หลั ก สู ต รการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ า นต่ อ ยอด
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Clinical Nutrition
2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโภชน
ศาสตร์คลินิก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of The Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition
คาทีแ่ สดงวุฒกิ ารฝึ กอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition
Dip., Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
โภชนบาบัดมีความสาคัญในการรักษาผูป้ ่ วยที่อยู่ในโรงพยาบาล มีผลดีต่อการรักษาทาให้ผปู้ ่ วย
หายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลับไปทางานหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เร็ว ปัจจุบนั ความรู ท้ างด้าน
โภชนศาสตร์คลินิก ประกอบไปด้วย ความรูเ้ กี่ยวกับสารอาหารต่าง ๆ ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพ
ของโรค การดาเนินโรค วิธีการรักษาโรคแต่ละชนิดของโรคที่กาลังเป็ นอยู่และตามภาวะอายุของผูป้ ่ วยด้วย
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หลักสูตรฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าได้กาหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ
สมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ผลิตแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งมีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ เจตคติ ใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ทัง้ ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป
2. สนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความสามารถในการเรียนรูเ้ พื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. สร้างผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวช
บริการ ให้เกิดประโยชน์แก่ผปู้ ่ วยและสังคม
4. ส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเป็ นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสมั พันธ์ ทางาน
เป็ นทีม ปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจต
คติท่ีดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ว่ มงาน และองค์กร มีความเอือ้ อาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือ
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม
5. สนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหาร
จัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย
6. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ได้รบั มอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ท่จี บการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องมีคณ
ุ สมบัติและความรูค้ วามสามารถขัน้ ต่าตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้าน
ดังนี ้
i. การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ และการรวบรวมข้อมูล สาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
ข. สามารถวินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถดาเนินการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ii. ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบ
ด้าน (medical knowledge and skills)
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ก. มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกาย และ
ผลกระทบต่อจิตใจ
ข. มีความเชี่ยวชาญในทักษะทางคลินิกและหัตถการด้านโภชนศาสตร์คลินิก ที่
สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประเทศ
ค. สามารถวางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิก
ในระดับชุมชนและสังคม
iii. การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (practice-based learning)
ก. สามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. สามารถเรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
iv. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บน
พืน้ ฐานของความเมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. สามารถเป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโภชน
ศาสตร์คลินิก รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์คลินิก
v. ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
ก. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และเจตคติท่ดี ีต่อผูป้ ่ วย ญาติ
ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ สามารถศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง และพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development)
ค. ปฏิบตั ิงานโดยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษา และส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่าง
เหมาะสม
vi. การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)
ก. สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
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ค. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วย
จ. สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และอาจารย์ทกุ คนในหน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าดูแล กากับ ประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรให้ดาเนินไป
ตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้
6.1 วิธีการให้การฝึ กอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)
การดูแลผู้ป่วยใน
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบผูป้ ่ วยในที่เข้ารับการรักษาใน
แผนกอายุรกรรม ทัง้ ในหอผูป้ ่ วยทั่วไปและหอผูป้ ่ วยวิกฤตที่ขอรับการปรึกษาปัญหา
ด้านโภชนาการ โดยมีการทางานเป็ นแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์
พยาบาลโภชนบาบัด นักกาหนดอาหาร และเภสัชกร
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึกษาผูป้ ่ วยนอกแผนก รวมทัง้
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการ
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยในได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ทงั้ การรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล และการบันทึกความก้าวหน้าของการ
ดูแลรักษา รวมทัง้ ต้องมีการสรุปประวัติการรักษาที่สาคัญขณะทาการรักษาใน
โรงพยาบาลไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกให้เสร็จสิน้ ทุกครัง้ ภายใน 3 วันหลังจากผูป้ ่ วย
ออกจากโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่คลินิกผูป้ ่ วยนอก
การดูแลผู้ป่วยนอก
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกคลินิกโภชนบาบัดอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือรวมกันอย่างน้อย
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี 1 ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง เพื่อเป็ นช่องทางในการรับการ
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ปรึกษาผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมที่มีปัญหาด้านโภชนาการจากแพทย์ประจาบ้านสาขา
อายุรศาสตร์
ฉ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกคลินิกศัลยกรรมสาหรับ
ผูป้ ่ วยผ่าตัดลดนา้ หนักอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละอย่างน้อย 2
ชั่วโมง
6.1.2 ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้ าน (medical knowledge and skills)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ท่ี 1 หรือปี ท่ี 2 ผ่านการเรียนหรืออบรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์พนื ้ ฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานในหน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรก
รรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีโอกาสได้เลือกปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภายในและนอกสถาบัน
ง. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการทัง้ ในและนอกหน่วยโภชน
ศาสตร์คลินิก ดังนี ้
• กิจกรรมวิชาการในหน่วย ได้แก่ topic review, วารสารสโมสร (journal club) และ
round table case discussion
• กิจกรรมวิชาการนอกหน่วย
- กิจกรรมในกองอายุรกรรมร่วมกับแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ได้แก่
- Nutrition case consultation rounds เป็ นการสอนข้างเตียง เดือนละ
