาโภชนาการ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร มีการจัด

ประสบการณการเรียนรูดังนี้ (ตารางท่ี 1)  

1. ภาคทฤษฎ ี 

1.1 กิจกรรมวิชาการภายในสาขาวิชาโภชนาการ (ตารางท่ี 2) 

1.1.1 Fellow journal club แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 จะตองเลือกงานวิจัยฉบับเต็มท่ี

นาสนใจจากวารสารตาง ๆ มานําเสนอใหกับแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด 

อาจารย นักวิชาการโภชนาการ พยาบาล และนักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ เดือนละ 1 ครั้ง 

ในวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 2 ของทุกเดือน โดยนําเสนอเนื้อหาท่ีสําคัญของงานวิจัย และวิจารณ

เก่ียวกับ methodology ของงานวิจัย (critical appraisals) 

1.1.2 Fellow interesting case presentation แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 จะตองเลือก 

case เพ่ือนําเสนอใหกับแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด อาจารย นักวิชาการ

โภชนาการ พยาบาล และนักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวัน พฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี 3 ของทุกเดือน โดยนําเสนอในประเด็นท่ีเปนปญหาหรือนาสนใจ รวมท้ังคนควาหา

ความรูเชิงทฤษฎีและการรักษาใหมเพ่ือนํามาประยุกตความรูมาใชทางคลินิก โดยจะมีการสลับ

ดวยการนําเสนอ updated CPG review 

1.1.3 Fellow topic review แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 จะตองเลือกทบทวนความรู ดาน

วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและความรูทางคลินิกจากตําราและวารสาร เพ่ือนําเสนอใหกับ

แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด อาจารย นักวิชาการโภชนาการ พยาบาล และ

นักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของทุกเดือน โดย

นําเสนอความรูเชิงทฤษฎี และการประยุกตความรูมาใชทางคลินิก 

1.1.4 Fellow thesis proposal/ progression แพทยประจําบานตอยอดท้ังปท่ี 1 และ 2 นําเสนอ

โครงการวิจัยและรายงานความกาวหนา ทุกวันศุกร สัปดาหท่ี 4 ทุก 3 เดือน  

1.1.5 Resident journal or topic review แพทยประจําบานตอยอดท้ังสองชั้นปเปนท่ีปรึกษาใหแก

แพทยประจําบานป 2 และหรือป 3 ท่ี ปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯ  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการ

เลือกหัวขอหรือบทความวิจัยในวารสารอยางเหมาะสม เพ่ือนําเสนอใหแก อาจารย นักวิชาการ

โภชนาการ พยาบาล และนักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ ในวันศุกร สัปดาหท่ี 3 ของ rotation   

1.2 กิจกรรมวิชาการภายในภาควิชา (Department conference) (ตารางท่ี 3)  

1.2.1 แพทยประจําบานตอยอดจะตองเขารวมกิจกรรมวิชาการภาคเชา (8.00 น.-9.00 น.) ของ

ภาควิชาอยางนอยรอยละ 40 ของกิจกรรม ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  
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1.2.2  หากมีการนําเสนอปญหาผูปวยท่ีมีปญหาทางโภชนาการ ในการประชุมของภาควิชากุมารเวช

ศาสตร แพทยประจําบานตอยอดควรฝกรวมอภิปรายปญหา  

1.2.3 แพทยประจําบานตอยอด จะตองเปนท่ีปรึกษา และรวมนําเสนอกับแพทยประจําบานกุมารเวช

ศาสตรในการทํา grand round ท่ีเปนของสาขาวิชาโภชนาการ และของสาขาวิชาอ่ืนท่ีเชิญ

สาขาวิชาโภชนาการเขารวมอภิปราย  

1.3 กิจกรรมวิชาการระหวางภาควิชา (Interdepartmental conference) (ตารางท่ี 3)  

1.3.1 รวมอภิปรายในการประชุม pediatric-surgical conference และ pediatric-radiological 

conference โดยภาควิชากุมารฯ จะ เปนผูมอบหมายให ถาเปนผูปวยของสาขา 

1.3.2 รวมอภิปรายในการประชุม interdepartmental conference โดยภาควิชากุมารฯ จะเปนผู

มอบหมายให ถาเปนผูปวยของสาขา หรือภาควิชาอ่ืนท่ีเชิญสาขาวิชาโภชนาการเขารวม

อภิปราย  

1.4 กิจกรรมวิชาการระหวางสถาบัน (Interhospital pediatric nutrition conference)  

1.4.1 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 จะรับผิดชอบทําหนาท่ีเลือกผูปวยท่ีนาสนใจ  (ตรงกับ topic ท่ี

ตองรูในหลักสูตร) จํานวน 1 รายเพ่ือนําเสนอและอภิปรายใน interhospital pediatric 

nutrition conference ของสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย โดยปรึกษาหารือกับ

อาจารย  attending ของ  case นั้น  ๆ  และหัวหนาสาขาฯ  ตามกําหนดการเ ม่ือคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนเจาภาพสถานท่ี ซ่ึงกําหนดการจะจัด 3 ครั้งตอป  

