
1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรวุฒิบตัร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
          หน้า 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม 
 ช่ือหลกัสูตร                       3 
 ช่ือวฒิุบตัร                3 
 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ                3 
 พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร              3 
 ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร              4 
 แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร        7 
 การวดัและประเมินผล                     11 
 การรับและการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม                  13 
 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม                                                                                                             14 
 ทรัพยากรทางการศึกษา                     15 
 การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร                                            16 
 การทบทวนและการพฒันา                                                                                                          16 
 ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ                                                                                              17 
 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม                                                                                                 17 
ภาคผนวกที ่1  เน้ือหาวชิาและการตรวจเพ่ือการวนิิจฉัยและรักษา 
ภาคผนวกที ่2  ระเบียบการท างานวจัิยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
                         โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมพ.ศ. 2562 
ภาคผนวกที ่3  กจิกรรมทางวชิาชีพทีแ่พทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
                        ไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) 
ภาคผนวกที ่4  เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ 
                         และเมแทบอลซึิม 
ภาคผนวกที ่5  เกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันทีจ่ะรับผู้เข้าฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ 
                         และเมแทบอลซึิม 
ภาคผนวกที ่6  รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ 
                         เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม พ.ศ.2559-2562 
 
 
 
 



3 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม 
พ.ศ. 2562 

ราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
              (ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ 
                                                 ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
                                                 โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  
              (ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Pediatric Endocrinology and Metabolism  
  
2. ช่ือวุฒิบัตร 
             ช่ือเต็ม 

        (ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
                                            อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
        (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subboard of Pediatric Endocrinology and Metabolism      
        ช่ือย่อ 
        (ภาษาไทย) วว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
        (ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Subboard of Pediatric Endocrinology and Metabolism 

 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ   
              ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร     
        ระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ เป็นระบบท่ีมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการเติบโต และกระบวนการท างานดา้นเม
แทบอลิซึมของร่างกายมนุษยต์ั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ การเติบโตและพฒันาการของอวยัวะต่างๆ รวมทั้งพฒันาการของอวยัวะ
เพศท่ีสมบูรณ์ของทารกในครรภ ์การเติบโตทางดา้นร่างกายและพฒันาดา้นสมอง การเขา้สู่วยัหนุ่มสาว และมีบทบาท
ส าคญัในวยัเจริญพนัธ์ุ ความผดิปกติของระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ มีผลท าใหท้ารกและเด็กมีความผิดปกติของการ
เติบโตดา้นร่างกายและพฒันาการต่าง ๆ โดยรวม ซ่ึงอาจน าไปสู่ความบกพร่องของคุณภาพชีวิตได ้ปัจจุบนัปัญหาโรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมพบได้มากข้ึน และมีความส าคญัมากข้ึน เน่ืองจากความเป็นอยู่ดีข้ึน เศรษฐฐานะดี การ
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บริโภคอาหารแบบตะวนัตกมากข้ึนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ท าใหพ้บโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติของเมแทบอลิ
ซึม เช่น โรคเบาหวาน อว้น ไขมนัสูงในเลือดเพิ่มข้ึนมาก นอกจากนั้นเม่ือความรู้ทางการแพทยก์วา้งขวางข้ึนและการ
สาธารณสุขดีข้ึน ผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรคเน้ืองอกในสมอง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคธาลสัซีเมีย ผูป่้วยท่ีไดรั้บรังสีรักษา 
ผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคไตวายก่อนและหลงัการปลูกถ่ายไต เป็นตน้ มีชีวติยนืยาวข้ึนภายหลงัการรักษา 
ท าให้เกิดปัญหาโรคต่อมไร้ท่อซ่ึงเป็นภาวะแทรกซอ้นระยะยาวมากข้ึน นอกจากปัญหาดงักล่าว ประชาชนมีความรู้และ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางการแพทยม์ากข้ึน จึงมีความสนใจดา้นสุขภาพและปัญหาของเด็ก เช่น เร่ืองความสูงและการเขา้
สู่วยัรุ่นเร็วผดิปกติ อวยัวะเพศก ากวม คอพอก เต้ีย ปัญญาอ่อนจากขาดไทรอยด์ฮอร์โมน เบาจืด โรคกระดูกอ่อน เป็นตน้ 
ดงันั้นจ านวนเด็กโรคต่อมไร้ท่อจึงเพิ่มมากข้ึนในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมี
ปัญหาทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดพนัธกิจของ
แผนการฝึกอบรม   “เพื่อผลิตกุมารแพทยอ์นุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ท่ีมีความรู้สามารถในการบริบาลเด็ก
ท่ีมีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม มีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเน่ือง กา้วทนัวทิยาการ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ บนพื้นฐาน
แห่งจริยธรรมคุณธรรม สามารถปฏิบติังานในชุมชนและรับใช้สังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม ส่ิงแวดลอ้มและเหมาะสมกบัทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ”  
          คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ไดจ้ดัท าหลกัสูตร
และเร่ิมการฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2533 และมีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 2547 และคร้ังล่าสุดเม่ือปีพ.ศ. 2557 ดงันั้น 
เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุดมศึกษา 2561 
และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบันานาชาติ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงอีกคร้ังในปี 2562 ทั้งน้ีแผนการฝึกอบรมมี
ลกัษณะเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบติังานเป็นฐานท่ีมีการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อให้ไดกุ้มารแพทย์
เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีทนัยุคกบัความกา้วหน้าทางวิทยาการและการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยดึถือผูป่้วยและครอบครัวเป็น
ศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วมคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัของ
ผู ้ป่วยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล ตลอดจนเป็น
ท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน า สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นรวมทั้งสหวิชาชีพได ้รวมทั้งการจดัสมดุลระหวา่งสภาวะการ
ท างานและการดูแลสุขภาพของตนเอง  

5. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขา 

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเป็นเวลา 2 ปี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกัท่ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ี
จ  าเป็นและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ ดงัน้ี 

5.1  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics) 
5.1.1  มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อวชิาชีพแพทย ์ 
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5.1.2  มีความน่าเช่ือถือและความรับผดิชอบ 
5.1.3  มีความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 
5.1.4  เคารพและใหเ้กียรติต่อผูป่้วยและครอบครัว ปฏิบติัดว้ยความเอาใจใส่ โดยไม่ค  านึงถึงบริบทของเช้ือ 

    ชาติ วฒันธรรม ศาสนา อาย ุและเพศ ใหค้วามจริงแก่ผูป่้วยหรือผูป้กครองตามแต่กรณี รักษา 
    ความลบั และ เคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผูป่้วย 

5.1.5  ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและวชิาชีพ เป็นท่ีไวว้างใจของผูป่้วย ผูป้กครองผูป่้วยและสังคม 
5.1.6  มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอ่ืนๆ 

5.2  การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
5.2.1  มีทกัษะในการรับฟังปัญหา เขา้ใจความรู้สึกและความวติกกงัวลของผูป่้วย บิดามารดา ผูป้กครอง 

    หรือผูเ้ล้ียงดูเด็ก  
5.2.2  สามารถส่ือสารกบั ผูร่้วมงาน สหวชิาชีพและ สร้างความสัมพนัธ์และบูรณาการระหวา่งทีมท่ีดูแล 

    รักษาผูป่้วย ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2.3  มีทกัษะในการใหค้  าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5.2.4  สามารถส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ไดอ้ยา่งมี 

    ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5.2.5  สามารถส่ือสารทางโทรศพัท ์ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ และส่ือประเภทอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2.6  ช้ีแจง ใหข้อ้มูลเพื่อใหไ้ดรั้บความยนิยอมจากบิดามารดา หรือผูป้กครองเด็กในการดูแลรักษา และ 

    การยอมรับจากตวัผูป่้วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)ใหค้  าแนะน า และมี 
    ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กและผูป้กครองเด็กอยา่งเหมาะสม 