2 ครัง้ จัดทุกวันอังคารสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน
- Grand rounds ร่วมกับหน่วยอื่นในกองอายุรกรรม สัปดาห์ละ 1 ครัง้
(เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการร้องขอ)
- Nutrition case discussion ปี ละอย่างน้อย 1 ครัง้ ซึ่งนาเสนอโดยทีม
แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชนั้ ปี ท่ี 1-3 ที่ได้รบั การมอบหมาย
โดยมีแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 1 เป็ นพี่เลีย้ ง และอาจารย์ในหน่วยที่
ได้รบั มอบหมายเป็ นผูค้ วบคุมรับผิดชอบ
- Nutrition topic review ปี ละอย่างน้อย 1 ครัง้ ซึ่งนาเสนอโดยทีม
แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชนั้ ปี ท่ี 1-3 ที่ได้รบั การมอบหมาย
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โดยมีแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 2 เป็ นพี่เลีย้ ง และอาจารย์ในหน่วยที่
ได้รบั มอบหมายเป็ นผูค้ วบคุมรับผิดชอบ
- กิจกรรมร่วมกับทีมสหสาขาอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ได้แก่ stroke rounds
ร่วมกับ stroke care team เดือนละ 1 ครัง้ , palliative care rounds ร่วมกับ
palliative care team เมื่อมีผปู้ ่ วยขอรับคาปรึกษา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ interhospital conference ซึ่งจัดโดยสมาคมผูใ้ ห้
อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้
- การประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ การประชุมในประเทศ และ
ต่างประเทศ
- กิจกรรมอื่น ๆ เมื่อได้รบั การร้องขอจากหน่วยเหนือ
จ. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีสว่ นร่วมในการจัดงานกิจกรรมความรูใ้ ห้แก่ประชาชนใน
วันสาคัญทางสุขภาพต่าง ๆ ประจาปี เช่น วันอ้วนโลก วันเบาหวานโลก วันโรคกระดูก
พรุน เป็ นต้น
ฉ. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก
6.1.3 การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (practice-based learning)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์
รวม และสหวิชาชีพ
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective
หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี สามารถให้คาแนะนาที่ถกู ต้องเหมาะสมแก่ผปู้ ่ วย
และญาติ
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารที่ดีกบั ผูร้ ่วมงาน
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีโอกาสปฏิบตั ิงานร่วมกับบุคลากรอื่นในทีมโภชน
บาบัด และมีโอกาสแสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีม
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จ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์
จากสถาบันอื่น แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์และสาขาอื่น ๆ รวมทัง้ แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดสาชาโภชนศาสตร์คลินิกและสาขาอื่นที่หมุนเวียนมาฝึ กปฏิบตั ิงาน
ฉ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
วิชาการในหน่วย และของสมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย (SPENT interhospital case conference)
6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรูท้ างด้านบูรณาการ
ทางการแพทย์
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ได้รบั การพัฒนาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
6.1.6 การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (system-based Practice)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผูป้ ่ วย รวมทัง้ สิทธิผปู้ ่ วย
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลักการบริหาร
จัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ทัง้ นีท้ กุ หัวข้อข้างต้น ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าได้จดั อบรมในภาพรวมระดับโรงพยาบาลแก่แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดใหม่ทกุ สาขาในงานปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใหม่
ในแต่ละปี การศึกษา
การจัดการฝึ กอบรมตลอด 2 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึ กอบรมดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก ดูแลและรับปรึกษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ทงั้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
ด้านอายุรศาสตร์และ/หรือศัลยศาสตร์ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยวิกฤต เป็ นเวลาอย่างน้อย 72 สัปดาห์
2. ปฏิบตั ิงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก ดูแลและรับปรึกษาผูป้ ่ วยในด้านกุมารเวชศาสตร์ เป็ นเวลา
อย่างน้อย 4 สัปดาห์
3. วิชาเลือก (elective) ไม่เกิน 24 สัปดาห์
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สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีช่วงเวลาที่ผรู้ บั การฝึ กอบรมสามารถเลือกฝึ กอบรมนอกสถาบัน
เพื่อให้ได้รบั ประสบการณ์เพิ่มเติม โดยสถาบันเหล่านัน้ จะต้องเป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั การ
พิจารณาเห็นชอบจากสถาบันฝึ กอบรม
4. แบ่งเวลาฝึ กอบรมในระดับปี ท่ี 1 และ 2 ดังนี ้
ระดับปี ท่ี 1 ปฏิบตั ิงานในหัวข้อ 1 เป็ นเวลาอย่างน้อย 36 สัปดาห์ และข้อ 2 และ 3 ตาม
เวลาที่กาหนดให้
ระดับปี ท่ี 2 ปฏิบตั ิงานในตรงตามเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1 และ 2 และเลือกฝึ กในหัวข้อ 3
ให้ครบเวลาที่กาหนดไว้
5. ต้องทางานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานวิจยั และรายงานการวิจยั ต้องผ่านความเห็นชอบของ
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ โดยมีแผนการดาเนินงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
5.1 กาหนดส่งโครงร่างงานวิจยั ต่ออนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายใน 5
เดือนแรกของปี การศึกษาที่ 1
5.2 นาเสนอความก้าวหน้าในการทาวิจยั ต่ออนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทุก
6 เดือน
5.3 กาหนดส่งงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายใน
22 เดือนของการฝึ กอบรม
5.4 นาเสนอผลงานวิจยั ต่อที่ประชุมอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ หรืองาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
5.5 ในกรณีท่ผี ลการพิจารณาถือว่าไม่ผ่าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะไม่มีสิทธิ์
ได้รบั วุฒิบตั รฯ จนกว่าจะได้แก้ไขจนเป็ นที่ยอมรับของคณะอนุกรรมการฯ
6. การร่วมกิจกรรมในการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์คลินิก
ดังต่อไปนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
6.1 วารสารสโมสร (journal club) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน
6.2 การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
6.3 การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
6.4 การประชุมปรึกษาผูป้ ่ วยที่น่าสนใจ (interesting case conference) หรือ
morbidity-mortality conference หรือ การบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรม
วิชาการอื่นๆ รวม 2 ครัง้ ต่อเดือน
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6.5 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดา
และทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย หรือชมรมโรคอ้วน หรือราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หรือการประชุมวิชาการทางด้านโภชนศาสตร์
คลินิกระดับนานาชาติ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.6 มีการนาเสนอ topic review อย่างน้อย 1 เรื่องในปี ท่ี 1 และ 2 เรื่องในปี ท่ี 2
6.7 มีการส่งบทความวิชาการชนิด review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยได้รบั การตอบรับจากกอง
บรรณาธิการ
6.8 ผ่านการฝึ กอบรมความรูพ้ นื ้ ฐานทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก
7. สถาบันต้องจัดให้มีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
8. สถาบันต้องจัดการฝึ กอบรมภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม
9. สถาบันต้องจัดให้มีการเรียนรูต้ าม entrustable professional activities (EPA) ที่กาหนดใน
ภาคผนวก 1
ตารางการฝึ กอบรมโดยสังเขปในชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2
Adult Clinical Nutrition
Pediatric Nutrition
Elective
รวม 100

