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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

เพ่ือวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิก  
(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Clinical Nutrition   
 
2. ชื่อวุฒบิัตร  
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย)   วฒุิบตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาโภชน

ศาสตรค์ลินิก   
(ภาษาองักฤษ)   Diploma of The Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย)   วว. อนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   
(ภาษาองักฤษ)   Dip. Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  
ค าทีแ่สดงวุฒกิารฝึกอบรมท้ายชื่อ  
(ภาษาไทย)   วว. อนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   
(ภาษาองักฤษ)   Diplomate, Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  
     Dip., Thai Subspecialty Board of Clinical Nutrition  
  
3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ   
          หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

สมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 
4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร   

โภชนบ าบดัมีความส าคญัในการรกัษาผูป่้วยท่ีอยู่ในโรงพยาบาล มีผลดีต่อการรกัษาท าใหผู้ป่้วย
หายหรือทเุลาจากโรค สามารถกลบัไปท างานหรือเกิดประโยชนต่์อสงัคมไดเ้ร็ว ปัจจุบนัความรูท้างดา้น
โภชนศาสตรค์ลินิก ประกอบไปดว้ย ความรูเ้ก่ียวกบัสารอาหารต่าง ๆ ซึ่งตอ้งใหเ้หมาะสมกบัพยาธิสภาพ
ของโรค การด าเนินโรค วิธีการรกัษาโรคแต่ละชนิดของโรคที่ก าลงัเป็นอยู่และตามภาวะอายขุองผูป่้วยดว้ย  
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หลกัสตูรฝึกอบรมผูเ้ชี่ยวชาญอนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ไดก้ าหนดพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของกองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และ
สมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. ผลิตแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก ซึ่งมีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ เจตคติ ใน
การดแูลรกัษาผูป่้วย ทัง้ขา้ราชการทหารและครอบครวั รวมถึงประชาชนทั่วไป 

2. สนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความสามารถในการเรียนรูเ้พื่อใหม้ีการพฒันาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. สรา้งผลงานวิจยัที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเวช
บรกิาร ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูป่้วยและสงัคม  

4. สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสมัพนัธ ์ท างาน
เป็นทีม ปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพ ตลอดจนมีความรบัผิดชอบ มีจรยิธรรม ทศันคติ และเจต
คติที่ดีต่อผูป่้วย ผูร้ว่มงาน และองคก์ร มีความเอือ้อาทรและใสใ่จในความปลอดภยั โดยยึดถือ
ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม 

5. สนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในระบบสขุภาพของประเทศ การบรหิาร
จดัการ กระบวนการคณุภาพและความปลอดภยั 

6. ปฏิบติัภารกิจตามที่ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยเหนือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

5. ผลลัพธข์องการฝึกอบรม/หลักสูตร  
แพทยท์ี่จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ตอ้งมีคณุสมบติัและความรูค้วามสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น
ดงันี ้

i. การดแูลรกัษาผูป่้วย (patient care) 
ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ การสง่ตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ และการรวบรวมขอ้มลู ส าหรบัน ามาคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นเหตเุป็นผล 
เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยอย่างเหมาะสม 

ข. สามารถวินิจฉยับ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ 
ง. สามารถด าเนินการปอ้งกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ  

ii. ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบ
ดา้น (medical knowledge and skills) 
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ก. มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกาย และ
ผลกระทบต่อจิตใจ  

ข. มีความเชี่ยวชาญในทกัษะทางคลินิกและหตัถการดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสขุภาพของประเทศ 

ค. สามารถวางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก
ในระดบัชมุชนและสงัคม 

iii. การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (practice-based learning) 
ก. สามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้
ข. สามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้
ค. สามารถเรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

iv. ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
ก. สามารถน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข. สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหแ้พทย ์นิสิตนกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์

ค. สามารถสื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ บน
พืน้ฐานของความเมตตา เคารพในการตดัสินใจและศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์

ง. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ. สามารถเป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางโภชน
ศาสตรค์ลินิก รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก 

v. ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) 
ก. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงคณุธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อผูป่้วย ญาติ 
ผูร้ว่มงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชมุชน 

ข. มีความสนใจใฝ่รู ้สามารถศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง และพฒันาไปสู่ความ
เป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development) 

ค. ปฏิบติังานโดยมีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย 
ง. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบติังาน รวมทัง้สามารถปรกึษา และสง่ต่อผูป่้วยไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

vi. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (system-based practice) 
ก. สามารถปฏิบติังานอย่างมปีระสิทธิภาพภายใตร้ะบบสขุภาพของประเทศ 
ข. มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 
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ค. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย 
ง. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วย 
จ. สามารถใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ
ปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   มีคณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา และอาจารยท์กุคนในหน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก 
กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ดแูล ก ากบั ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้ าเนินไป
ตามเปา้ประสงคท์ี่วางไว ้