5.3  ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมและศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (Scientific 
knowledge of pediatric endocrinology and metabolism and other related sciences) (ภาคผนวกที ่1) 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยกุตค์วามรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย ์คลินิก และ ศาสตร์ต่างๆ 
เพื่อการบริบาลผูป่้วย 

5.4  การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
มีความรู้ความสามารถในการใหก้ารบริบาลผูป่้วยเด็กท่ีมีปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  

โดยใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถ ดงัต่อไปน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.4.1  ทกัษะทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั และดูแลรักษาผูป่้วย (Patient assessment and management) 
5.4.2  การใหก้ารบริบาลสุขภาพเด็กแบบองคร์วม โดยยดึผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 
5.4.3  การดูแลผูป่้วยเด็กท่ีอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวติและครอบครัว (End of life care) 
5.4.4  การดูแลรักษาแบบสหวชิาชีพแก่ผูป่้วยเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.4.5  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) และใช ้
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เคร่ืองมือต่างๆ ในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยเด็กโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (ภาคผนวกท่ี 1)   

 5.5  ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)   
5.5.1  มีความสามารถในการก ากบัดูแลสุขภาพของเด็กอยา่งต่อเน่ือง (continuity care) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

        กบัระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
5.5.2  ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูเ้ล้ียงดูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมโดยค านึงถึง 

     ระบบสุขภาพ เด็กและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  
5.5.3  ประเมิน วเิคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ใหค้  าปรึกษา ตลอดจนด าเนินการส่งต่อ บนพื้นฐานความรู้ 
         เร่ืองระบบสุขภาพและการส่งต่อ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และพิทกัษป์ระโยชน์ของผูป่้วยเด็ก  
5.5.4  สามารถโนม้นา้วใหค้รอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองคร์วม 

5.6 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional development)  
เพื่อธ ารงและพฒันาความสามารถดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวชิาชีพ 

เวชกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมใหมี้มาตรฐาน ทนัสมยั และตอบสนองต่อความ 
ตอ้งการของผูป่้วย สังคม และความเปล่ียนแปลง โดย 

5.6.1  ก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นท่ีจ าเป็น วางแผนและ 
         แสวงหาวธีิการสร้างและพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
5.6.2  เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและ 
         สม ่าเสมอ  
5.6.3  คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.6.4  มีวจิารณญาณในการประเมินขอ้มูล บนพื้นฐานของหลกัการดา้นวทิยาการระบาดคลินิก และเวช 
         ศาสตร์เชิงประจกัษ ์  
5.6.5  ประยกุตค์วามรู้ เทคโนโลย ีและทกัษะใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการบริบาลผูป่้วย 
5.6.6  สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากงานนวตักรรมและหรืองานวจิยั 
5.6.7  ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและ 

                            ต่อเน่ือง สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการปฏิบติังานประจ าวนั และการจดัการความรู้ได ้
                            (knowledge management) 

 5.7   ภาวะผู้น า (Leadership)  
มีความสามารถในการเป็นผูน้ า ทั้งในระดบัทีมงานท่ีดูแลรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมีปัญหาระบบต่อมไร้ 

ท่อและเมแทบอลิซึม การท างานร่วมกนัเป็นทีม และการรับปรึกษาผูป่้วย ดงัน้ี 
5.7.1  เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.7.2  ท างานร่วมกบัผูร่้วมงานไดใ้นหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็นหวัหนา้ ผูป้ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
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6. แผนการฝึกอบรม 
6.1   วธีิการให้การฝึกอบรม 

  6.1.1  ขอบเขตของการฝึกอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมจดัการฝึกอบรมเพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือ
ผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกัไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้การฝึกอบรมเน้น
ลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ใน
การดูแลรักษาโรคและปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมและพบบ่อยในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี 
นอกจากน้ี สถาบนัฝึกอบรมสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความตอ้งการของแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดและศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

  6.1.2  ระยะเวลา ลกัษณะและระดับของการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบัชั้นปี โดยหน่ึงระดบัชั้นปีเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 
สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดบัชั้นปีแลว้เทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ยกวา่ 100 สัปดาห์ ทั้งน้ีอนุญาตให้
ลาพกัผ่อนรวมกบัลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 10 วนัท าการต่อระดบัชั้นปีของการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ ในกรณีลาเกินกวา่ท่ีก าหนด จะตอ้งมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพื่อวฒิุบตัรฯ    
  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัการฝึกอบรม โดยยดึแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นศูนยก์ลาง มีการกระตุน้ เตรียม
ความพร้อมและสนบัสนุนให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
และไดส้ะทอ้นการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวชิาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถปฏิบติัต่อผูป่้วยและชุมชนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็น
อิสระของผูป่้วย (patient safety and autonomy)  มีการบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีระบบ
การก ากบัดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่แพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดในระหวา่งการฝึกอบรม 

  6.1.3  การจัดรูปแบบหรือวธีิการการฝึกอบรม 
  รูปแบบการจัดการฝึกอบรม มี 5 รูปแบบ ทั้ งน้ีเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้มีโอกาสสัมผสั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกัของหลกัสูตร (ตารางท่ี 1) ดงัน้ี     

   6.1.3.1  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  
   เป็นการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการฝึกอบรมเขา้
กับงานบริการให้มีการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมในการบริการและ
รับผิดชอบดูแลผูป่้วย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการบริบาลผูป่้วย การท าหตัถการ การให้เหตุผลและการ
ตดัสินใจทางคลินิก การบนัทึกรายงานการใหค้  าปรึกษาผูป่้วย การบริหารจดัการ โดยค านึงถึงศกัยภาพและการเรียนรู้
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั กบังานบริบาลผูป่้วย ทั้งน้ีสถาบนั
ฝึกอบรมตอ้งจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆตามก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
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- ปฏิบติังานท่ีสาขาวชิาต่อมไร้ท่อ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ ของสถาบนัฝึกอบรม     19-22  เดือน 
- สาขาวชิาต่อมไร้ท่อ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ (ต่างสถาบนั อยา่งนอ้ย 2 สถาบนั)/  
           / เวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ/ ภาควชิาอายรุศาสตร์ สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและ 
           เมแทบอลิซึม/วชิาเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง                                              2-5  เดือน  

  6.1.3.2  การเรียนรู้ในห้องเรียน  
     จดัใหมี้การเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และ 

  เพียงพอท่ีจะบรรลุผลของฝึกอบรมท่ีพึงประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี จดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมร่วมประชุม 
  วชิาการ  
• ภายในสาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก เช่น ประชุมวชิาการ ประชุมปรึกษาผูป่้วย,  
          journal club, การบรรยายพิเศษ 
• ภายในภาควชิา เช่น journal club, grand round, basic sciences, guest lecture  
• ระหวา่งภาควชิา เช่น DSD (Disorders of sex development)/ intersex conference และ  
          Ped-Med endocrine conference ระหวา่งโรงพยาบาล เช่น interhospital conference,  

                        Fellow conference 
• การประชุมวชิาการกลางปี และการประชุมวชิาการอ่ืนๆ ของสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวยัรุ่นไทย  

  6.1.3.3  การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 
            เช่น การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน การสอนนกัศึกษาแพทย ์เป็นตน้ สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดั
ให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการฝึกทกัษะการส่ือสาร (communication skills) การฝึกทกัษะ
หัตถการท่ีจ าเป็น โดยมีการติดตามอย่างสม ่าเสมอ  ทกัษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทั้งมี
ประสบการณ์ของการเป็นทีมบริบาลผูป่้วย (patient care team) ทั้งในฐานะหวัหนา้ ผูป้ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
การประเมินความคุม้ค่าของการใชย้าและเทคโนโลยีทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม การเป็นส่วนหน่ึงของทีมประกนั
คุณภาพ การบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เป็นตน้ 