1.4.2 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 และ 2 รวมอภิปรายใน interhospital pediatric nutrition 

conference ตามกําหนดการเม่ือสถาบันอ่ืนเปนเจาภาพสถานท่ี 

1.4.3 แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 และ 2 รวมอภิปรายใน SPENT nutrition interhospital 

conference และ/หรือ ประจําบานตอยอดปท่ี 1 จะรับผิดชอบทําหนาท่ีเลือกผูปวยท่ีนาสนใจ 

(ตรงกับ topic ท่ีตองรูในหลักสูตร) เพ่ือนําเสนอและอภิปรายใน ตามกําหนดการ (เม่ือมี

โอกาส) ซ่ึงกําหนดการจะจัด 2 ครั้งตอป   

1.5 กิจกรรมทางวิชาการระดับองคกรวิชาชีพตาง ๆ  

แพทยประจําบานตอยอดจะไดมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการขององคกรวิชาชีพตาง ๆ เชน การ

ประชุมวิชาการประจําปของสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและ

ทางเดินอาหารแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทย การบรรยายพิเศษเก่ียวกับความรูดานโภชนาการท่ีจัดภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน ตามความเหมาะสม

โดยไมกระทบตอหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอผูปวย ท้ังนี้ควรปรึกษากับอาจารยท่ีดูแลรับผิดชอบหรือหัวหนา

สาขาวิชาฯ 
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2. ภาคปฏิบัต ิ 

แพทยประจําบานตอยอดจะตองปฏิบัติงานทางดานคลินิกไมนอยกวา 50 สัปดาหในชั้นปท่ี 1 และไม

นอยกวา 38 สัปดาห ในชั้นปท่ี 2 

2.1 การปฏิบัติงานบนหอผูปวย (ตารางท่ี 4)  

2.1.1 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรชั้นปท่ี 2 หรือ 3 ท่ีข้ึน

ปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชาโภชนาการ ในการรับปรึกษาปญหาโภชนาการของผูปวยในจากหอผูปวย

ท้ังในภาควิชากุมารฯ และตางภาควิชา ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโภชนาการจะตองเปนท่ีปรึกษาใหแกแพทย

ประจําบานกุมารเวชศาสตรและแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาอ่ืนในเวลานอกเวลา

ราชการในกรณีท่ีมีผูปวยท่ีมีปญหาดานโภชนาการ 

2.1.2 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับเภสัชกรประจําหองผสม parenteral nutrition ในการ

คํานวณและผสมสัดสวนของสารอาหารตาง ๆ ใหแกผูปวยท่ีมีความตองการ parenteral 

nutrition ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

2.1.3 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับนักโภชนาการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโภชนาการ ในการ

คํานวณ ผสมสัดสวนของสารอาหารตาง ๆ และผลิต ใหแกผูปวยท่ีมีความตองการอาหาร

เฉพาะโรค (special diets) รวมท้ังสอนบิดามารดาหรือผูดูแลเด็กในการประกอบอาหารและ

การใหคําแนะนํา (dietary counseling) ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

2.1.4 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับพยาบาลโภชนาการ ในการใหคําแนะนําดูแลการใหอาหาร

ทางสาย (tube feeding) และใหคําแนะนําดูแลการใหอาหารทางหลอดเลือดดํา (peripheral 

or central venous catheter) ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

2.1.5 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับนักวิทยาศาสตร ในการตรวจดวยเครื่องมือ body 

composition analyzer, indirect calorimeter และการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับ

โภชนาการอ่ืน ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยท่ีมีปญหาทางโภชนาการ 

2.1.6 ควบคุมแพทยประจําบาน และ/หรือรวมทําหัตถการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาโภชนาการ  

2.1.7 ควบคุมดูแลแพทยประจําบานใหมีการบันทึกเวชระเบียนอยางถูกตองและครบถวนตาม

นโยบายของโรงพยาบาล  

2.1.8 แพทยประจําบานตอยอดรวมกับแพทยประจําบานและอาจารยประจําสาขาวิชาฯ เขารวมการ

ประชุมทีมสหสาขาประจําหอผูปวย ในกรณีมีผูปวยท่ีมีขอบงชี้ 

2.2 การปฏิบัติงานท่ีหนวยตรวจโรคผูปวยนอก  

2.2.1 ผูปวยกุมารฯ ท่ัวไป  

2.2.1.1 ออกตรวจผูปวยกุมารฯ ท่ัวไปท่ีหนวยตรวจโรคนอก ตึกเจาฟามหาจักรีชั้น 1 ตาม

ตารางท่ีภาควิชาฯ จัดให สัปดาหละ 1 ครั้ง 
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2.2.1.2 ออกตรวจผูปวยกุมารฯ ท่ีหนวยตรวจโรคฉุกเฉิน ตึกผูปวยนอกชั้น 1 ตามตารางท่ี

คณะฯ จัดให  

2.2.2 คลินิกโภชนาการ (ตารางท่ี 2)  

ออกตรวจผูปวยท่ีมีปญหาดานโภชนาการรวมกับอาจารยประจําสาขาวิชาฯ แพทยประจําบาน 

นักโภชนาการ พยาบาล สัปดาหละ 1 ครั้ง ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

2.2.3 คลินิก one-day service (ตารางท่ี 2)  

2.2.3.1 ทําการทดสอบ oral glucose tolerance test และ oral food challenge ในผูปวย

ท่ีนัดหมายลวงหนา สัปดาหละ 1 ครั้ง ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

2.2.3.2 ออกตรวจติดตามผูปวยท่ีมีปญหาดานโภชนาการท่ีจําหนายจากหอผูปวย รวมกับ

อาจารยประจําสาขาวิชาฯ แพทยประจําบาน นักโภชนาการ พยาบาล สัปดาหละ 1 

ครั้ง ภายใตการดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง 

2.3 การฝกอบรมดูงานในสาขาอ่ืนและวิชาเลือก 

แพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกไปปฏบิัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ 4 สัปดาห 