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) 

การดูแลผู้ป่วยใน 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ปฏิบติังานรบัผิดชอบผูป่้วยในที่เขา้รบัการรกัษาใน
แผนกอายรุกรรม ทัง้ในหอผูป่้วยทั่วไปและหอผูป่้วยวิกฤตที่ขอรบัการปรกึษาปัญหา
ดา้นโภชนาการ โดยมีการท างานเป็นแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบดว้ยแพทย ์
พยาบาลโภชนบ าบดั นกัก าหนดอาหาร และเภสชักร 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ปฏิบติังานเป็นที่ปรกึษาผูป่้วยนอกแผนก รวมทัง้
ผูป่้วยฉกุเฉินที่มีปัญหาทางดา้นโภชนาการ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ตอ้งบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบียนผูป่้วยในไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งสมบรูณท์ัง้การรบัผูป่้วยไวใ้นความดแูล และการบนัทกึความกา้วหนา้ของการ
ดแูลรกัษา รวมทัง้ตอ้งมีการสรุปประวติัการรกัษาที่ส  าคญัขณะท าการรกัษาใน
โรงพยาบาลไวใ้นเวชระเบียนผูป่้วยนอกใหเ้สรจ็สิน้ทกุครัง้ภายใน 3 วนัหลงัจากผูป่้วย
ออกจากโรงพยาบาล เพื่อประโยชนใ์นการติดตามดแูลรกัษาผูป่้วยที่คลินิกผูป่้วยนอก 

การดูแลผู้ป่วยนอก 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ปฏิบติังานดแูลผูป่้วยนอกคลินิกโภชนบ าบดัอย่าง
ต่อเนื่องอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละอย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง หรือรวมกนัอย่างนอ้ย 
6 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

จ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปี 1 ปฏิบติังานดแูลผูป่้วยนอกอายุรกรรมทั่วไปอย่าง

ต่อเนื่องอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นช่องทางในการรบัการ
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ปรกึษาผูป่้วยนอกอายรุกรรมที่มีปัญหาดา้นโภชนาการจากแพทยป์ระจ าบา้นสาขา

อายรุศาสตร ์

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชัน้ปี ปฏิบติังานดแูลผูป่้วยนอกคลินิกศลัยกรรมส าหรบั

ผูป่้วยผ่าตดัลดน า้หนกัอย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละอย่างนอ้ย 2 

ชั่วโมง 

6.1.2 ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้าน (medical knowledge and skills) 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ผ่านการเรียนหรืออบรมดา้นวิทยาศาสตร์
การแพทยพ์ืน้ฐานประยุกต ์(correlated basic medical science)   

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ปฏิบติังานในหน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุก
รรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี มีโอกาสไดเ้ลือกปฏิบติังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้ภายในและนอกสถาบนั 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกิจกรรมทางวิชาการทัง้ในและนอกหน่วยโภชน
ศาสตรค์ลินิก ดงันี ้
• กิจกรรมวิชาการในหน่วย ไดแ้ก่ topic review, วารสารสโมสร (journal club) และ 

round table case discussion 
• กิจกรรมวิชาการนอกหน่วย 
- กิจกรรมในกองอายรุกรรมรว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร ์ไดแ้ก่ 

- Nutrition case consultation rounds เป็นการสอนขา้งเตียง เดือนละ 
2 ครัง้ จดัทุกวนัองัคารสปัดาหท์ี่ 2 และ 4 ของเดือน  

- Grand rounds รว่มกบัหน่วยอ่ืนในกองอายรุกรรม สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
(เขา้รว่มกิจกรรมเมื่อมีการรอ้งขอ) 

- Nutrition case discussion ปีละอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ซึ่งน าเสนอโดยทีม
แพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตรช์ัน้ปีที่ 1-3 ที่ไดร้บัการมอบหมาย 
โดยมีแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที่ 1 เป็นพี่เลีย้ง และอาจารยใ์นหน่วยที่
ไดร้บัมอบหมายเป็นผูค้วบคมุรบัผิดชอบ 

- Nutrition topic review ปีละอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ซึ่งน าเสนอโดยทีม

แพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตรช์ัน้ปีที่ 1-3 ที่ไดร้บัการมอบหมาย 
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โดยมีแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที่ 2 เป็นพี่เลีย้ง และอาจารยใ์นหน่วยที่