  6.1.3.4  การศึกษาเพิม่เติมด้วยตนเอง  
- การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารส่ิงพิมพแ์ละฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต 
- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธีวิจยั  และใชว้ิจารณญาณในการ

ยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based 
medicine)     

- การตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ทางการแพทย ์และเลือกน ามาใช้ปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย (Decision 
making) 

  6.1.3.5  การวจัิยทางการแพทย์  
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   เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวิจยัขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทางคลินิก 
หรือทางสังคม ตลอดจนมีความรู้ทางดา้นระบาดวิทยาคลินิกและจริยธรรมการวิจยั สามารถสร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจยั โดยก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งท างานวิจยัทางการแพทย ์อยา่งนอ้ยหน่ึงเร่ือง เพื่อเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกท่ี 2)  

   
ตารางที ่1  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ตามความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ 

ความรู้ความสามารถ 
      ทางวชิาชีพ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

1. พฤตินิสัย เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม
แห่งวชิาชีพ 

- เป็นแบบอยา่ง (role model) 
- การปฏิบติังานในหอผูป่้วย  
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
- การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
- การประเมิน 360 องศา 

2.การติดต่อส่ือสารและ
การสร้างสัมพนัธภาพ 

- เป็นแบบอยา่ง 
- การปฏิบติังานในหอผูป่้วย  
- การฝึกสอน การใหค้  าปรึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ/การ

น าเสนอ/สัมมนา 
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา 
- MiniCEX/ long case/ case-

based discussion  

3.ความรู้ความสามารถทาง
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- การบรรยาย 
- การประชุมอภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย  
- การปฏิบติังานในหอผูป่้วย  
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสอบ MCQ 
- การสอบ long case 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา 

 
4.การบริบาลผูป่้วย - การประชุมอภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย  

- การปฏิบติังานในหอผูป่้วย 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ  
- การศึกษาดูงาน  
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- MiniCEX, case-based 

discussion, long case exam 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา  

5.ระบบสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

- การบรรยาย 
- การปฏิบติังานในหอผูป่้วยในและ

หอผูป่้วยนอก 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
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 6.2  เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งครอบคลุมประเด็นการปฏิบติังานทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักุมาร 
 เวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม(ภาคผนวกท่ี 1) ร่วมกบัมีประสบการณ์ดา้นต่อไปน้ี 

- พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและ
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกนั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึม 

- การตดัสินใจทางคลินิก และการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
- ทกัษะการส่ือสาร 
- จริยธรรมทางการแพทยแ์ละการวจิยั 
- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 
- กฎหมายทางการแพทยแ์ละนิติเวชวทิยา 
- หลกัการบริหารจดัการ 
- ความปลอดภยัของผูป่้วย 
- การดูแลตนเองของแพทย ์
- การแพทยท์างเลือก  
- พื้นฐานและระเบียบวจิยัทางการแพทย ์ทั้งการวจิยัทางคลินิกและระบาดวทิยาคลินิก 
- เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์
- การสอนทางคลินิก 

 6.3  จ านวนปีของการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ปี ส าหรับการฝึกอบรมทั้ง 2 ระดบั 

เปิดการฝึกอบรมวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา เร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในการฝึกอบรมตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2563 

 6.4  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
       สถาบนัฝึกอบรมตอ้ง 

6.การพฒันาความรู้  
ความสามารถทางวชิาชีพ 
อยา่งต่อเน่ือง 

- การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย 
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา 
- การท าวจิยั  
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- ผลงานวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
 

7.ภาวะผูน้ า - การบริหารจดัการในหอผูป่้วย 
(หอผูป่้วยใน และนอก)  

- การใหค้  าปรึกษา 
- การน าทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- กิจกรรมวชิาการ (Fellow 

conference, Interhospital 
conference) 
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  6.4.1  บริหารการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ยดึหลกัความเสมอภาค 
 6.4.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการฝึกอบรมและก าหนดอย่างชัดเจนเก่ียวกบัหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอน
ของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานั้นมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 6.4.3  มีการก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อให้มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 

  6.4.4  ด าเนินการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 
6.5  สภาวะการปฏิบัติงาน 

  สถาบนัฝึกอบรม ตอ้งจดัให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยู่เวร) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีการลาพกั เช่น การลา
คลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
เป็นตน้ จดัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมี
การระบุชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการลาพกัผอ่น 

6.6  การวดัและประเมินผล  
ก าหนดให้มีการวดัและประเมินผลทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯซ่ึงต้อง

สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกัของหลกัสูตร (ตารางท่ี 1) 
6.6.1  การวดัและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี  
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัให้มีการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และให้ขอ้มูลป้อนกลบั

อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้เพื่อการพฒันาตนเองแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในระหวา่งการฝึกอบรม มีการวดั
และประเมินผล (summative evaluation) เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละระดบัชั้นปี  และเพื่อการเล่ือนระดบัชั้นปี 
นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวดัและประเมินผล มีการก าหนดเกณฑ์การเล่ือนระดบัชั้นปีและเกณฑ์
การยุติการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไวช้ดัเจนและแจง้ให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบก่อนเร่ิมการ
ฝึกอบรม  

การวดัและประเมินผลในระหวา่งการฝึกอบรมประกอบดว้ย  
1. การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปัญหาผูป่้วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ี

เก่ียวขอ้งระหวา่งโรงพยาบาล (Interhospital pediatric endocrinology and metabolism conference) เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนรู้ 

2.  การประเมินการปฏิบติังานในระหว่างการฝึกอบรมโดยอาจารย ์ผูร่้วมงาน   ให้สอดคลอ้งกบัผลการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้หรือเพื่อการเล่ือนชั้นปี เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรมในแต่ละช่วง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 
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3. การประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมทางวิชาชีพท่ี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง ปฏิบติัไดด้ว้ย
ตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable professional activities; EPA)  

             ในระหวา่งการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งไดรั้บการประเมิน       ผลการเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ท่ีก าหนดในแต่ละระดบัชั้นปี รวมทั้งไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากอาจารยผ์ู ้
ประเมินเพื่อการพฒันาตนเอง ทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและแสดงให้เห็นว่า
ตนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ ตามระดบัของ milestones ท่ีก าหนด  (ภาคผนวกท่ี 3) จึงจะไดรั้บอนุญาตให้
เล่ือนระดบัชั้นของการฝึกอบรม สถาบนัสามารถก าหนดและปรับ milestones เพื่อการวดัและประเมินผลในแต่ละ
ระดบัชั้นปีใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถาบนัตนเองได ้ซ่ึงไดผ้า่นการรับรองจากอฝส. แลว้ 

6.6.2  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม 
       ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ จะตอ้งได้รับวุฒิบตัรฯ/หนังสืออนุมติัฯ สาขากุมารเวช
ศาสตร์และมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรฯ 
2. ผา่นการประเมินการปฏิบติังานในระหวา่งการฝึกอบรม  
3. มีหลกัฐานรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่มีประสบการณ์ภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนด  

          (Log book/ Portfolio)  
4. ผา่นการประเมิน EPA โดยสถาบนัฝึกอบรมแลว้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ภาคผนวกท่ี 4) 
5. ผา่นการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ชนิดของการวดัและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge)  โดยการสอบขอ้เขียนแบบปรนัย (Multiple 

choice questions MCQ) และ short answer 
2. การประเมินการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Problem-solving and decision making  skills) โดยการ

สอบปากเปล่าแบบรายยาว (long case) 
3. การสอบวทิยานิพนธ์ 

ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บวฒิุบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและสอบผา่นการวดัและประเมินผลทุกขอ้ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
(ภาคผนวกท่ี 5) 