และวิชาเลือกท่ีเก่ียวของ 8 สัปดาห ดังนี้ 

2.3.1 การปฏิบัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ ไดแก  

- หนวยหรือสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร  

- หนวยหรือสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร  

- หนวยหรือสาขาวิชาโรคภูมิแพ  

- คลินิกนมแมของสถาบันท่ีดูแลการใหนมแมในผูปวยทารกและเด็ก  

- ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

2.3.2 วิชาเลือก : ผูเขารับการฝกอบรมเลือกปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ 

ตามความเหมาะสม โดยไดรับการอนุมัติจากผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน และสถาบัน

ท่ีผูเขารับการฝกอบรมเลือกไปปฏิบัติงานจะตองเปนสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ 

การฝกอบรมดูงานในสาขาอ่ืนและวิชาเลือก ขอใหแพทยประจําบานตอยอดปรึกษาหารือกับอาจารย

ในสาขาวิชากอนดําเนินการติดตอ ท้ังนี้ทางสาขาวิชาฯ และฝายการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ จะชวย

ประสานงานในเรื่องเอกสาร นอกจากนั้นแพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกไปดูงานตางประเทศไดโดย

รับผิดชอบคาใชจายเอง แตท้ังนี้ตองทําเรื่องผานสาขาวิชาฯ ภาควิชาฯ และคณะฯ ใหถูกตองตามข้ันตอน  

2.4 การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

แพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโภชนาการจะตองเปนท่ีปรึกษาใหแกแพทยประจําบานกุมารเวช

ศาสตรและแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาอ่ืนในเวลานอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีผูปวยท่ีมีปญหาดาน

โภชนาการ โดยแพทยประจําบานตอยอดไมตองพักคางในโรงพยาบาล และเขามาดูแลผูปวยดวยตนเองถามี

กรณีรีบดวนหรือมีปญหาในการใหการรักษาดวย parenteral nutrition โดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอด
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ชั้นปท่ี 1 เปน first call และแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 เปน second call ภายใตการดูแลและให

คําปรึกษาจากอาจารยประจําสาขาวิชาฯ 

หมายเหตุ อยางไรก็ตาม การจัดสรรการอยูเวรรับปรึกษาปญหาทางโภชนาการของผูปวยนอกเวลาราชการ

สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมภายหลัง โดยคํานึงถึงสุขภาพของแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือไมใหกระทบ

ตอการเรียนรูและการดูแลรักษาผูปวย 

2.5 การฝกอบรมดูงานในสถาบัน  

แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 จะไดรับความอนุเคราะหจากเภสัชกร หองผสม parenteral 

nutrition สําหรับผูปวยเด็ก ใหความรูเก่ียวกับการเตรียม parenteral nutrition ในวันศุกรสัปดาหท่ี 2 ของ

เดือนกรกฎาคม  

2.6 การทําวิทยานิพนธ  

2.6.1 แพทยประจําบานตอยอดจะตองทําวิทยานิพนธอยางนอย 1 เรื่องในชวง 2 ปของการ ฝกอบรม  

2.6.2 ควรติดตออาจารยในสาขาวิชาฯ ท่ีตองการใหเปนอาจารยผูควบคุม ตั้งแตชวงแรกของปแรก

ของการฝกอบรม  

2.6.3 จะตองเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนตามข้ันตอน 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sirb/Download%20-%20All.html 

2.6.4 ไมอนุญาตใหแพทยประจําบานตอยอดเริ่มทํางานวิจัย และ/หรือ เก็บขอมูลผูปวยไมวาจะเปน 

prospective หรือ retrospective กอนท่ีจะไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัในคน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

2.6.5 การทําวิจัยสามารถขอทุนวิจัยประเภทท่ี 1 จากคณะฯ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา

ได ทุนละไมเกิน 50,000 บาท https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-

academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%

E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E

0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0

%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf 

2.6.6 การทําวิจัยสามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ ได เชน ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง

ประเทศไทย สมาคมผูใหอาหารทางหลอดดเลือดดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย โดย

ใหปรึกษาอาจารยของสาขาฯ ท่ีควบคุมงานวิจัยได 

2.6.7 รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ เปน

ตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมสงตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย  

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sirb/Download%20-%20All.html
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/announcement/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%202562.pdf
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2.6.8 แพทยประจําบานตอยอดตองสงรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ และแบบประเมินให

คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ท้ัง 3 ทานกอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธอยางนอย 2 

สัปดาห 

2.6.9 แพทยประจําบานตอยอดจะตองสอบปากเปลา (oral presentation) ภาคภาษาไทยเก่ียวกับ

งานวิจัย โดยการนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการการฝกอบรม

และสอบฯ ซ่ึงจะเปนชวงตนเดือนกรกฎาคม และมีการแจงวันเวลาและสถานท่ีตอไป  

 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

2 ติดตออาจารยท่ีปรึกษาและเตรียมคําถามวิจัย 

4 สงคําถามวิจัยและเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัย 

6 สงโครงรางงานวิจัย 

9 นําเสนอโครงรางงานวิจัย 

10 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ) 

12 เริ่มเก็บขอมูล 

16 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

18 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

20 จัดทํารางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

22 สงรางตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ ใหคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย 

24 สอบปากเปลาเก่ียวกับงานวิจัย  

(นําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ) 

25 สงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษใหคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ 

 

2.6.10 การตัดสินใหงานวิจัยผาน จะตองผานการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยท้ัง 