72

สัปดาห์

4

สัปดาห์

24

สัปดาห์

สัปดาห์

พักผ่อนประจาปี ปี ละ 2 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์
6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในเนือ้ หา
ต่อไปนี ้
(1) ความรูพ้ นื ้ ฐานด้านโภชนศาสตร์
(2) โรคหรือภาวะทางโภชนศาสตร์คลินิกที่สาคัญ
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคทาง
โภชนศาสตร์คลินิก
(4) การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ
6.3 การทางานวิจัย
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แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective,
prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทา systematic review หรือ metaanalysis 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลักหรือผูน้ ิพนธ์หลัก สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดของสถาบัน
ตนเองตัง้ แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาส่งสมาคมฯ ทัง้ นีส้ ถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังสมาคมฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่าง
ทั่วถึง
งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
โดยงานวิจยั มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. เป็ นผลงานที่รเิ ริ่มใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรือทาซา้ ในบริบทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ต้องผ่านการอบรม
ด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน /หรือ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลองทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน และดาเนินการตามแนวทางของคณะ
กรรมการฯ อย่างเคร่งครัด
4. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
ทัง้ นี ้ เดือนที่กาหนดขึน้ เป็ นระยะเวลาที่ประมาณการอาจจะทาได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านีไ้ ด้
บ้าง โดยให้แต่ละสถาบันไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
2

จัดเตรียมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา

3

จัดทาโครงร่างงานวิจยั
10

เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
5

นาเสนอโครงร่างงานวิจยั

6

ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและนอกสถาบัน
(ถ้าต้องการ)

8

เริ่มเก็บข้อมูล

11

นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั ครัง้ ที่ 1

17

นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั ครัง้ ที่ 2

20

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั

21

จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ท่ปี รึกษาปรับแก้ไข

22

ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังสมาคมฯ
ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อ
วุฒิบตั รภาคปฏิบตั ิขนั้ สุดท้าย

6.4 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
สถาบันฯ จัดการฝึ กอบรมเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 2 ปี โดยแต่ละชัน้ ปี จะมีเกณฑ์ประเมินในการเลื่อนชัน้ ปี
(ภาคผนวก 1)
6.5 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดสภาวะการ
ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
- ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ) ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนเรื่องเงื่อนไขการบริการและความ
รับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีท่ผี เู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอด
บุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึ กกาลังสารอง และการศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร เป็ นต้น
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- จัดให้มีค่าตอบแทนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รบั มอบหมาย
โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- มีการระบุช่ วั โมงการทางานที่เหมาะสม ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามข้อกาหนดของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า
6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ทราบโดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึ กอบรม
(1) การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
(ก) สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านความรูท้ กั ษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี ้
มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
มิติท่ี 2 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ว่ มงาน
มิติท่ี 3 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย
มิติท่ี 4 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของสถาบัน และสมาคมฯ
มิติท่ี 5 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิกทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมในมิติต่างๆ ทัง้ รายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
(ข) Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชัน้ ปี
(ภาคผนวก 1)
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณีต่อไปนี ้
1. เพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนการเข้าฝึ กอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบ (การสอบเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ท่ี 2)
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การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
รับทราบ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
สมบูรณ์ขนึ ้
(2) เกณฑ์การเลื่อนชัน้ ปี ต้องจัดให้มีการประเมินดังนี ้
1. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
แต่ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิติท่ี 5 ให้ใช้เกณฑ์ตามแต่ละสถาบันกาหนด
3. Entrustable professional activities
4. ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึ กอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันฝึ กอบรม
(3) แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี
1. ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกาหนด แล้วทาการประเมินซา้ ถ้าผ่านการ
ประเมินจึงสามารถเลื่อนชัน้ ปี ได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ซา้ ตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอ
ชื่อเข้าสอบวุฒิบตั รฯ ต้องปฏิบตั ิงานในระยะชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั ิงานซา้ ในชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ให้ยุติ
การฝึ กอบรม
(4) การดาเนินการสาหรับผูท้ ่ไี ม่ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบ
ประเมินผล พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม การกากับดูแล
และการประเมินผลซา้
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบ ให้สง่ สาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ
(5) การดาเนินการเพื่อยุติการฝึ กอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทาเรื่องชีแ้ จงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั ิงานล่วงหน้า
อย่างน้อย 8 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ิให้พกั การปฏิบตั ิงานแล้วจึงแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทย
สภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พกั สิทธิ์การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ น
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เวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคา
ชีแ้ จงจากสถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผูป้ ่ วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึ กอบรม
2.2 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทาซา้ ภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็ นสมควรให้ออก ให้ทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบ
พร้อมให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วทาเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้อง
ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนจานวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการภายในสถาบัน และตัวแทน
สถาบันฝึ กอบรมอื่นและ/หรือคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อดาเนินการให้เสร็จสิน้
ภายใน 2 สัป ดาห์ภ ายหลัง จากได้รับ เรื่ อ ง ผลการสอบสวนจะถู ก น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา
จนเมื่อได้รบั การอนุมตั ิจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืน
ให้สถาบันฝึ กอบรมพร้อมคาแนะนา
6.8 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ก. ผูส้ มัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก จะต้องเป็ นผูท้ ่ีไ ด้ผ่านการอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา
และสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
ข. ผูส้ มัครสอบจะต้องส่งผลงานวิจยั ที่เสร็จสิน้ เป็ นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์
โดยมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเวลาที่กาหนด
ค. สอบ Summative evaluation โดยวิธีการสอบประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียน
- MCQ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของการสอบข้อเขียน
- ข้อสอบอัตนัย หรือ MEQ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของการสอบข้อเขียน
2. การสอบภาคปฏิบตั ิ
- Structured oral examination คิดเป็ นร้อยละ 40 ของการสอบภาคปฏิบตั ิ
- การสอบรายยาว คิดเป็ นร้อยละ 60 ของการสอบภาคปฏิบตั ิ
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ง. เกณฑ์การตัดสิน
การสอบผ่านต้องได้คะแนนอิงเกณฑ์ โดยสอบผ่านทัง้ 2 ส่วน (ข้อเขียนและ
ปฏิบตั ิ)ถ้าสอบผ่านเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเก็บไว้ได้ 3 ปี
ทัง้ นีช้ นิดและจานวนครัง้ ของการสอบภาคปฏิบตั ิ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม
เกณฑ์การตัดสินงานวิจยั ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ประกาศกาหนดในปี การศึกษาที่เริ่มเข้ารับการฝึ กอบรม หากไม่ผ่านให้ทาการแก้ไข
ตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันสอบ
ภาคปฏิบตั ิเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ท่ี 2
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมระบุคณ
ุ สมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไว้อย่างชัดเจน และเป็ นไปตามข้อบังคับ
และประกาศของแพทยสภา ดังนี ้
7.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7.1.1 เป็ นผูไ้ ด้รบั วุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือ
อนุมตั ิแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ
สาขาศัลยศาสตร์ หรือเวชบาบัดวิกฤตของแพทยสภา
7.1.2 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
7.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยยึด
หลักความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้
7.3 จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีผเู้ ข้าฝึ กอบรม
ได้ในสัดส่วนปี ละชัน้ ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผฝู้ ึ กอบรมเต็มเวลา 2 คน กล่าวคือ มีผเู้ ข้าฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนปี ละชัน้ ละ 2 คน ต่ออาจารย์ผฝู้ ึ กอบรมเต็มเวลา 4 คน และมีงานบริการขัน้ ต่าตามที่
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด (ภาคผนวก 3)
8. อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
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สถาบันฝึ กอบรมมีอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รบั หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์
โภชนศาสตร์คลินิกจากแพทยสภา และเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ
สมาชิกของสมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ผูท้ ่ีรบั ผิดชอบเป็ น
ประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี ภายหลังได้รบั วุฒิบตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ิฯ
8.2 คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีอาจารย์แพทย์ซ่งึ ได้รบั หนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั รอนุสาขาโภชนศาสตร์
คลินิก และเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หรือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย
8.2.2 จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีอาจารย์แพทย์ผฝู้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลารวม 4 คน
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ที่ทนั สมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอปุ กรณ์
สาหรับการฝึ กอบรม ภาคปฏิบตั ิ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 การคัดเลือกและการรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและชนิด
ของผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง ทัง้ ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยในและ
ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบตั ิท่ี
พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู ้
9.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรูท้ ่ผี เู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม
9.4 การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 ความรูแ้ ละการประยุกต์ความรูพ้ นื ้ ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม
มีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
9.6 การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนฝึ กอบรม การดาเนินการ
ฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม

16

9.7 การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึ กอบรม
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการกากับดูแลการฝึ กอบรม
ให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/ หลักสูตรเป็ นประจา โดยมีการประชุมวางแผน/สัมมนาเพื่อพัฒนาการ
ฝึ กอบรมทุก 1-2 ปี โดยการประเมินหลักสูตรครอบคลุม
10.1 พันธกิจของแผนฝึ กอบรม/หลักสูตร
10.2 ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่พี งึ ประสงค์
10.3 แผนฝึ กอบรม
10.4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนฝึ กอบรม
10.5 การวัดและประเมินผล
10.6 พัฒนาการของผูร้ บั การฝึ กอบรม
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
10.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
10.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึ กอบรมและความต้องการของระบบ
สุขภาพ
10.10 สถาบัน/โครงการฝึ กอบรม ร่วม/ สมทบ
10.11 ข้อควรปรับปรุง
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม นายจ้าง และผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียหลัก รวมถึงการใช้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู้ าเร็จการ
ฝึ กอบรมในการประเมินการฝึ กอบรม/ หลักสูตร ตามแนวทางของสมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดาและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
11. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรืออย่างน้อย
ทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้ หา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรม รวมถึง
การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่อง
ที่ตรวจพบมีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
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12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
12.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รบั ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึง ประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึง การ
ส าเร็จ การฝึ กอบรมในแต่ล ะระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็ น
หลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนัน้ ได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
12.2 มีการกาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนฝึ กอบรม/
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
12.3 มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
12.4 ให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
แพทยสภากาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมิน
ความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มี การประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถานฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ตามข้อกาหนดของ
แพทยสภาแต่ไม่เกินกว่าทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional Activities (EPA)
Entrustable professional activities (EPA)
คือกระบวนการประเมินทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และเจตคติขนั้ ต่า เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขา เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผจู้ ะประกอบอาชีพเป็ นแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
สมาคมฯ กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาโภชนศาสตร์คลินิกทุกคนต้องแสดงให้เห็น
ว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึ กอบรมดังนี ้
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
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ่มี ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
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2. เนือ้ หาการเรียนรู้และการประเมิน
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
Ambulatory and in-patient settings