ไดร้บัมอบหมายเป็นผูค้วบคมุรบัผิดชอบ 

- กิจกรรมรว่มกบัทีมสหสาขาอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ stroke rounds 

รว่มกบั stroke care team เดือนละ 1 ครัง้, palliative care rounds รว่มกบั 

palliative care team เมื่อมีผูป่้วยขอรบัค าปรกึษา 

- เขา้รว่มประชมุวิชาการ interhospital conference ซึ่งจดัโดยสมาคมผูใ้ห้

อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย อย่างนอ้ยปีละ 

2 ครัง้ 

- การประชมุวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้การประชมุในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

- กิจกรรมอื่น ๆ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยเหนือ 
จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มีสว่นรว่มในการจดังานกิจกรรมความรูใ้หแ้ก่ประชาชนใน

วนัส าคญัทางสขุภาพต่าง ๆ ประจ าปี เช่น วนัอว้นโลก วนัเบาหวานโลก วนัโรคกระดกู
พรุน เป็นตน้  

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่ใชใ้นสาขาวิชาโภชนศาสตรค์ลินิก 

6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based learning) 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี มีประสบการณก์ารเรียนรูใ้นการดแูลผูป่้วยแบบองค์

รวม และสหวิชาชีพ  
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective 

หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั 
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills) 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีเรียนรูเ้ก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสาร 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีสามารถใหค้ าแนะน าที่ถกูตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วย

และญาติ 
ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีมีทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสารที่ดีกบัผูร้่วมงาน 
ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีมีโอกาสปฏิบติังานรว่มกบับุคลากรอ่ืนในทีมโภชน

บ าบดั และมีโอกาสแสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีม 
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จ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีปฏิบติังานสอนนกัศกึษาแพทยท์หาร นกัศกึษาแพทย์
จากสถาบนัอ่ืน แพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตรแ์ละสาขาอ่ืน ๆ รวมทัง้แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดสาชาโภชนศาสตรค์ลินิกและสาขาอ่ืนที่หมนุเวียนมาฝึกปฏิบติังาน 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
วิชาการในหน่วย และของสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย (SPENT interhospital case conference) 

6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ  (professionalism) 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการ
ทางการแพทย ์ 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาใหม้ีเจตคติที่ดีระหว่างการ
ปฏิบติังานดแูลผูป่้วย  

6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based Practice) 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปี มีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบคณุภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทัง้สิทธิผูป่้วย  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดแูลรกัษา, cost consciousness medicine, หลกัการบริหาร
จดัการ ระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัความตอ้งการดา้น
สขุภาพของชมุชน ความตอ้งการของระบบสขุภาพ การตอบสนองของระบบสขุภาพ
ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัภมูิภาค และระดบัชาติ  

ทัง้นีท้กุหวัขอ้ขา้งตน้ ศนูยบ์ริหารงานวิชาการและวิเทศสมัพนัธ ์โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ไดจ้ดัอบรมในภาพรวมระดบัโรงพยาบาลแก่แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดใหม่ทกุสาขาในงานปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดใหม่
ในแต่ละปีการศกึษา  

 

การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปี การศึกษาน้ันให้จัดการฝึกอบรมดังนี้ 

1. ปฏิบติังานดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก ดแูลและรบัปรกึษาผูป่้วยผูใ้หญ่ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
ดา้นอายรุศาสตรแ์ละ/หรือศลัยศาสตร ์รวมทัง้ผูป่้วยวิกฤต เป็นเวลาอย่างนอ้ย 72 สปัดาห ์

2. ปฏิบติังานดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก ดแูลและรบัปรกึษาผูป่้วยในดา้นกมุารเวชศาสตร ์เป็นเวลา
อย่างนอ้ย 4 สปัดาห ์

3. วิชาเลือก (elective) ไม่เกิน 24 สปัดาห ์
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สถาบนัฝึกอบรมจดัใหม้ีช่วงเวลาที่ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบนั 
เพื่อใหไ้ดร้บัประสบการณเ์พิ่มเติม โดยสถาบนัเหล่านัน้จะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมที่ไดร้บัการ
พิจารณาเห็นชอบจากสถาบนัฝึกอบรม 

4. แบ่งเวลาฝึกอบรมในระดบัปีที่ 1 และ 2 ดงันี ้
ระดบัปีที่ 1 ปฏิบติังานในหวัขอ้ 1 เป็นเวลาอย่างนอ้ย 36 สปัดาห ์และขอ้ 2 และ 3 ตาม