3 ทาน และผานการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ในการสอบปาก

เปลา 

2.6.11 การสงตนฉบับบทความภาษาอังกฤษ เปนไปตามรูปแบบตอไปนี้ 

2.6.12 ใหแพทยประจําบานตอยอดเปนผูนิพนธชื่อแรก และอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเปน

corresponding author  

2.6.13 แพทยประจําบานตอยอดตองนําตนฉบับท่ีแกไขแลว (manuscript for publication) สงไป

ยังวารสารทางการแพทย และสงใหแกผูแทนสถาบัน พรอมกับใบประเมินงานวิจัยจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ีแสดงวา งานวิจัยไดผานการประเมิน และใบตอบรับจากบรรณาธิการ

วารสารวา ตนฉบับงานวิจัยอยูระหวางการทบทวน (under review)  
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2.6.14 แพทยประจําบานตอยอดสงแผนบันทึกขอมูล compact disk ท่ีมีตนฉบับบทความ

ภาษาอังกฤษ พรอมหลักฐานการตอบรับ (วาตนฉบับอยูระหวางการทบทวน) จาก

บรรณาธิการวารสาร และใบประเมินงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 บันทึกในรูปแบบ pdf 

จํานวน 1 แผน ใหแกคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 

ของปท่ีสอบ 

2.6.15 แพทยประจําบานตอยอดมีสิทธิไดรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติสาหรับแพทยประจําบานตอยอด สามารถดูรายละเอียดท่ี 

https://drive.google.com/file/d/0B4G_O1utTM0meUUybmh2TXlyZXJoYjhzbVhY

bFgyZk0wdEow/view และ http://www.sirirajgrad.com/wp-

content/uploads/2018/08/PIC58-1.pdf   

2.7 งานอ่ืน ๆ  

 แพทยประจําบานตอยอดอาจจะมีการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะฯ ภาควิชาฯ หรือสาขาวิชาฯ 

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4G_O1utTM0meUUybmh2TXlyZXJoYjhzbVhYbFgyZk0wdEow/view
https://drive.google.com/file/d/0B4G_O1utTM0meUUybmh2TXlyZXJoYjhzbVhYbFgyZk0wdEow/view
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การวัดและการประเมินผล 

1. การวัดและการประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป  

แพทยประจาํบานตอยอดจะไดรับการประเมินระหวางการฝกอบรม ดังนี้ 

1.1 แบบ formative evaluation 

1.1.1 การประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรมโดยอาจารยประจําสาขาวิชาโภชนาการและ

ผูรวมงานตลอดการฝกอบรม (ผูประเมินประกอบดวยอาจารยประจําสาขาฯ แพทยประจําบาน

กุมารเวชศาสตรชั้นปท่ี 2 และ 3 ท่ีปฏิบัติงานท่ีสาขาฯ พยาบาล เภสัชกรปฏิบัติงานท่ีหองผสม 

parenteral nutrition นักวิชาการโภชนาการ นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโภชนาการ 

และเลขานุการของสาขา) (ตารางท่ี 5) 

1.1.2 การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปญหาทางโภชนาการของผูปวยระหวาง

โรงพยาบาล (Interhospital pediatric nutrition conference) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการ

เรียนรู  

1.1.3 การประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองปฏิบัติ

ไดดวยตนเองโดยไมมีการกํากับดูแล (Entrustable professional activities, EPA)  

1.1.4 ใหขอมูลยอนกลับและการสะทอนตนเอง (self-reflection) เพ่ือการพัฒนา เปนระยะทุก 6 

เดือน ระหวางการปฏิบัติงาน 

1.1.5 จัดการประเมินความกาวหนาในเดือนธันวาคมของทุกป โดยขอสอบ multiple choice 

questions (MCQ) และ modified essay questions (MEQ) 

1.2 แบบ summative evaluation 

 แพทยประจําบานตอยอดสามารถเลื่อนระดับชั้นป ตองประกอบดวยทุกขอ ดังตอไปนี้ 

1.2.1 มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาหตอหนึ่งระดับชั้นป 

1.2.2 การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม (summative evaluation) เพ่ือการเลื่อนระดับชั้นป 

ไดคะแนน รอยละ 60 ข้ึนไป 

1.2.3 ผานการประเมิน EPA ท้ังหมด ตามเกณฑระดับความสามารถของแพทยประจําบานตอยอด

ระดับชั้นปท่ี 1 ของหลักสูตรการฝกอบรมฯ 

1.2.4 มีพัฒนาการในการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอด โดยประเมินจากแบบประเมินแพทย

ประจําบานตอยอด ใน 6 ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.4.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

1.2.4.2 ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

1.2.4.3 ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย 

1.2.4.4 ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

1.2.4.5 ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
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1.2.4.6 ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการรับปรึกษา  

 โดยแพทยประจําบานตอยอดตองมีคะแนนไมต่ํากวา 6 ในแตละประเด็นในระยะเวลา 3 เดือนสุดทาย

ของชั้นปท่ี 1 (คะแนน 1-3 ต่ํากวาเกณฑ คะแนน 4-6 บรรลุความคาดหวัง คะแนน 7-9 สูงกวาความคาดหวัง) 

1.2.5 จะตองเขารวมกิจกรรมวิชาการภาคเชาของภาควิชา ฯ ไมนอยกวารอยละ 20    

  

2. การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ  

แพทยประจําบานตอยอดมีสิทธิเขารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตองไดรับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวช

ศาสตรและมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังตอไปนี้ 

2.1 ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรฯ 2 ป โดยอาจารยสาขาวิชาฯ ทําการประเมินวาเห็นสมควรใหเขา