 
6.6.3  การวดัและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

(อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม 
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  ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บวุฒิบตัรฯ  หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ จาก
แพทยสภา และตอ้งแสดงหลกัฐานการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อแสดงวา่ไดมี้การพฒันาตนเอง จ านวนหน่วยกิตเฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิตใน 5 ปี (นบัตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป)  ไดรั้บวุฒิบตัรฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากสถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง หรือเป็นผูท่ี้ไดป้ฏิบติังานทางกุมารเวช
ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าของการเปิดฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม มาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 5 ปี   

วธีิการวดัและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบขอ้เขียนแบบปรนยั (MCQ) และ short answer 
2. การประเมินการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (Problem-solving and decision making skills)  โดยการสอบปากเปล่า
แบบรายยาว (long case)  
3. มีผลงานวิจยัทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ (manuscript) พร้อมส่งตีพิมพ์หรือ
ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการแลว้  

ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บหนงัสืออนุมติัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและสอบผา่นการวดัและประเมินผลทุกขอ้ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
(ภาคผนวกท่ี 5) 

7.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 7.1  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ และตอ้งมีคุณสมบติัอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  

- เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัฯหรือวฒิุบตัรฯสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือ 
- เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้นในสาขากุมารเวชศาสตร์ครบตามหลกัสูตรของแพทย

สภาในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง 
นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็น

อุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ฉบบัพ.ศ. 
2559”) รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีแพทยสภาก าหนด ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยื่นใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมท่ี
แพทยสภาตามคุณสมบติัและระยะเวลาการรับสมคัรท่ีแพทยสภาก าหนด สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดเกณฑ์และ
แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูส้มคัร โดยยึดหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อคดัเลือกผูท่ี้
สมควรรับไวท้  าการฝึกอบรมตามศกัยภาพท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้นไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา 
 7.2  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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  จ านวนผูเ้ขา้รับฝึกอบรมหรือศกัยภาพในการฝึกอบรมของสถาบนัให้พิจารณาตามสัดส่วนของจ านวน
อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางต่อไปน้ี  (ตอ้งมีอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน ต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  1 คน  ต่อ 1  ระดบัชั้นปี  การ
เพิ่มจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีอาจารยเ์พิ่ม 1 ท่าน ต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี การนบัจ านวน
อาจารยใ์หน้บัเฉพาะอาจารยท่ี์ปฏิบติังานเตม็เวลา) หากสถาบนัฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งจดัให้มีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม
ปฏิบติังานแบบบางเวลาดว้ย ใหใ้ชห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 8 ในการค านวณ 

หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรมหรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบให้กบัหลาย
หลกัสูตรในสาขาเดียวกนั จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึง ๆ 
จะตอ้งไม่เกินศกัยภาพของสถาบนัการฝึกอบรมนั้น 

 
จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ปีละ ชั้นละ) 1 2 3 4 5 
จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 3 4 5 6 
ภาระงานผูป่้วยนอกกุมารเวชศาสตร์ท่ีคลินิก 
  โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
  (จ  านวนคร้ังของผูม้ารับการตรวจ/ปี) 

600 900 1,200 1,500 1,800 

ภาระงานผูป่้วยในท่ีมีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึมทั้งในแผนกและนอก
แผนก (จ านวนการรับไวใ้นโรงพยาบาล/ปี) 

90 120 150 180 210 

การทดสอบพิเศษทางระบบต่อมไร้ท่อและ 
เมแทบอลิซึม (endocrine test) (คร้ัง/ปี) 

50 75 100 125 150 

  
8.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
     สถาบนัฝึกอบรมตอ้ง 

- ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้ง 
กบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ความจ าเป็นของการฝึกอบรม และระบบการบริบาล
สุขภาพของประเทศ  

- ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญท่ีต้องการ 
คุณสมบติัทางวชิาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก  

- ระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย ์ และสมดุลระหวา่งงานดา้นการศึกษา การวจิยั และ
การบริการ  

- มีจ  านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คน  
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8.1  คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไดรั้บวุฒิบตัรฯหรือหนงัสืออนุมติั ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

8.2  คุณสมบัติผู้ทีจ่ะเป็นผู้รับผดิชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
 ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช 

กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และตอ้งได้รับวุฒิบตัรฯหรือหนังสืออนุมติั ฯ อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 8.3  จ านวนข้ันต ่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 
   หากจ าเป็นตอ้งใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมดว้ย จ านวนขั้นต ่าของอาจารย ์   
ผูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมทั้งหมด     เพื่อให้
สามารถติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้ และภาระงานในอนุสาขากุมารเวช     ศาสตร์โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกนัทั้งหมด จะตอ้งไม่น้อย   กว่า
ภาระงานของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีตอ้งทดแทน 
   ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ        
ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรมโดย 
ทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

 
9.  ทรัพยากรทางการศึกษา 

 สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
9.1  สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีทนัสมยั 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั และ
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั 
9.2  การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 6) จ  านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิด
ของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกเวลา
ราชการ การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับสนบัสนุนการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ทัว่ไป (แบบบนัทึกขอ้มูลฉบบั ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบนัทึกขอ้มูลฉบบั ข) ส าหรับการ
เป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ของแพทยสภา  
9.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 
9.4  มีทีมการดูแลผูป่้วย เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบั
ผูร่้วมงานและบุคลากรวชิาชีพอ่ืน 
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9.5  มีระบบท่ีส่งเสริมให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวน
การทางวทิยาศาสตร์ในอนุสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม และมีการบูรณาการ
ระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอและสมดุล 
9.6  การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม  

10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก ากบัดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ า  มี
กลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งครอบคลุมดา้น
ต่างๆต่อไปน้ี 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
- หลกัสูตรฝึกอบรม  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
- สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา   
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของหลกัสูตร 
- พฒันาการของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
- การวดัและการประเมินผลการฝึกอบรม 
- ขอ้ควรปรับปรุง 

  สถาบนัฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ห้การฝึกอบรม 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด นายจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร และน าผลการประเมินท่ี
ไดม้าพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

11.  การทบทวนและการพฒันา 
  ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแพทยสภามอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
จัดให้มีการทบทวน/พฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ 
โครงสร้าง  เน้ือหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และ
สภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องท่ีตรวจพบ มีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผล
การทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 

12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้น 
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ต่างๆ ไดแ้ก่ การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การ
วดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมใน
แต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้น
ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ และพฒันาคุณภาพหลกัสูตรเป็นระยะๆอยา่งสม ่าเสมอ 
  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมต้องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง มีการการบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม 
  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้ใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 

13.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีกระบวนการส าหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง  เน้ือหา 
ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ และจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวกที ่1  เน้ือหาวชิาและการตรวจเพ่ือการวนิิจฉัยและรักษา 
 

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

ความรู้ทางดา้นปัญญาพิสัย 

1. ความรู้พื้นฐานของระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Basic Endocrinology) ในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพ

ดา้นกายวภิาค สรีรวทิยา ชีวเคมี พยาธิก าเนิด (pathogenesis) พยาธิวทิยา (pathology) พนัธุศาสตร์ และอณูพนัธุ

ศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบต่อมไร้ท่อ ไดแ้ก่ 

1.1   Basic sciences of endocrine system 

1.1.1   Fetal endocrinology 

1.1.2  Anatomy and physiology 

1.1.3 Peptide hormones 

1.1.4 Steroid hormones 

1.1.5 Hormone receptors 

1.1.6 Signal transduction pathways 

1.1.7 Neural regulation of endocrine system 

1.1.8 Genetics of endocrinology 

1.1.9 Molecular endocrinology   

1.1.10    Hormone assays 

1.2 Hypothalamic – pituitary gland and Hypothalamic – pituitary disorders 

1.2.1  Anterior pituitary disorders 

-  Growth hormone deficiency  

-  Gigantism / acromegaly 

-  Congenital / acquired hypopituitarism 

-  Isolated gonadotropin deficiency 

-  Pituitary tumor 

1.2.2 Posterior pituitary disorders 

-  Diabetes insipidus 

-  Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) 