Context
Domains of competence

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical assessment of common nutrition problems
and behavior and required Skills: history taking, physical examination, communication with patients
experience for entrustment and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 20
cases within the first year of training
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress - Medical records
- Bed-side discussion
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which level - Unsupervised by the end of first year – level 4 (20 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of
training?
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Milestone EPA 1: Performing nutrition screening and assessment

Yr 1

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก.
ข.
ค.
ง.

มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

✓
✓
✓

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม

✓
✓

การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

✓

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์
คลินิก

✓
✓

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ

✓

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม

✓
✓

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้
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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
Ambulatory and in-patient settings

Context
Domains of competence

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common nutrition problems, rational
and behavior and required use of drugs and investigations, reimbursement of various health care
experience for entrustment 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 - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (20 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (20 cases)
training?

22

Milestone EPA 2: Providing nutrition care in malnourished patients and diseasespecific conditions

Yr 1 Yr 2

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์
คลินิก

✓
✓

✓
✓
✓
✓

ก.
ข.
ค.
ง.

มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม

การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Context
Domains of competence

Detect significant problems of patients
Perform systemic physical examination correctly
Identify clinical relevant problems/differential diagnosis
Provide appropriate and relevant investigations
Appraise patients’ severity
Record proper and adequate clinical information
Provide proper and adequate management
Provide proper and adequate information to the
patients/relatives/referral physicians
Ambulatory and in-patient settings
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of obesity, rational use of drugs and
and behavior and required investigations, reimbursement of various health care systems.
experience for entrustment 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 - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (20 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (20 cases)
training?
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Milestone EPA 3: Providing comprehensive evaluation and management for obese
Yr 1 Yr 2
patients
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

คลินิก

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Context
Domains of competence

Detect significant problems of patients
Identify clinical relevant problems
Appraise patients’ severity
Record proper and adequate clinical information
Provide proper and adequate management
Provide proper and adequate information to the
patients/relatives/referral physicians
7. Lead and communicate with the health-care team
Ambulatory setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of home enteral and parenteral
and behavior and required nutrition, rational use of drugs and investigations, reimbursement of
experience for entrustment 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 - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (1 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (2 cases)
training?
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Milestone EPA 4: Providing comprehensive evaluation and management of home
enteral and parenteral nutrition
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)

Yr 1 Yr 2
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓
✓

✓
✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์

✓
✓

✓
✓
✓
✓

ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

✓

คลินิก

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ก.
ข.
ค.
ง.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
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Milestone EPA 4: Providing comprehensive evaluation and management of home
enteral and parenteral nutrition
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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Yr 1 Yr 2
✓

✓

EPA 5: Providing perioperative nutrition support
Title of the EPA

Providing perioperative nutrition support

Specifications

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Context
Domains of competence

Detect significant problems of patients
Perform systemic physical examination correctly
Identify clinical relevant problems
Provide appropriate and relevant investigations
Able to appraise patients’ severity
Record proper and adequate clinical information
Provide proper and adequate management
Provide proper and adequate information to the
patients/relatives/referral physicians
9. Lead and communicate with the health-care team
In-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common nutrition problems, rational
and behavior and required use of drugs and investigations, reimbursement of various health care
experience for entrustment 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 - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (10 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases)
training?
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Milestone EPA 5: Providing perioperative nutrition support

Yr 1 Yr 2

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓
✓

✓
✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์

✓
✓

✓
✓
✓
✓

ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

✓

คลินิก

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ก.
ข.
ค.
ง.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
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Milestone EPA 5: Providing perioperative nutrition support
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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Yr 1 Yr 2
✓

✓

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
Ambulatory and in-patient setting

Context
Domains of competence

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common disorders of micronutrients
and behavior and required Skills: clinical reasoning and decision making
experience for entrustment 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 - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (3 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases)
training?
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Milestone EPA 6: Detecting and managing disorders of micronutrients

Yr 1 Yr 2

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓
✓

✓
✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์

✓
✓

✓
✓
✓
✓

ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

คลินิก

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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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
Ambulatory and in-patient setting