เวลาที่ก าหนดให ้
ระดบัปีที่ 2 ปฏิบติังานในตรงตามเวลาที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 1 และ 2 และเลือกฝึกในหวัขอ้ 3 

ใหค้รบเวลาที่ก าหนดไว ้
5. ตอ้งท างานวิจยัอย่างนอ้ย 1 เรื่อง ผลงานวิจยัและรายงานการวิจยัตอ้งผ่านความเห็นชอบของ

อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมีแผนการด าเนินงานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขา
โภชนศาสตรค์ลินิก 

5.1 ก าหนดสง่โครงร่างงานวิจยัต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน 5 
เดือนแรกของปีการศกึษาที่ 1 

5.2 น าเสนอความกา้วหนา้ในการท าวิจยัต่ออนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทกุ 
6 เดือน 

5.3 ก าหนดสง่งานวิจยัฉบบัสมบูรณต่์ออนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน 
22 เดือนของการฝึกอบรม  

5.4 น าเสนอผลงานวิจยัต่อที่ประชมุอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ หรืองาน
ประชมุวิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

5.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาถือว่าไม่ผ่าน แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไม่มีสิทธิ์

ไดร้บัวฒุิบตัรฯ จนกว่าจะไดแ้กไ้ขจนเป็นที่ยอมรบัของคณะอนกุรรมการฯ 
6. การรว่มกิจกรรมในการฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มในกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโภชนศาสตรค์ลินิก
ดงัต่อไปนีอ้ย่างสม ่าเสมอ  

6.1 วารสารสโมสร (journal club) ไม่นอ้ยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน  
6.2 การประชมุรว่มระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา ไม่นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปี  
6.3 การประชมุรว่มระหว่างโรงพยาบาล ไม่นอ้ยกว่า 2 ครัง้ต่อปี 
6.4 การประชมุปรกึษาผูป่้วยที่น่าสนใจ (interesting case conference) หรือ 

morbidity-mortality conference หรือ การบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรม
วิชาการอ่ืนๆ รวม 2 ครัง้ต่อเดือน  



9 
 

6.5 เขา้รว่มประชมุวิชาการประจ าปีของสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด า
และทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย หรือชมรมโรคอว้น หรือราชวิทยาลยั
อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือการประชมุวิชาการทางดา้นโภชนศาสตร์
คลินิกระดบันานาชาติ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

6.6 มีการน าเสนอ topic review อย่างนอ้ย 1 เรื่องในปีที่ 1 และ 2 เรื่องในปีที่ 2 
6.7 มีการสง่บทความวิชาการชนิด review article หรือ case report เพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ อย่างนอ้ย 1 เรื่องต่อปี โดยไดร้บัการตอบรบัจากกอง
บรรณาธิการ  

6.8 ผ่านการฝึกอบรมความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก  
7. สถาบนัตอ้งจดัใหม้ีระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาในอตัราส่วนที่เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
8. สถาบนัตอ้งจดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 
9. สถาบนัตอ้งจดัใหม้ีการเรียนรูต้าม entrustable professional activities (EPA) ที่ก าหนดใน

ภาคผนวก 1 
   ตารางการฝึกอบรมโดยสงัเขปในชัน้ปีที่ 1 และ 2 

    Adult Clinical Nutrition  72 สปัดาห ์

    Pediatric Nutrition    4 สปัดาห ์

    Elective   24 สปัดาห ์

                รวม    100     สปัดาห ์

    พกัผ่อนประจ าปี ปีละ 2 สปัดาห ์รวม 4 สปัดาห ์

6.2 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)   
เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์งักลา่ว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถในเนือ้หา

ต่อไปนี ้

(1) ความรูพ้ืน้ฐานดา้นโภชนศาสตร ์ 
(2) โรคหรือภาวะทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่ส  าคญั  
(3) หตัถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อวินิจฉยั และรกัษาโรคทาง

โภชนศาสตรค์ลินิก 
(4) การเรียนรูท้างดา้นบรูณาการ 

6.3 การท างานวิจัย  
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แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, 
prospective หรือ cross sectional อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-
analysis 1 เรื่อง  ในระหว่างการปฏิบติังาน 2 ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูน้ิพนธห์ลกั สถาบนั
ฝึกอบรมจะตอ้งรบัผิดชอบการเตรียมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดของสถาบนั
ตนเองตัง้แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้สดุการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ ์เพื่อน าสง่สมาคมฯ  ทัง้นีส้ถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชื่องานวิจยั อาจารยท์ี่ปรกึษา และ
ความคืบหนา้ของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยงัสมาคมฯ เพื่อใหม้ีการก ากบัดแูลอย่าง
ทั่วถึง  

งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
1. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณผ์ลการวิจยั 
5. บทคดัย่อ 
โดยงานวิจยัมีคณุลกัษณะดงันี ้
1. เป็นผลงานที่รเิริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจยัที่ใชแ้นวคิดที่มีการศกึษามาก่อนทัง้ในและ

ต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบริบทของสถาบนั 
2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ตอ้งผ่านการอบรม

ดา้นจรยิธรรมการวิจยัในคน /หรือ good clinical practice (GCP)  
3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัมนษุยห์รือสตัวท์ดลองทกุเรื่องตอ้งไดร้บัการอนมุติัจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัของสถาบนั และด าเนินการตามแนวทางของคณะ
กรรมการฯ อย่างเครง่ครดั 

4. งานวิจยัทกุเรื่องตอ้งด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวิจยั  

5. ใชภ้าษาองักฤษในการสง่รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ ์
กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทัง้นี ้เดือนที่ก าหนดขึน้เป็นระยะเวลาที่ประมาณการอาจจะท าไดเ้ร็วกว่าหรือชา้กว่านีไ้ด้

บา้ง โดยใหแ้ต่ละสถาบนัไปก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง 

เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 

2 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา 

3 จดัท าโครงรา่งงานวิจยั 
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เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 

5 น าเสนอโครงรา่งงานวิจยั 

6 ขออนมุติัจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 

ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั   

(ถา้ตอ้งการ) 

8 เริ่มเก็บขอ้มลู 

11 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั ครัง้ที่ 1 

17 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั ครัง้ที่ 2 

20 วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลงานวิจยั 

21 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรบัแกไ้ข 

22 สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณต่์อสถาบนั เพื่อสง่ต่อไปยงัสมาคมฯ 

ใหท้ าการประเมินผล  ส าหรบัประกอบคณุสมบติัการเขา้สอบเพื่อ

วฒุิบตัรภาคปฏิบติัขัน้สดุทา้ย 

 

6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
สถาบนัฯ จดัการฝึกอบรมเป็นเวลาทัง้สิน้ 2 ปี โดยแต่ละชัน้ปีจะมีเกณฑป์ระเมินในการเลื่อนชัน้ปี 
(ภาคผนวก 1) 
 

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ มีการจดัสภาวะการ

ปฏิบติังานดงัต่อไปนี ้

 - ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ที่

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบกุฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรื่องเงื่อนไขการบรกิารและความ

รบัผิดชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 - มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอด

บตุร การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง และการศึกษาดงูานนอก 

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นตน้ 
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 - จดัใหม้ีค่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

 - มีการระบชุั่วโมงการท างานที่เหมาะสม ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของโรงพยาบาลพระมงกฎุ

เกลา้ 

 

6.6  การวัดและประเมินผล 

มีการแจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบโดยสามารถ

ตรวจสอบและอทุธรณไ์ดเ้มื่อตอ้งการ 

 

6.7  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม 

(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

(ก) สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้ีการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ที่

ครอบคลมุทัง้ดา้นความรูท้กัษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ดงันี  ้

 มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์

มิติที่ 2  การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน 

มิติที่ 3  การประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย 

มิติที่ 4  การรว่มกิจกรรมวิชาการสว่นกลางของสถาบนั และสมาคมฯ 

มิติที่ 5  คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั และโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ 

สถาบนัฝึกอบรมอนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิกท าการบนัทึกขอ้มลูการประเมินผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมในมิติต่างๆ  ทัง้รายบคุคลและรายสถาบนั เพื่อรายงานผลมายงัคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่ก าหนด 

(ข) Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชัน้ปี 

(ภาคผนวก 1) 

ผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณีต่อไปนี ้

1. เพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปีโดยเกณฑผ์่านตามที่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ประกาศก าหนดก่อนการเขา้ฝึกอบรม 

2. เพื่อใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินผลสอบ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 2) 
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 การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

รบัทราบ จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้

สมบรูณข์ึน้ 

(2) เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ปี  ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินดงันี ้
1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลกัสตูร โดยไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
แต่ละมิติ ยกเวน้การสอบตามมิติที่ 5 ใหใ้ชเ้กณฑต์ามแต่ละสถาบนัก าหนด 

3. Entrustable professional activities 
4. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบนัฝึกอบรม 

             (3)  แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปี  
                 1. ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในสว่นที่สถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมินซ า้ ถา้ผ่านการ 