-  Cerebral salt wasting 
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1.3 Thyroid gland and thyroid disorders 

1.3.1  Hypothyroidism 

  -  Congenital 

  -  Acquired 

  -  Neonatal thyroid screening 

1.3.2 Thyrotoxicosis 

  -  Graves’ disease 

  -  Neonatal thyrotoxicosis 

  -  TSH – mediated hyperthyroidism 

  -  Iodine – induced thyrotoxicosis 

1.3.3 Thyroiditis 

  -  Acute suppurative thyroiditis 

  -  Subacute (viral) thyroiditis 

  -  Chronic autoimmune thyroiditis 

1.3.4 Goiter  

1.3.5 Thyroid nodules 

  -  Benign tumor and cysts 

  -  Malignant thyroid tumors 

1.3.6 Non – thyroidal illness 

1.3.7  Iodine deficiency disorders (IDD)  

1.4  Growth and pubertal disorders 

1.4.1  Short stature / failure to thrive 

1.4.2  Tall stature 

1.4.3  Precocious puberty 

           -  Central precocious puberty 

          -   Peripheral precocious puberty 

1.4.4  Delayed puberty 

  -   Hypogonadism 

  -   Constitutional delay of growth and puberty 
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1.4.5  Pubertal variants 

  -  Premature thelarche 

  -  Pubertal gynecomastia 

  - Premature adrenarche  

  - Menstrual irregularity 

1.5 Adrenal gland and adrenal disorders 

1.5.1  Hypoadrenocorticism 

   - Congenital adrenal hyperplasia 

   -  Congenital adrenal hypoplasia 

   - Adrenocortical unresponsiveness to ACTH 

   - Adrenoleukodystrophy 

   - Mineralocorticoid deficiency 

   -  Adrenal hemorrhage 

   - Addison’s disease 

   - ACTH deficiency 

   - End organ unresponsiveness 

1.5.2 Hyperadrenocorticism 

   - Cushing syndrome 

   - Virilizing adrenal tumor 

   - Feminizing adrenal tumor 

     - Hyperaldosteronism 

1.5.3 Disorders of the adrenal medulla 

   - Pheochromocytoma 

1.6  Disorders of sex development (DSD) and reproductive system 

    1.6.1 Normal sex development  

1.6.2 Abnormalities of gonadal development 

   - Turner syndrome and its variants 

    - 47, XXX syndrome  

    - 46, XX DSD 

   - 46, XY DSD 

  - 46, XX/46, XY disorders of sex development 
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   - 45, X/46, XY disorders of sex development 

   - 45, X maleness 

   - Others (cloacal exstrophy, Müllerian duct aplasia–renal agenesis– 

                               cervicothoracic somite dysplasia (MURCS) syndrome) 

1.6.3 Abnormalities of testicular function 

   - Klinefelter syndrome (47,XXY) 

   - 47, XYY  

   - Leydig cell aplasia / hypoplasia 

   - Testicular biosynthetic defects 

1.6.4 Extragonadal abnormalities 

   - 5 α-Reductase deficiency 

   - Androgen insensitivity syndrome 

   - Multiple congenital abnormalities 

   - Masculinization of the female fetus 

1.6.5 Others 

   - Undescended testis 

   - Vanishing testis syndrome 

   - Hypospadias 

   - Gonadal tumors 

1.6.6 General principles of the management of ambiguous genitalia 

   - Evaluation & diagnosis 

   - Gender assignment / reassignment 

1.6.7 General principles of the management of transgender 

1.6.8 Abnormalities of ovarian function 

              - Ovarian cyst 

  - McCune Albright syndrome 

1.7 Disorders of calcium, phosphate, vitamin D, and bone 

1.7.1 Calcium, magnesium and phosphate homeostasis 

1.7.2 Disorders of parathyroid hormone (PTH) secretion or action 

   - Hypoparathyroidism 

   - Pseudohypoparathyroidism 
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   - Magnesium deficiency 

   - Hyperparathyroidism 

1.7.3 Disorders of vitamin D (rickets) 

1.7.4 Neonatal hypocalcemia 

1.7.5 Hypercalcemia 

   - Primary hyperparathyroidism 

   - Hypervitaminosis A, hypervitaminosis D 

   - Immobilization 

   - Idiopathic infantile hypercalcemia  

 - Williams syndrone 

   - Hypercalcemia of malignancy 

1.7.6 Hypophosphatemic states 

   - Hypophosphatemic rickets 

   - Tumor – induced hypophosphatemia 

   - Renal tubular acidosis 

   - Fanconi syndrome 

1.7.7 Renal osteodystrophy 

1.7.8 Others 

   - Osteopenia of prematurity 

   - Osteogenesis imperfecta 

   - Osteoporosis/osteopenia 

1.8 Carbohydrate metabolism and hypoglycemia 

1.8.1 Pathophysiology 

   - Glucose metabolism 

   - Glycogen synthesis and degradation 

   - Glycolysis, gluconeogenesis, and recycling of lactate and alanine 

   - Fatty acid synthesis, oxidation and ketogenesis 

1.8.2 Etiologies of hypoglycemia 

   - Hyperinsulinism 

   - Glycogen storage disorders  

   - Disorders of gluconeogenesis 
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   - Drug-induced hypoglycemia 

   - Defects of glucose transporter 

   - Inborn errors of metabolism involving hypoglycemia 

    - Infants of diabetic mother 

1.9  Diabetes mellitus 

1.9.1 Etiology, pathogenesis and therapy of type 1 and type 2 diabetes mellitus 

1.9.2 Diagnosis and management of type 1 and type 2 diabetes mellitus 

1.9.3 Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar coma 

1.9.4 Other types of diabetes mellitus 

   - Neonatal diabetes mellitus 

   - Maturity onset diabetes of the young 

   - Drug-induced diabetes mellitus 

   - Syndrome associated diabetes mellitus 

   - Genetic defect of insulin action   

1.10 Obesity and metabolic syndrome 

1.10.1 Neuroendocrine regulation of energy balance 

1.10.2   Simple obesity with medical consequences 

1.10.3 Obesity disorders 

   - Endocrine causes 

   - Syndromic obesity 

   - Monogenic obesity 

   - Hypothalamic obesity 

1.10.4 Metabolic syndrome 

   - Insulin resistance syndrome 

   - Dyslipidemia 

  - Polycystic ovary syndrome 

1.11 Special topics in clinical endocrinology 

1.11.1   Gastrointestinal peptide hormones 

1.11.2      Multiple endocrine neoplasm 

1.11.3   Surgery for endocrine disorders 

1.11.4   Dermatologic manifestations of endocrine disorders 
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1.11.5   Autoimmune endocrine syndrome 

1.11.6  Genetic endocrine disorders 

1.11.7    Endocrine disruptors 

1.11.8  Endocrinopathy in chronic illness and cancer survivors 

 

2. ความสามารถเชิงปฏิบติัการ  

รู้หลกัการและสามารถตรวจและแปลผลการตรวจดงัต่อไปน้ี 

2.1 Growth hormone (GH)   

  -  Exercise 

  -  Sleep 

  -  Insulin-induced hypoglycemia 

  -  Arginine stimulation 

  -  Glucagon stimulation 

  -  L-dopa 

  -  Clonidine stimulation 

  - IGF-I, IGFBP-3   

2.2 GH-releasing hormone (GHRH) stimulation 

2..3 GH suppression test 

2.4 Adrenocorticotropin (ACTH) stimulation 

2.5 Thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation 

2.6 Metyrapone test 

2.7 Dexamethasone suppression test 

2.8 Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) test 

2.9 Combined test of anterior pituitary function 

2.10  Water deprivation test 

2.11 Human chorionic gonadotropin (hCG) stimulation test 

2.12 Thyroid profiles 

 -  Thyroid function tests 

 -  Thyroxine binding globulin (TBG) 