รับการประเมินได 

2.2 ผานการประเมินการปฏิบัติงานในระหวางการฝกอบรม  

2.3 มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนดในแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  

2.4 ผานการประเมิน EPA โดยสถาบันฝกอบรมแลวตามเกณฑท่ีกําหนด  

2.5 ผานการประเมินงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร

โภชนาการ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การประเมินความรูทางทฤษฎี โดยการสอบขอเขียน CRQ (constructive response questions) และ 

MEQ  

2. การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (oral presentation) เปนภาษาไทย กับ

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

กุมารเวชศาสตรโภชนาการ 

3. การสงตนฉบับบทความผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ   
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เกณฑการผานการสอบหรือการประเมิน 

 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชั้นปโดยอาจารยผูดูแลการฝกอบรม  

- การประเมิน EPA มีเกณฑผาน คือ ตองมีความสามารถอยางนอยระดับ L3 สําหรับการเลื่อนชั้นไป

อยูระดับชั้นปท่ี 2 และตองมีความสามารถอยางนอยระดบั L4 เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในระดบัชั้นปที่ 2 

- การสอบขอเขียน (CRQ และ MEQ) มีเกณฑผาน คือ คะแนนอยางนอยรอยละ 60-80 โดยข้ึนกับ

ความยากงายของขอสอบ ซ่ึงมีการระบุเกณฑในฟอรมเฉลยขอสอบ 

- การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (oral presentation) เปนภาษาไทย มีเกณฑ 

ดังนี้ 

               คุณภาพโดยสวนรวม : เหมาะสมกับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช 

                                          กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ  

                                          (  ) ผาน      (   ) ผานโดยแกไข    (  ) ไมสมควรใหผาน 

- การสงตนฉบับบทความผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มีเกณฑ ดังนี้ 

คุณภาพโดยสวนรวม : เหมาะสมกับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช 

                           กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ  

                           (  ) ผาน      (   ) ผานโดยแกไข    (  ) ไมสมควรใหผาน 

               การสอบแกตัว  

จํานวนครั้งท่ีอนุญาตใหสอบแกตัว คือ สอบซอมการสอบขอเขียน (CRQ และ MEQ) ได 1 ครั้ง

ภายใน 1 สัปดาห  

 

  



17 

เกณฑการยุติการฝกอบรม 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เกณฑการยุติการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอด ประกอบดวยขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีองคประกอบ 4 ประเด็น คือ 

1.1 มีระยะเวลาการฝกอบรมนอยกวา 50 สัปดาหตอหนึ่งระดับชั้นป และไมสามารถเพ่ิมเวลา

ฝกอบรมทดแทน เพ่ือใหครบ 50 สัปดาหตอหนึ่งระดบัชั้นป เปนระยะเวลานาน 1 ป 

1.2 การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม (summative evaluation) เพ่ือการเลื่อนระดับชั้นป ได

คะแนนนอยกวารอยละ 30 

1.3 ไมผานการประเมิน EPA ท้ังหมด ตามเกณฑระดับความสามารถของแพทยประจําบานตอยอด

ระดับชั้นปท่ี 1 ของหลักสูตรการฝกอบรมฯ 

1.4 ไมมีพัฒนาการในการฝกอบรมของแพทยประจําบานตอยอด โดยประเมินจากแบบประเมินแพทย

ประจาํบานตอยอด ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.4.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

1.4.2 ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

1.4.3 ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย 

1.4.4 ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  

1.4.5 ทักษะในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1.4.6 ทักษะในการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการรับปรึกษา  

โดยแพทยประจําบานตอยอดมีคะแนนต่ํากวา 4 ในแตประเด็นในระยะเวลา 3 เดือนสุดทายของ

แตละชั้นป (คะแนน 1-3 ต่ํากวาเกณฑ, คะแนน 4-6 บรรลุความคาดหวัง, คะแนน 7-9 สูงกวาความ

คาดหวัง) 

หรือ 

2. ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและเปนความผิดวินัย

อยางรายแรง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และการดําเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี 

๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) 
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การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน 

แพทยประจําบานตอยอดมีสวนรวมในการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรและกิจกรรมการเรียน

การสอน ทุก 6 เดือน โดยใชแบบประเมิน (ตารางท่ี 6) เพ่ือนําขอมูลการประเมินมาใชในการบริหารจัดการ

แผนการฝกอบรม/หลักสูตร เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดบรรลุพันธกิจและผลของการฝกอบรมท่ีมุงหมายไว  
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ตารางท่ี 1 กรอบการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ช้ันปท่ี1 ช้ันปท่ี 2 

ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ 50 สัปดาห 38 สัปดาห 

ปฏิบัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ - 4 สัปดาห 

วิชาเลือกท่ีเก่ียวของ - 8 สัปดาห 

หยุดพักผอนประจําป 2 สัปดาห (10 วันทําการ) 2 สัปดาห 

 

ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ ดังตอไปนี้ 

- ดูแลรักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยนอกท่ีมีปญหาทางโภชนาการท่ีคลินิกโภชนาการและคลินิกท่ี

เก่ียวของ และคลินิกกุมารท่ัวไป 

- ดูแลรักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยท่ีมีปญหาทางโภชนาการท่ีหอผูปวยใน  