                    ประเมินจึงสามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

                 2. ถา้ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปีซ  า้ตามขอ้ที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรบัการเสนอ 

                    ชื่อเขา้สอบวฒุิบตัรฯ ตอ้งปฏิบติังานในระยะชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี 

                 3. หลงัจากปฏิบติังานซ า้ในชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปีใหยุ้ติ 

                    การฝึกอบรม 

             (4) การด าเนินการส าหรบัผูท้ี่ไม่ผ่านการประเมิน 
                 1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในแบบ

ประเมินผล พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิ่มเติม การก ากบัดแูล  

และการประเมินผลซ า้ 

                  2. เมื่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดลงชื่อรบัทราบ ใหส้ง่ส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหอ้นุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ  

             (5) การด าเนินการเพื่อยติุการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท าเรื่องชีแ้จงเหตผุลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 8 สปัดาห ์เมื่อสถาบนัฝึกอบรมอนมุติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจง้ต่อราชวิทยาลยัฯ และแพทย
สภาพรอ้มความเห็นประกอบว่าสมควรใหพ้กัสิทธิ์การสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็น
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เวลา 1 ปีในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและค า
ชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบรูณเ์มื่อไดร้บัอนมุติัจากแพทยสภา   

                2. การใหอ้อก 

2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรบัผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรา้ยแรงจนก่อใหเ้กิด

ผลเสียต่อผูป่้วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรบัผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรบัปรุง

พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระท าซ า้ภายหลงัการภาคทณัฑ  ์

เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ใหท้ าการแจง้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับทราบ
พรอ้มใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้ท าเรื่องแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึ่งจะตอ้ง
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการภายในสถาบนั และตัวแทน
สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนและ/หรือคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการใหเ้สร็จสิน้
ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้ต่อแพทยสภา
จนเมื่อไดร้บัการอนมุติัจึงถือว่าการใหอ้อกสมบรูณ ์ถา้เห็นว่ายงัไม่สมควรใหอ้อกจึงสง่เรื่องคืน
ใหส้ถาบนัฝึกอบรมพรอ้มค าแนะน า 

 
6.8 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก 
ก. ผูส้มัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิกจะตอ้งเป็นผูท้ี่ไดผ้่านการอบรม

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก ครบตามหลกัสูตรของแพทยสภา
และสถาบนัที่ใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานวิจยัที่เสร็จสิน้เป็นภาษาองักฤษ ในรูปแบบที่พรอ้มส่งตีพิมพ์
โดยมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายในเวลาที่ก าหนด 

ค. สอบ Summative evaluation โดยวิธีการสอบประกอบดว้ย 
1. การสอบขอ้เขียน 
- MCQ คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของการสอบขอ้เขียน 
- ขอ้สอบอตันยั หรือ MEQ คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของการสอบขอ้เขียน 

2. การสอบภาคปฏิบติั 
- Structured oral examination คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของการสอบภาคปฏิบติั 
- การสอบรายยาว คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของการสอบภาคปฏิบติั   
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ง. เกณฑก์ารตดัสิน  
การสอบผ่านตอ้งไดค้ะแนนอิงเกณฑ ์โดยสอบผ่านทัง้ 2 สว่น (ขอ้เขียนและ

ปฏิบติั)ถา้สอบผ่านเพียงสว่นใดสว่นหนึ่งสามารถเก็บไวไ้ด ้3 ปี 
ทัง้นีช้นิดและจ านวนครัง้ของการสอบภาคปฏิบติั อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม  
เกณฑก์ารตดัสินงานวิจยั ใชห้ลกัอิงเกณฑต์ามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ประกาศก าหนดในปีการศกึษาที่เริ่มเขา้รบัการฝึกอบรม หากไม่ผ่านใหท้ าการแกไ้ข
ตามค าแนะน าของคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบ
ภาคปฏิบติัเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 2 

 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรมระบุคณุสมบติัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไวอ้ย่างชดัเจน และเป็นไปตามขอ้บงัคบั

และประกาศของแพทยสภา ดงันี ้

7.1 คณุสมบติัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

7.1.1 เป็นผูไ้ดร้บัวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนงัสือ

อนมุติัแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร ์หรือ

สาขาศลัยศาสตร ์หรือเวชบ าบดัวิกฤตของแพทยสภา  

7.1.2 มีคณุสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  

7.2 การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
สถาบนัจดัท าประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยยึด

หลกัความเสมอภาค โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

7.3 จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ มีผูเ้ขา้ฝึกอบรม
ไดใ้นสดัสว่นปีละชัน้ละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรมเต็มเวลา 2 คน กลา่วคือ มีผูเ้ขา้ฝึกอบรมได้
ในสดัสว่นปีละชัน้ละ 2 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรมเต็มเวลา 4 คน และมีงานบริการขัน้ต ่าตามที่
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (ภาคผนวก 3)  

 

8. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

    8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม  
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  สถาบันฝึกอบรมมีอาจารยแ์พทย ์ซึ่งไดร้บัหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์

โภชนศาสตรค์ลินิกจากแพทยสภา และเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ

สมาชิกของสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ผูท้ี่รบัผิดชอบเป็น

ประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบัติงานทางดา้นโภชนศาสตรค์ลินิก มาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 5 ปีภายหลงัไดร้บัวฒุิบตัรฯ หรือหนงัสืออนมุติัฯ 

8.2  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมีอาจารยแ์พทยซ์ึ่งไดร้บัหนงัสืออนมุติัหรือวฒุิบตัรอนสุาขาโภชนศาสตร์
คลินิก และเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

 
8.2.2 จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมีอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลารวม 4 คน  
 
 9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
 9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูทางวิชาการ

ที่ทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอ้ย่างเพียงพอ มีอปุกรณ์
ส าหรบัการฝึกอบรม ภาคปฏิบติั และมีสิ่งแวดลอ้มทางการศกึษาที่ปลอดภยั 

 9.2 การคดัเลือกและการรบัรองการเป็นสถานที่ส  าหรบัการฝึกอบรม จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิด
ของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธข์องการเรียนรูท้ี่คาดหวงั ทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอกเวลาราชการ การเขา้ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัที่
พอเพียงส าหรบัการสนบัสนุนการเรียนรู ้

 9.3 สื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการเรียนรูท้ี่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถกูหลกั
จรยิธรรม 

 9.4 การจดัประสบการณใ์นการปฏิบติังานเป็นทีมรว่มกบัผูร้ว่มงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
 9.5 ความรูแ้ละการประยุกตค์วามรูพ้ืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นสาขาวิชาที่ฝึกอบรม 

มีการบรูณาการและสมดลุระหว่างการฝึกอบรมกบัการวิจยัอย่างเพียงพอ 
 9.6 การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชใ้นการจดัท าแผนฝึกอบรม การด าเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
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 9.7 การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศตามที่ระบไุวใ้นหลกัสตูร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม 

 
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ มีการก ากบัดแูลการฝึกอบรม
ใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/ หลกัสตูรเป็นประจ า โดยมีการประชมุวางแผน/สมัมนาเพื่อพฒันาการ
ฝึกอบรมทกุ 1-2 ปี โดยการประเมินหลกัสตูรครอบคลมุ  

 10.1  พนัธกิจของแผนฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 10.2  ผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่พงึประสงค ์
 10.3  แผนฝึกอบรม 
 10.4  ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนฝึกอบรม 
 10.5  การวดัและประเมินผล 
 10.6  พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
 10.7  ทรพัยากรทางการศึกษา 
 10.8  คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 10.9  ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ
สขุภาพ 
 10.10 สถาบนั/โครงการฝึกอบรม รว่ม/ สมทบ 
 10.11 ขอ้ควรปรบัปรุง 

หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ มีการแสวงหาขอ้มลูปอ้นกลบั
เก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นายจา้ง และผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้  าเรจ็การ
ฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/ หลกัสตูร ตามแนวทางของสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลือดด าและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  

 
11. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมมีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างนอ้ย
ทกุ 5 ปี ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนือ้หา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม รวมถึง
การวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพรอ่ง
ที่ตรวจพบมีขอ้มลูอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 
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12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 
หน่วยโภชนศาสตรค์ลินิก กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  

12.1 มีการบรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบที่ก าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรบั
สมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนที่รบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดั
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค ์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
ส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็น
หลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

12.2 มีการก าหนดหนา้ที่รบัผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนฝึกอบรม/ 
หลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม  

12.3 มีบุคลากรที่ปฏิบติังานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง การบรหิารจดัการท่ีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

12.4 ใหม้ีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

   
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
 แพทยสภาก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมที่ไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผ่านการประเมิน
ความพรอ้มในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดงันี ้

13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจัดใหม้ีระบบ และกลไก
การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในอย่างนอ้ยทกุ 2 ปี 

13.2 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก  สถานฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการประเมินคณุภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก ตามขอ้ก าหนดของ
แพทยสภาแต่ไม่เกินกว่าทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 
 