 -  Thyroglobulin (Tg) 

 -  Thyroid auto-antibodies (thyroglobulin antibody, thyroperoxidase antibody) 
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 -  Thyrotopin receptor antibody (TRAb) 

 -  Radionuclide scan and uptake   

 -  Perchlorate discharge test 

 -  Thyroid fine needle aspiration and biopsy 

2.13 Serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase  

2.14 Serum parathyroid hormone (PTH) 

2.15 Serum vitamin D metabolites 

2.16 Bone markers 

2.17 24-hr/random urine for calcium, phosphate, creatinine 

2.18 Urinary cAMP and phosphate response to PTH 

2.19 Tests of adrenocortical function 

  -  Plasma cortisol 

  -  ACTH 

  -  ACTH stimulation 

  -  Plasma renin activity (PRA) / direct renin 

  -  Plasma aldosterone 

  -  Plasma 17-OH progesterone 

  -  Plasma dehydroepiandrosterone sulphate(DHEAS) 

 -  Urine steroid metabolites 

2.20 Adrenal medulla  

  -  Urine vanillyl-mandelic acid (VMA), homovanilic acid (HVA) 

  -  Urinary catecholamines 

  -  Plasma catecholamines 

2.21 Gonads 

  -  Plasma testosterone 

  -  Plasma estradiol 

  -  Plasma dihydrotestosterone 

                -  Plasma androsterone/androstenedione  

  -  Serum luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) 

  -  β-hCG 
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2.22 Pancreas 

  -  Plasma glucose 

  -  Serum insulin 

  -  HbA1C 

  -  Serum ketones 

  -  Plasma C-peptide 

  -  2-hr postprandial blood glucose 

  -  Urine glucose 

  -  Urine ketones 

  -  Insulin auto antibody (IAA) 

  -  Islet cell antibody (ICA) 

  - Anti-glutamic decarboxylase antibody (GAD 65) 

  - Anti-tyrosine phosphatase antibody (IA2) 

  -  Oral glucose tolerance test 

  -  Intravenous glucose tolerance test 

  -  Glucagon stimulation test 

2.23 Inferior petrosal sinus sampling 

 

3. สามารถแปลผลลกัษณะปกติและผดิปกติท่ีพบโดยการตรวจทางรังสี  

 3.1 Bone 

   - Bone age 

   - Skeletal survey 

   - Bone densitometry 

 3.2 Neuroradiologic evaluation 

   -  Plain skull X-ray 

   -  Computed tomography (CT) 

   -  Magnetic resonance imaging (MRI) 

 3.3  Thyroid 

   -  Scan 

   -  Ultrasonography 

   -  Radioactive scan/uptake 
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 3.4  Adrenal gland 

   -  Plain abdomen 

   -  CT scan 

   -  Ultrasonography 

   - MIBG 

   -  MRI  

 3.5  Pancreas 

    - PET scan 

  3.6 Pelvic ultrasonography 
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ภาคผนวกที ่2  ระเบียบการท างานวจัิยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
                         โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมพ.ศ. 2562 
 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 1-2 ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 2 ปี โดยเป็น
ผูว้จิยัหลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

(1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
(2)  วธีิการวจิยั 
(3)  ผลการวจิยั 
(4)  การวิจารณ์ผลการวจิยั 
(5)  บทคดัยอ่ 

• ขอบเขตความรับผดิชอบ 
เน่ืองจากความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ตอ้งบรรลุตาม
หลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562  และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรฯ เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมตอ้งรับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดของสถาบนัตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยั ไป
จนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งสมาคมฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้ง
รายงานช่ืองานวจิยั อาจารยท่ี์ปรึกษา  และความคืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัสมาคมฯ 
เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 

• คุณลกัษณะของงานวจิยั 
1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ  แต่

น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการ

วจิยัในคน หรือ good clinical practice (GCP)  
3. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั  
4. งานวจิยัทุกเร่ือง ควรด าเนินงานวจิยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสมกบัค าถามวจิยั  
5. ใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  

• ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ป่วย 
1. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลงโดย

เคร่งครัด 
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2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยัตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป่้วย
หรือผูแ้ทนเก็บไว ้1 ชุด 

3. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ยกเวน้ไดมี้การ
ระบุและอนุมติัในโครงการวิจยัแลว้ และผูว้จิยัหรือคณะผูว้ิจยัต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกับผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

4. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หากมี
ผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ให้ด าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยั เพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป            

5. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์  ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั  กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน 3 ขอ้
ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   
5.1 การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 
5.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  
5.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์าม
มาตรฐาน  

• กรอบการด าเนินงานวจัิยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 
ทั้งน้ี เดือนท่ีก าหนดข้ึนเป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจจะท าไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่น้ีไดบ้า้ง โดย

ใหแ้ต่ละสถาบนัไปก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง 
     เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 
        3  จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
        6  จดัท าโครงร่างงานวจิยั 
        7  พิจารณาโครงร่างงานวิจยั 
        8  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั 
    ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั 
    (ถา้ตอ้งการ) 
        9  เร่ิมเก็บขอ้มูล 
       15              น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
       19  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
       20  จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
       21  ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยักุมาร 
                                                      แพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหท้ าการประเมินผล  ส าหรับประกอบคุณสมบติัการ 
                                                      เขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 
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ภาคผนวกที ่3  กจิกรรมทางวชิาชีพทีแ่พทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
                        ไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) 
 
Entrustable professional activities (EPA) 

คือ กิจกรรมท่ีมีความส าคญัมาก (critical activities) ท่ีผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นกุมารแพทยต่์อมไร้ท่อและเมแทบอลิ

ซึมทุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวยัรุ่นไทย ก าหนด EPA ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้

ท่อและเมแทบอลิซึมทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมดงัน้ี 

EPA 1: Acute management for common pediatric endocrine emergencies  

EPA 2: Management for common pediatric endocrine diseases  

EPA 3: Performing common pediatric endocrine procedures  

EPA 4: Endocrine management after surgery  

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  

Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งควบคุม 

Level 5 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

2. โรค/ภาวะทีส่ าคัญซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมต้องให้การ
ดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 

 ตารางที ่1: EPA 1: Acute  management for common pediatric endocrine emergencies 
1. Diabetic ketoacidosis (DKA)  
2. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)   
3. Adrenal insufficiency  

4. Hypoglycemia, hypocalcemia, hypercalcemia; and hyponatremia and hypernatremia secondary to 
ADH disorders  
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ตารางที ่2: EPA 2: Management for common pediatric endocrine diseases i.e congenital hypothyroidism/Graves 
disease/Hashimoto thyroiditis ?? 