Context
Domains of competence

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice

Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common nutrition problems
and behavior and required Skills: communication with patients and family
experience for entrustment Attitude and behavior: professionalism.
Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 10
cases per year
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
- Bed-side discussion
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (10 cases)
of supervision is to be
reached at which stage of - Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases)
training?
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Milestone EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific
conditions

Yr 1 Yr 2

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตร์คลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและผลกระทบจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
ค. วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิกในระดับชุมชนและสังคม
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)

✓

✓

✓

✓
✓

ค. เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

✓

✓

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

✓

ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น รวมทัง้ แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าทีมงานในด้านโภชนศาสตร์

✓

✓
✓
✓

ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ

✓

✓

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
จ. รูข้ อ้ จากัดของตนเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ สามารถปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้

คลินิก

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

ก.
ข.
ค.
ง.

มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู ้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วย
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Milestone EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific
conditions
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้
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Yr 1 Yr 2

ผลของ EPA
1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
ใช้วดั และประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี ้
มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ตาม EPA ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
มิติท่ี 2 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ว่ มงาน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7)
มิติท่ี 3 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2. เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี *
2.1 เมื่อผ่านการฝึ กอบรม 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 เมื่อผ่านการฝึ กอบรม 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)
*แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถทา EPA ให้ได้สงู กว่าเกณฑ์ขนั้ ต่าที่ตงั้ ไว้สาหรับแต่ละระดับของ
ชัน้ ปี ทัง้ จานวนและ level และเมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องแสดง
ว่า
1) สามารถทา EPA ได้ดว้ ยตนเองดังนี:้
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)
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EPA 6 level 4 (3 cases)
EPA 7 level 4 (10 cases)
2) ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่าในการดูแลรักษาและหัตถการดังนี ้
ก) การให้โภชนบาบัดโดยทาง Parenteral nutrition 50 ครัง้
ข) การให้โภชนบาบัดโดยทาง Enteral nutrition 100 ครัง้
ค) เคยเห็นหรือเคยช่วยหัตถการ Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) 10
ครัง้
ง) เคยเห็นหรือเคยช่วยหัตถการ Peripherally inserted central catheter (PICC) 10 ครัง้
จ) เคยเห็นหรือเคยช่วยหัตถการ tunneled catheter และ implantable port insertion 5
ครัง้
ฉ) เคยประเมิน indirect calorimetry 5 ครัง้
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EPA 1. Performing nutrition screening and assessment
EPA 2. Providing nutrition care in malnourished patients and disease-specific
conditions
EPA 3. Providing comprehensive evaluation and management for obese patients
EPA 4. Providing comprehensive evaluation and management of home enteral and
parenteral nutrition
EPA 5. Providing perioperative nutrition support
EPA 6. Detecting and managing disorders of micronutrients
EPA 8. Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions

ตารางสรุป EPA-competencies matrix

Patient care
•
•
•
•
•
•
•

Medical knowledge and skills
•
•
•
•
•
•
•

Practice-based learning
•
•
•
•
•
•
•

Interpersonal and communication skills
•
•
•
•
•
•
•

Professionalism
•
•
•
•
•
•
•

System-based practice
•
•
•
•
•
•
•
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ภาคผนวก 2
เนือ้ หาของการฝึ กอบรม
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิกแล้ว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถปฏิบตั ิงานด้านอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิกได้ดว้ ย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยมีความรูค้ วามสามารถและ
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. มีความรูใ้ นการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคทางโภชนาการ
2. ประเมินภาวะโภชนาการและให้การวินิจฉัยโรคทางโภชนาการได้
3. เลือกให้โภชนบาบัดในผูป้ ่ วยโรคต่างๆ โดยการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร และทาง
หลอดเลือดดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้การรักษาผูป้ ่ วยโรคทางโภชนาการ รวมทัง้ การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
5. ให้ความรูค้ าปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับโรคทางโภชนาการรวมทัง้ แนวทางการป้องกันและการให้
โภชนบาบัดแก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักกาหนดอาหาร บุคลากรทางสาธารณสุข และ
ประชาชนได้เป็ นอย่างดี
6. มีความรู ด้ า้ นระบาดวิทยาคลินิกวางแผนและดาเนินงานวิจยั และเสนอผลงานวิจยั ได้อย่าง
เหมาะสม
7. มีเจตคติท่จี ะพัฒนาทักษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้สามารถ
เพิ่มพูนความรูค้ วามชานาญให้กบั ตนเองและความสัมพันธ์เมื่อมีวิธีการและองค์ความรูใ้ หม่เกิดขึน้
8. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และเจตคติและความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อผูป้ ่ วย ญาติผปู้ ่ วย ผูร้ ่วมงานและชุมชน
9. ประสานงานและสื่อสารกับผูอ้ ่นื ทัง้ ทางด้านวิชาการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
10. สามารถเป็ นผูน้ าในการจัดตัง้ ทีมโภชนบาบัดในโรงพยาบาลขนาดต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
เมื่อจบการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูค้ วามสามารถดังนี ้
1. ความรู้พืน้ ฐาน
- General aspect of nutrition
Nutrition through life cycle: Infancy and childhood, adolescence,
pregnancy and lactation, aging, gender difference
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Physiology and pathophysiology: biochemical composition of human
body, metabolic response to starvation and stress, GI tract function, energy
metabolism, etc.
Nutrition and health, health promotion
- Metabolism and body regulation of carbohydrate, protein, fat, vitamins, and
minerals
- Nutrients digestion and absorption
- Nutrients composition in foods
- Therapeutic effects of specific nutrients
- Supplementary and complementary feeding
- Food safety
2. โรคหรือภาวะทีส่ 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
41