- รวมอภิบาลผูปวยเด็กในหอผูปวยวิกฤตและหอผูปวยปลูกถายเซลลตนกําเนิด 

- ใหคําปรึกษาการดูแลผูปวยเด็กแกแพทยประจําบานในและนอกเวลาราชการ  

- การปฏิบัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโภชนาการ ไดแก  

- หนวยหรือสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร  

- หนวยหรือสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร  

- หนวยหรือสาขาวิชาโรคภูมิแพ  

- คลินิกนมแมของสถาบันท่ีดูแลการใหนมแมในผูปวยทารกและเด็ก  

- ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

วิชาเลือก ผูเขารับการฝกอบรมเลือกปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ ตามความ

เหมาะสมท้ังในและนอกประเทศ โดยไดรับการอนุมัติจากผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน และสถาบันท่ีผู

เขารับการฝกอบรมเลือกไปปฏิบัติงานจะตองเปนสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ 

 

หมายเหตุ เม่ือแพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ และ/หรือ ปฏิบัติงานท่ี

หนวยงานอ่ืน ๆ  ในวิชาเลือกท่ีเก่ียวของ ครบตามระยะเวลา และไดรับการประเมินตอบกลับแลว จะสามารถนับ

เวลาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาของการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ และสามารถการโอนผลการฝกอบรมดังกลาว

มาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขากุมารเวชศาสตรโภชนาการ 
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ตารางท่ี 2 ตารางกิจกรรมของสาขาวิชาโภชนาการ 

วัน/เวลา 8.00-9.00 น.* 09.00-12.00 น.  

 

13.00-16.00 น. 

จันทร 

 

 

 

 

Nutrition clinic 

- คลินิก 5 จฟ.1 วันจันทรสัปดาหที่ 1 ของเดือน 

- คลินิก 7 จฟ.1 วันจันทรสัปดาหที่ 2-4 ของเดือน  

Teaching or consultation round 

อังคาร  OPD (General pediatrics) Teaching or consultation round 

พุธ One-day service clinic Self-study 

พฤหัสบด ี
 

 
Grand round / consultation round 

2nd wk : fellow journal club 

3rd wk : fellow interesting case presentation / updated 

CPG review 

4th wk : fellow topic review 

ศุกร  3rd wk : Resident journal club / topic review Self-study 

* กิจกรรมวิชาการรวมของภาควิชา 

หมายเหตุ :  ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลีย่น ในกรณีแพทยประจําบานมีการปฏิบัตงิานที่ Continuity clinic หรือ เขาฟงการบรรยายของอาจารยที่ภาควิชาฯ จัด หรืออาจารยมี

ภาวะงานสอน bedside teaching ใหแกนักศึกษาแพทยหรือภารกิจอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมวิชาการภายในภาควิชากุมารเวชศาสตร และระหวางภาควิชา 

กิจกรรม เวลา สัปดาหที ่ สถานที ่

วันจันทร 

Morning report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงค ตูจินดา 

Topic child and adolescent health supervision 12.00-13.00 น. 2 ของเดือน  หองเฉิดฉลอง เนตรศิริ 

Obstetricopediatric conference 14.30-16.00น. 3 ของเดือน หองสรรค-สมพร ศรีเพ็ญ ตึกพระศรีฯ ชัน้ 3 

วันอังคาร 

Grand round 8.00 - 9.00 น. 1 และ 2 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา  

Pediatric-Radiological conference 

Pediatric-Surgical conference 
8.00 -9.00 น. 3 ของเดือน (สลับกัน) หองประสงค ตูจินดา 

Problem-oriented approach 8.00 - 9.00 น. 4 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

Focus activity 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

วันพุธ 

Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

Morbidity & Mortality conference  8.00 - 9.00 น. 2  ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

Patient management conference 8.00 - 9.00 น. 4  ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา  

Newborn conference  13.00–15.00 น. 2 และ 4 ของเดือน  หองบรรยาย 3/1 ตึกจฟ 12 

Interesting case 8.00 - 9.00 น. 5 ของเดือน หองประสงค  ตูจินดา 

วันพฤหัสบดี 

Palliative care  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองประสงค  ตูจินดา 

Counseling conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองประสงค  ตูจินดา 

Pediatric in review 8.00 - 9.00 น ตามประกาศ หองประสงคตูจินดา 

Journal conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หองบรรยาย 3/1 ตึกจฟ.12 

Allergy topic review 12.00 -13.00 น. 4  ของเดือน หองอรุณ เนตรศิริ 

วันศุกร  

New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสัปดาห หองประสงคตูจินดา 
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ตารางท่ี 4 ตารางการปฏิบัติงานของอาจารยและแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโภชนาการ 

เดือน อาจารย แพทยประจําบานตอยอด 

ก.ค. 2563 อ.นฤมล - ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ 50 สัปดาห 

- หยุดพักผอนประจําป 2 สัปดาห 

 

Fellow ปท่ี 1 : ดูแลผูปวยปรึกษาใหมและผูปวยเกาทุกคน 

และถามีปญหาหรือไมแนใจ ใหปรึกษา fellow ปท่ี 2 

Fellow ปท่ี 2 : ดูแลผูปวยหนัก และรับปรึกษาจาก fellow 

ปท่ี 1  

- หมายเหตุ : ตัวแทนของ fellow สามารถมีสวนรวมอยาง

เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนเพ่ือวางแผนเง่ือนไขการปฏิบัติงาน