1. Familial short stature/ Constitutional delayed growth and puberty (CDGP) 

2. Diabetes mellitus 

3. Precocious puberty  

4. GH deficiency/ multiple pituitary hormone deficiency 

5. Congenital adrenal hyperplasia (CAH) 
 
ตารางที ่3: EPA 3: Performing common pediatric endocrine procedures  

1. Dynamic endocrine testings 
 

ตารางที ่4: EPA 4: Endocrine management after surgery  

1. Pre- and post-operative care of patients with sellar/ suprasellar surgery, pheochromocytoma etc.  
 
2. เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน    

EPA 1: EPA 1: Acute management for common pediatric endocrine emergency 
Title of the EPA Acute  management for common pediatric endocrine emergency 
Specifications 1. Detect significant problems/severity of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management  
6. Provide proper and adequate emergency management 
7. Inform patients/relative with proper and adequate information 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory setting and inpatient setting  
Domains of competence Professional habits, attitudes, moral and ethics/   

Communication and interpersonal skills/  
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Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism and 
other related sciences/ 
 Patient care/ 
 Health system and health promotion/  
Continuous professional development 

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

Knowledge: clinical management of common pediatric endocrine 
emergency, rational use of drugs and investigations, the 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients with endocrine 

emergency 2 cases  within the 2 years of training 
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 
 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year fellow– level 3 (1 case) 
- Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in 

different diseases/problems) 
 
Milestone EPA 1: Management for common pediatric endocrine emergency  

 F1 F2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

ก.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการ
รวบรวมขอ้มูล   

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะฉุกเฉินทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ี
พบบ่อยในเด็กได ้   

ค.บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง.ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ    
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 F1 F2 

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism 
and other related sciences) 

  

ก.เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข.มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในเด็ก   

การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
professional development)  

  

ก.มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 

- - 

ข.ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ - - 
ค.การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง.เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal 
skills) 

  

ก.น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข.ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์   

ค.ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง.มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ.เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทาง
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก   

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 

  

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วม
วชิาชีพ และชุมชน   

ข.มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (Continuous Professional Development)   

ค.มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง.ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
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 F1 F2 

ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health 
promotion)   

  

ก.มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข.มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค.มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ.ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

  

 
EPA 2: Management for common pediatric endocrine diseases 

Title of the EPA Management for common pediatric endocrine diseases 
Specifications 1. Detect significant problems/severity of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management  
6. Inform patients/relative with proper and adequate information 
7. Record proper and adequate clinical information 
8. Able to lead and communicate with the health-care team  

Context Ambulatory setting and inpatient setting  
Domains of competence Professional habits, attitudes, moral and ethics/  Communication and 

interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology 
and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health system 
and health promotion/ Continuous professional development 

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

Knowledge: clinical management of common laboratory investigation, 
rational use of investigations, the reimbursement of various health care 
systems.  
Skills: history taking, physical examination,clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family  
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
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- Demonstrate experience coping with patients with common pediatric 
endocrine diseases 2 cases/item within the 2 years of training  
- Completeness of OPD/IPD records 

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

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Discussion 
 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year fellow – level 3 (1 case) 
- Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in 

different diseases/problems) 
 

Milestone EPA 2: Management for common pediatric endocrine diseases  
 F1 F2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

ก.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวม
ขอ้มูล   

ข.วนิิจฉยั บ าบดัรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ีพบบ่อยในเด็กได ้   
ค.บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง.ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism 
and other related sciences) 

  

ก.เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข.มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาโรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในเด็ก   

การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
professional development) 

  

ก.มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 

- - 

ข.ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ - - 
ค.การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
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 F1 F2 
ง.เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal 
skills) 

  

ก.น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข.ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์   

ค.ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง.มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ.เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทาง
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก   

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 

  

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วม
วชิาชีพ และชุมชน   

ข.มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (Continuous Professional Development)   

ค.มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง.ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   

ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health 
promotion)   

  

ก.มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข.มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค.มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ.ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
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EPA 3: Performing common pediatric endocrine procedures  

Title of the EPA Performing common pediatric endocrine procedures e.g. dynamic 
endocrine testing 

Specifications 1.Know indications/ principles of pediatric endocrine procedures 
2. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s 
   risks to particular procedures/interventions 
3. Provide appropriate and relevant investigations  
4. Provide appropriate interpretation of investigations/ testing proper  

Context Outpatient/in-patient setting  
Domains of 
competence 

Professional habits, attitudes, moral and ethics/  Communication and 
interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology 
and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health system 
and health promotion/ Continuous professional development 

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

Knowledge: the principle of testing and preparation before performing 
testing  
Skills: clinical injection technique and collection a proper specimens  
Experience: 
- Demonstrate dynamic endocrine testing 1 case 

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

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Discussion 
 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year fellow– level 3 (1 procedure) 
- Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 

procedure in different diseases/problems) 
 

 
Milestone EPA 3: Performing common pediatric endocrine procedures  

 F1 F2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

ก.มีทกัษะในการฉีดยา/เปิดหลอดเลือดเพื่อฉีดยา   
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 F1 F2 
ข.สามารถเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจทดสอบฮอร์โมน/หตัถการ   

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism 
and other related sciences) 

  

ก.เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข.มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึมในเด็ก   

การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
professional development) 

  

ก.มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 

- - 

ข.ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ - - 
ค.การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง.เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal 
skills) 

  

ก.น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข.ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์   

ค.ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง.มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ.เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทาง
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก   

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 

  

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วม
วชิาชีพ และชุมชน   

ข.มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (Continuous Professional Development)   

ค.มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
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 F1 F2 
ง.ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   

ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health 
promotion)   

  

ก.มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข.มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค.มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ.ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

  

 
EPA 4: Endocrine management after surgery  

Title of the EPA  Endocrine management after surgery  

Specifications 1. Detect significant problems/severity of patients 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management  
6. Provide proper and adequate emergency management 
7. Inform patients/relative with proper and adequate information 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care team  

Context Inpatient setting  

Domains of 
competence  

Professional habits, attitudes, moral and ethics/  Communication and 

interpersonal skills/ Scientific knowledge of pediatric endocrinology 

and metabolism and other related sciences/ Patient care/ Health 

system and health promotion/ Continuous professional development 

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

Knowledge: clinical management of common medical problems after 
surgery, rational use of drugs and investigations, the reimbursement of 
various health care systems.  
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Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients with endocrine 

management pre- and post surgery 1 case within the 2 years of 
training 

Completeness of IPD records: 1 record/week/rotation  
Assessment information 
sources to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical conferences 
- Discussion 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year fellow – level 3 (1 case) 
- Unsupervised at the end of second year fellow – level 4-5 (1 case in 

different diseases/problems) 

Milestones EPA 4: Endocrine management after surgery 
 F1 F2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวม

ขอ้มูล   

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผดิปกติทางต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ีจะเกิดข้ึน
หลงัการผา่ตดั   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ - - 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง (Scientific knowledge of pediatric endocrinology and metabolism 
and other related sciences) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจ - - 
ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเช่ียวชาญในสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอ

ลิซึมในเด็ก   
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 F1 F2 

การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
professional development) 

  

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ - - 
ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล - - 
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal 
skills) 

  

ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ - - 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์
-  

ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางต่อมไร้

ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก    

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 

  

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วม
วชิาชีพ และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

- - 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย - - 
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม - - 
ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health 
promotion)   

  

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ - - 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย - - 
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย - - 
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
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 F1 F2 
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

- - 

 
EPA-competencies matrix 
 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

Patient care • • • • 
Scientific knowledge of pediatric endocrinology 
and metabolism and other related sciences 

• • • • 

Continuous professional development • • • • 
Communication and interpersonal skills • • • • 
Health system and health promotion • • • ? 