- ภาวะฉุกเฉินทางโภชนาการ ได้แก่ refeeding syndrome, cardiac beri-beri,
xerophthalmia
3. หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การประเมิน nutritional status และ body composition รวมทัง้ anthropometry and
body composition measurement เช่น skinfold measurement, bioelectrical
impedance analysis
- การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร
1. Estimated energy and protein requirement
2. Measured energy requirement (indirect calorimetry) and protein
requirement (N-balance study)
- 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
- การแนะนาเพื่อแก้ไข หรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการกิน
- การแนะนาโภชนาการปกติในวัยต่างๆ
4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ
4.1 Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
2) การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
3) การบอกข่าวร้าย
4) ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6) เข้าใจพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
7) การสื่อสารกับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ว่ มงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์และผูร้ ่วมงาน
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4.2 Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีท่สี ดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(3) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(4) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
(5) การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีท่สี ดุ
(6) การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
(7) ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทัง้ ความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วย
กับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิทธิผปู้ ่ วย
(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
(5) การปฏิบตั ิในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอนั ตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรูท้ ่ีคน้ คว้ากับปัญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
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(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
4.3 System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็ นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรูก้ ฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผปู้ ่ วย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็ นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
4.4 Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุม่ โรคและค่านา้ หนักสัมพัทธ์ กลุม่ วินิจฉัยโรคร่วม Disease-related group
(DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
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12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart
เป็ นต้น
13) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
14) การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็ นต้น
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ภาคผนวก 3
จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ในสัดส่วน
ปี ละชัน้ ละ 1 คน ต่ออาจารย์ ผูฝ้ ึ กอบรมเต็มเวลา 2 คน ตามที่กาหนดตามตารางต่อไปนี ้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละชัน้ ละ (คน)
จานวนแพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)
จานวนผูป้ ่ วยนอกเฉพาะในคลินิกโภชนศาสตร์คลินิก (ครัง้ /ปี )
จานวนผูป้ ่ วยในโภชนศาสตร์คลินิกที่รบั ปรึกษาทัง้ ในแผนกและ
นอกแผนก (ครัง้ /เดือน)
การให้ Parenteral nutrition (ครัง้ /ปี )
การให้ Enteral nutrition (ครัง้ /ปี )
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ภาคผนวก 4
รายนามอาจารย์แ ละที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ประจาหลั ก สู ต ร
การฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ า นต่ อ ยอดอนุ ส าขาโภชนศาสตร์ค ลิ นิ ก
กองอายุ ร กรรม โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า พ.ศ. 2562
1. นายแพทย์อปุ ถัมภ์

ศุภสินธุ์

ที่ปรึกษา

2. แพทย์หญิงสิรกานต์

เตชะวณิช

ประธาน

3. แพทย์หญิงนันทพร

เติมพรเลิศ

อนุกรรมการ

4. นายแพทย์ภควัต

ตัง้ จาตุรนต์รศั มี

อนุกรรมการ

5. นางสาวประภาพร

พงษ์ปิยะรัตน์ (พยาบาล)

อนุกรรมการ

6. นายสมิทธิ

โชติศรีลือชา (นักกาหนดอาหาร) อนุกรรมการ

7. นางสาวนัธิดา

บุญกาญจน์ (นักกาหนดอาหาร) อนุกรรมการ

8. นางสาวญาณิศา

พุ่มสุทศั น์ (นักกาหนดอาหาร) อนุกรรมการและเลขานุการ
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