ตามบริบทจํานวนและความหนักของปญหาของผูปวย 

ส.ค. 2563 อ.พุธิตา 

ก.ย. 2563 อ.นฤมล 

ต.ค. 2563 อ.พุธิตา 

พ.ย. 2563 อ.นฤมล 

ธ.ค. 2563 อ.พุธิตา 

ม.ค. 2564 อ.นฤมล 

ก.พ. 2564 อ.พุธิตา 

มี.ค. 2564 อ.นฤมล 

เม.ย. 2564 อ.พุธิตา 

พ.ค. 2564 อ.นฤมล 

มิ.ย. 2564 อ.พุธิตา 

ก.ค. 2564 อ.นฤมล - ปฏิบัติงานดานกุมารเวชศาสตรโภชนาการ 38 สัปดาห 

- ปฏิบัติงานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ 4 สัปดาห 

- วิชาเลือกท่ีเก่ียวของ 8 สัปดาห 

- หยุดพักผอนประจําป 2 สัปดาห 

 

Fellow ปท่ี 1 : ดูแลผูปวยปรึกษาใหมและผูปวยเกาทุกคน 

และถามีปญหาหรือไมแนใจ ใหปรึกษา fellow ปท่ี 2 

Fellow ปท่ี 2 : ดูแลผูปวยหนัก และรับปรึกษาจาก fellow 

ปท่ี 1  

ส.ค. 2564 อ.พุธิตา 

ก.ย. 2564 อ.นฤมล 

ต.ค. 2564 อ.พุธิตา 

พ.ย. 2564 อ.นฤมล 

ธ.ค. 2564 อ.พุธิตา 

ม.ค. 2565 อ.นฤมล 

ก.พ. 2565 อ.พุธิตา 

มี.ค. 2565 อ.นฤมล 

เม.ย. 2565 อ.พุธิตา 

พ.ค. 2565 อ.นฤมล 

มิ.ย. 2565 อ.พุธิตา 

หมายเหตุ ตารางการปฏิบัติงานของอาจารยในงานของสาขาวิชาโภชนาการอาจมีการปรับเปลี่ยน ภายหลัง

จากทราบกําหนดการงานอาจารยประจําหอผูปวยทีไดรับมอบหมายจากภาควิชาฯ 

 

 

  



23 

ตารางท่ี 5 แบบประเมินโดยผูปฎิบัติงานรวมกับแพทยประจําบานตอยอดสาขาวิชาโภชนาการ 
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ตารางท่ี 6 แบบประเมินหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเขารับการอบรม 
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ภาคผนวก 

 

รายนาม อาจารยประจําสาขาวิชาโภชนาการ 

ชื่อ - สกุล หองทํางาน 
โทรศัพท 

email 
หองพัก มือถือ 

รศ.พญ.นฤมล  เดนทรัพยสุนทร 

พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร), อ.ว. 

(เวชศาสตรครอบครัว), อ.ว. (กุมารเวช

ศาสตรโภชนาการ)  

Certificate in Post – Doctoral 

Research Fellow in Nutrition 

เจาฟามหาจักรี 

ช้ัน 11 

95947 0813403670 

 

narumon.den@mahidol.ac.th 

 

อ.พญ.พุธิตา  แสงพานิชย 

พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร), ว.ว. (เวช

ศาสตรโภชนาการ) 

เจาฟามหาจักรี 

ช้ัน 8 

95674 0819310976 

 

puthitas@hotmail.com 
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ตารางรายละเอียดหอผูปวยท่ีควรรู 

ช่ือหอผูปวย สถานท่ีต้ัง หัวหนาหอผูปวย โทรศัพท 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

*หออภิบาลอรุพล บุญประกอบ จฟ.2 คุณ วีระวรรณ  ศรีพรหมคุณ 95800-2 

**หออรรถกระวีสุนทร พศ.2  95799 

94609-10 

**หอผูปวยหองเด็กแรกเกิด พศ.2 คุณ รัชดา  บุณยะอภิชาต ิ 94607-8 

**คลินิกนมแม พศ.2 คุณชญาดา สามารถ 95994-5 

ภาควิชาศัลยศาสตร 

หออภิบาลกมุารศัลยศาสตรอนิทรสุขศร ี สยามินทร 6  97935 

ICU ตั้งตรงจิตร สยามินทร 6 97937 

ICU trauma อุบัติเหตุ 2 97721 

72 ป ชั้น 8 ตะวันตก  72 ป  97120 

72 ป ชั้น 8 ตะวันออก 72 ป 97119 

84 ป ชั้น 4 ตะวันออก 84 ป  97298 

***หอผูปวยตา หู คอ จมูก (เด็ก)  ฉก.2 ใต 97040-1 

Burn unit อุบัติเหตุ 2 97731 

สลาก ชัน้ 5 ฉลาก 97531 

* เจาฟามหาจักรี    ** อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ***เฉลิมพระเกียรต ิ  
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รายช่ือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ชื่อสาขาวิชา สถานท่ีต้ัง โทรศัพท หัวหนาสาขาวิชา 

สํานักงานภาควิชากุมารฯ จฟ.13 95960 ศ.พญ.จารุพิมพสูงสวาง 

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จฟ.10 95961 รศ.พญ.วาณี วิสุทธิเสรรีวงศ 

สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน อน.8 95830-1 ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ 

สาขาวิชาโรคหัวใจ จฟ.8 95672 ศ.นพ.กฤตยวิกรม ดุรงคพิศิษฎกุล 

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร จฟ.10 95976 ศ.คลินิก นพ.ประพันธ อานเปรื่อง 

สาขาวิชาโรคผิวหนัง จฟ.9 95678 รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์ิเสรีวงศ 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด จฟ.2 95713 รศ.พญ.พิมล วงศศิริเดช 