 
เกณฑ์ประเมินการเล่ือนช้ันปี*  
1.  เม่ือผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
EPA 1, level 3 (1 case) 
EPA 2, level 3 (1 case)  
EPA 3, level 3 (1 procedure) 
EPA 4, level 3 (1 case) 
2.  เม่ือผ่านการฝึกอบรม 13-24 เดือนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
EPA 1, level 4-5 (1 case) 
EPA 2, level 4-5 (1 case) 
EPA 3, level 4-5 (1 procedure) 
EPA 4, level 4-5 (1 case) 
 



 
 

ภาคผนวกที ่4  เกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันทีจ่ะรับผู้เข้าฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ 
                         และเมแทบอลซึิม 

สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ จ านวนผูป่้วยและการบริการ 
ผูด้  าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทย
สภา ดงัน้ี 
     1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
          (1) คุณสมบติัทัว่ไป  

(ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพหรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพจากแพทยสภา 
(ข) มีบรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสังคมนกัวชิาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ใหแ้ก่ผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภทผูป่้วยใน

และผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแลรักษา
และใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล 
เป็นผู ้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู ้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารงาน
และการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม 

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนว่ามุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมท่ีมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได้ และมีวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจดัการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวให้ท าเป็นระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
ความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลท่ีขอเปิด
ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / 



 
 

โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท า
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ/สถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล จะต้อง
ด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อให้ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อาจารย ์ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผน
ด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ
พร้อมดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว 
จะตอ้งไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอใน
การด าเนินการระยะยาว และใหมี้ผูแ้ทนราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีรับผิดชอบดูแล
การฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

(2)   หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงห้องปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิ
แพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 
• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือและส่ิงส่ง

ตรวจทางเซลล์วิทยาท่ีไดจ้ากการผ่าตดัหรือการท าหัตถการสามารถเตรียมสไลด์ช้ินเน้ือเยื่อ
และส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลามีความสามารถ 
และเต็มใจให้ค  าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัราการตรวจศพซ่ึง
เปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวชิาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนิน
โรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ 
การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลล์วิทยาตอ้งกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ
วนิิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  สถาบนัจะตอ้ง
แสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนิน
โรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวิทยา
จากการตรวจช้ินเน้ือจากศพ (necropsy)  หรือการตรวจภาพทางรังสี   



 
 

• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้าน
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกนัได้เป็น
ประจ า  

(ข)   หน่วยรังสีวทิยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ  าเป็น 
ส าหรับการฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางการแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทยท่ี์ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก หรือมีแหล่งท่ีสามารถสืบคน้ส่ิงดงักล่าวทาง electronic 
ไดเ้ท่าเทียมกนั  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้ผูป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึง
บนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ 
คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพตามดชันีช้ีวดัของระบบสาธารณสุข 

     2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
(1)  มีจ  านวนและคุณวุฒิของแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์ง

ไดรั้บหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึมอยา่งนอ้ย 2 คน และอาจารยผ์ูท่ี้ท  าหนา้ท่ีหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี
หรือประธานการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บวฒิุบตัรทางดา้นต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็กมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 10 ปี delete เพราะประโยคน้ีเป็นเกณฑก์ลางของสมาคม ไม่ใช่ของสถาบนัฝึกอบรม 

            (2) มีงานบริการทางต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็กท่ีมีคุณภาพและจ านวนเพียงพอส าหรับการ 
    สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและมีกิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมีปริมาณงาน 
  บริการดงัน้ี 
  (ก) ผูป่้วยนอกในคลินิกต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็กไม่นอ้ยกวา่ 600 คร้ัง/ ปี 
  (ข) ผูป่้วยในท่ีรับปรึกษาทั้งในและนอกแผนกไม่นอ้ยกวา่ 90 คน/ปี 

   (3)  หอ้งปฏิบติัการ/หน่วยงานสนบัสนุน  สถาบนัฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบติัการท่ีสามารถให ้  
         การสนบัสนุนและรองรับงานวจิยัได ้มีหออภิบาลผูป่้วยหนกัท่ีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ครบ 
   (4) กิจกรรมวชิาการของสถาบนัฝึกอบรม     

 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
(ก) จดัท าวารสารสโมสร (journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
(ข) การประชุมอภิปรายผูป่้วยในหรือระหวา่งภาควชิา/หน่วยงาน  
(ค) การประชุมวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 



 
 

 สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยหรือคุณสมบติัขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัสมทบอ่ืนร่วมดว้ยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในเด็ก 

           (5) กิจกรรมวชิาการอ่ืน ๆ 
ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวชิาการนอกสถานท่ี ตามโอกาสอนัควร 

     3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 

สถาบันฝึกอบรมหลัก  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิด
เป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอด
หลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร  
สถาบันฝึกอบรมสมทบ  ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมติัจากแพทยสภาให้เป็นสถาบนัฝึกอบรม

สมทบกบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในส่วนท่ีสถาบันหลักไม่
สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

ตวัอยา่ง  คณะแพทยศาสตร์ ......... จดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... และขอ
อนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
............. เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ จดักิจกรรม .......... ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้  

 สถาบันร่วมฝึกอบรม   ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ
ซึมและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่
ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  

ตวัอยา่ง  คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกบั โรงพยาบาล ............. จดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 
เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8 เดือน เป็นตน้  

สถาบันฝึกอบรมกจิกรรมเลือก  ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวทิยาลยักุมารแพทย์
แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 



 
 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีสนใจได้ใน
ลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) หลกัสูตรอาจจดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดรั้บประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมี
ระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

                   คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีได้รับการอนุมติัจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็นการจดัการ
ฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล หากเป็น
การจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ
จดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภาเพื่อส่งให้ราชวิทยาลยักุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู ้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของ
สถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสูตรและจ านวนความ
ตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ให้น าเสนอราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภา
มอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมติัต่อไป 

 
การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 

                 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการ
ฝึกอบรม จะต้องจดัให้มีการติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วม
ฝึกอบรม ท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด  และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพื่อเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

                 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใด
ไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมส าหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรม
หลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนั
ฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด  



 
 

                  หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม
ใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให ้“ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของ
สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ให้
ด าเนินการตาม ขอ้ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวกที ่5  เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ 
                         และเมแทบอลซึิม 
 

ประเมินผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็น
กรรมการจากนอกสถาบันฝึกอบรมฯ 

ผู้ที่จะเข้าสอบข้อเขียนและปากเปล่าจะต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองที่เขียนเป็น
ต้นฉบับพร้อมส่งตีพมิพ์หรือได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการแล้ว 

การสอบข้อเขียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบดว้ยการสอบ MCQ/ short answer  
 การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100 ประกอบดว้ยการสอบแบบรายยาว (long case)
 เกณฑ์ผ่าน  

การสอบผา่น MCQ และ Short answer ใชเ้กณฑ์การผา่นร้อยละ 55 และ Oral ใชเ้กณฑ์การผา่นร้อยละ 

60 ของคะแนนรวมทั้งหมดจากขอ้สอบจ านวน 4 ขอ้ โดยตอ้งสอบผา่นทั้ง 2 ส่วน   

ลกัษณะข้อสอบ  MCQ     100 ขอ้     
   Short answer       25 ขอ้   
   Oral (long case)                      4 ขอ้   

            การสอบซ่อม 
1. ถา้สอบไม่ผา่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตอ้งท าการสอบซ่อมในปีถดัไป 
2. ถา้สอบไม่ผา่นส่วนใดส่วนหน่ึง ใหส้อบซ่อมในปีนั้นเลย                                                                   
(1 สัปดาห์หลงัประกาศผลสอบ) โดย 

  3. ถา้สอบซ่อมไม่ผา่น ตอ้งท าการสอบซ่อมเฉพาะส่วนท่ีสอบไม่ผา่นในปีถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวกที ่6  รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ 
                         เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลซึิม พ.ศ.2559-2562 
 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิชิต สุพรศิลป์ชยั  ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ฒัน์ มหาโชคเลิศวฒันา อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยน์ายแพทยจิ์ตติวฒัน์ สุประสงคสิ์น อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ทธิพงศ ์วชัรสินธุ อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจีรันดา สันติประภพ อนุกรรมการ 
9. อาจารยน์ายแพทยสุ์พิชชา ปัจมนตรี อนุกรรมการ 
10. ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทยไ์พรัช ไชยะกุล อนุกรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงขวญัใจ ธนกิจจารุ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนวพร น าเบญจพล อนุกรรมการ 
13. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล อนุกรรมการ 
14. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอวยพร ปะนะมณฑา อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงเกวลี อุณจกัร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงประไพ เดชค ารณ อนุกรรมการ 
17. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงไพรัลยา นาควชัระ อนุกรรมการและเลขานุการ 
18. อาจารยแ์พทยห์ญิงวรลกัษณ์ ภทัรกิจนิรันดร์ อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 