สาขาวิชาโรคภูมิแพและอิมมโูนวิทยา จฟ.8 95670 ศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท 

สาขาวิชาโรคติดเช้ือ จฟ.8 95671 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ 

สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลสิม จฟ.9 95678 ศ.พญ.ไพรลัยา นาควัชระ 

สาขาวิชาโลหติวิทยาและอองโคโลยี กศ.3 95971-3 รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ 

สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา จฟ.9 95890 รศ.นพ.สรุชัย ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ จฟ.8 95673 รศ.พญ.กนกพร อุดมอิทธิพงศ 

สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต กศ.2 95673 ผศ.นพ.กวีวรรณ ลิม้ประยูร 

สาขาวิชาโรคไต จฟ.7 95660 รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน 

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร จฟ.9 95978 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตรผูปวยนอก จฟ.9 95996-7 ผศ.นพ.วรพันธ เกรยีงสุนทรกิจ 

สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กม.5 41018 ผศ.พญ.สุรียลักษณ สุจรติพงศ 

สาขาวิชาโรคขอและรมูาตสิซั่ม จฟ.7 95655 ผศ.พญ.ศริิรตัน จารุวณิช 
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เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

 

1. ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain)   

   1.1. ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ 

         1.1.1 General concepts of pediatric nutrition รวมถึงชีวเคมีของ macronutrients และ 

micronutrients  

- Clinical assessment of nutritional status 

- Laboratory assessment of nutritional status 

- Body composition and growth 

- Macronutrients: carbohydrates, proteins and amino acids, and fats and fatty 

acids 

- Micronutrients: mineral, trace elements, and fat- and water-soluble vitamins 

- Dietary reference intakes 

- Functional food ingredients: probiotics, prebiotics, nutraceuticals, and 

phytochemicals 

           1.1.2 Physiology and pathophysiology  

         - Energy requirements in health and disease  

        - Childhood malnutrition and severe acute malnutrition 

        - Nutritional epidemiology 

        - Drug therapy and the role of nutrition  

1.1.3 Perinatal nutrition 

        - Nutrition and gene expression 

        - Nutrition and epigenetics 

        - Gastrointestinal development: implications for infant feeding 

        - Maternal nutrition and pregnancy outcome 

        - Human growth and disease in later life 

        - Nutrition and development of the fetus 

        - Human milk : nutritional and protective properties 

        - Approach to breastfeeding 

        - Nutritional management of preterm infant and post-discharge 

        - Nutritional management of low-birthweight infant 

        - Nutritional management of term infant 

        - Complementary feeding 
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   1.2. ความรูความชํานาญทางคลินิก 

1.2.1 Obesity 

        - Energy and substrate regulation in obesity 

        - Evaluation and management of childhood obesity 

        - Metabolic syndrome in children and adolescents 

        - Childhood obesity prevention 

1.2.2 Nutritional aspects of specific disease states 

- Feeding difficulties 

- Failure-to-thrive  

- Neurological diseases : ketogenic diet, diet and feeding in neurometabolic  

diseases, neurodevelopmental disability 

- Inborn errors of metabolism 

- Acute and chronic kidney disease 

- Pulmonary diseases 

- Heart disease 

- Food allergies 

- Exocrine pancreas 

- Diabetes mellitus 

- Acute and chronic liver disease 

- Cancer  

- Gastrointestinal diseases: malabsorption, short bowel syndrome, intestinal  

pseudo-obstruction, liver and biliary diseases, pancreatic disorders, diarrhea,  

constipation, gastroesophageal reflux disease, inflammatory bowel disease,             

intestinal failure, short bowel syndrome, and intestinal transplantation 

- The critically ill child 

- Dyslipidemia and cardiovascular disease 

- Organ transplantation: 

- Lymphatic leakage conditions 

- Diet and dental disease 

- Adolescent eating disorders 

- Adolescence : advancing bone health 

         1.2.3 Approach to nutritional support 

                - Enteral nutrition and formulas 
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                - Parenteral nutrition 

                - Nutrition in the athlete 

                - Nutrition in the vegetarian 

                - Special diets 

                - Nutrition support teams 

 

2. ความสามารถดานทักษะนิสัย (Psychomotor domain)  

1.1. ทักษะในเชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดแก เด็ก พอแมญาติพ่ีนองของเด็ก ผูรวมงานในสหสาขา

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

1.2. ทักษะในเทคนิคการบริบาลและหัตถการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ 

1.3. ทักษะในการตรวจคนและแปลผล 

1.4. ทักษะในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาทางโภชนาการในเด็กไดอยางเหมาะสมกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ท้ังในปญหาเฉียบพลัน และในระยะยาว 

1.5. ทักษะในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืน  

1.6. ทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูและการสอนในวิชาโภชนาการ  

1.7. ประสบการณในการทํางานวิจัยเก่ียวกับโภชนาการในเด็ก ไดแก การวางแผน การเขียน proposal 

เพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน การเขียน proposal เพ่ือขอรับทุน

วิจัย การดําเนินงาน วิเคราะหผล สรุป และรวบรวมเพ่ือนําเสนอและเพ่ือการตีพิมพอยางนอย 1 

เรื่อง 
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ขอบังคับ กฎ ประกาศระเบียบตาง ๆ และสวัสดิการดานสุขภาพสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยประจําบานตอยอดสามารหาขอมูลเก่ียวกับขอบังคับ กฎ ประกาศระเบียบตาง ๆ และสวัสดิการดาน

สุขภาพไดท่ี https://sites.google.com/view/information-for-resident?authuser=0 
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