Entrustable Professional Activities (EPA) 
 

Entrustable professional activities (EPA) 

คือกระบวนการประเมินทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และเจตคติขัน้ต ่า เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญใน

แต่ละสาขา เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัมาก (critical activities) ที่ผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นแพทย์

ผูเ้ชี่ยวชาญทกุคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

สมาคมฯ ก าหนด EPA ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาโภชนศาสตรค์ลินิกทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็น

ว่าสามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดงันี ้

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 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ิด 

Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ  

Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่าได ้
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2. เนือ้หาการเรียนรู้และการประเมิน  

EPA 1: Performing nutrition screening and assessment 

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

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

Context Ambulatory and in-patient settings  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical assessment of common nutrition problems  

Skills: history taking, physical examination, communication with patients 

and family. 

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 20 

cases within the first year of training 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
 

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้ ✓ 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ  

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

 

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก  ✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม  

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)  
ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้  
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้  
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ  
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม  

การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)  
ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ 
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสขุ

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

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

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

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

Context Ambulatory and in-patient settings  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common nutrition problems, rational 

use of drugs and investigations, reimbursement of various health care 

systems.  

Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 

patients and family, leadership in team working.    

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems  20 

cases each year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้ ✓ ✓ 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ ✓ ✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม  ✓ 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้ ✓ ✓ 
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
 ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ✓ ✓ 
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓ 
การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ

สาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 
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EPA 3: Providing comprehensive evaluation and management for obese patients 

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

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

patients/relatives/referral physicians 
Context Ambulatory and in-patient settings  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of obesity, rational use of drugs and 

investigations, reimbursement of various health care systems.  

Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 

patients and family, leadership in team working.    

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 20 

cases each year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้ ✓ ✓ 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ ✓ ✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม  ✓ 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้ ✓ ✓ 
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
 ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ✓ ✓ 
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓ 
การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ

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

nutrition 

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

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

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

Context Ambulatory setting  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of home enteral and parenteral 

nutrition, rational use of drugs and investigations, reimbursement of 

various health care systems.  

Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 

patients and family, leadership in team working.    

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 1-2 

cases per year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ  

✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม   

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้ ✓ ✓ 
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
 ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ✓ ✓ 
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓ 
การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
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Milestone EPA 4: Providing comprehensive evaluation and management of home 
enteral and parenteral nutrition 

Yr 1 Yr 2 

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 

 

  



29 
 

EPA 5: Providing perioperative nutrition support 

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

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

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

Context In-patient setting  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common nutrition problems, rational 

use of drugs and investigations, reimbursement of various health care 

systems.  

Skills: clinical reasoning and decision making, communication with 

patients and family, leadership in team working.    

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 10 

cases per year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้ ✓ ✓ 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ ✓ ✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม   

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้ ✓ ✓ 
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
 ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ✓ ✓ 
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม  ✓ 
การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
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Milestone EPA 5: Providing perioperative nutrition support Yr 1 Yr 2 

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 
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EPA 6: Detecting and managing disorders of micronutrients 

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

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

Context Ambulatory and in-patient setting  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common disorders of micronutrients  

Skills: clinical reasoning and decision making    

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 3 

cases per year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู ✓ ✓ 
ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้ ✓ ✓ 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ ✓ ✓ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ  

✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม  ✓ 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้ ✓ ✓ 
ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์

คลินิก 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ✓ ✓ 
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม ✓ ✓ 
จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม  ✓ 
การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ ✓ ✓ 
ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ

สาธารณสขุได ้ ✓ ✓ 



34 
 

EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific conditions 

Title of the EPA Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific 
conditions 

Specifications 1. Identify clinical relevant problems 
2. Provide proper and adequate information to the 

patients/relatives/referral physicians 
Context Ambulatory and in-patient setting  

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common nutrition problems 

Skills: communication with patients and family 

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: Demonstrate experience coping with patients’ problems 10 

cases per year 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

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

Entrustment for which level 

of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

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

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   

ข. วินิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโภชนศาสตรค์ลินิกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละสม ่าเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสริมสขุภาพ ✓ ✓ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและผลกระทบจิตใจ ✓ ✓ 
ข. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโภชนศาสตรค์ลินิก   

✓ 
ค. วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นโภชนศาสตรค์ลินิกในระดบัชมุชนและสงัคม   

การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้   

ค. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ ✓ ✓ 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์  ✓ 
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธด์ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   

จ. เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน รวมทัง้แสดงบทบาทเป็นผูน้  าทีมงานในดา้นโภชนศาสตร์
คลินิก 

  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดตี่อผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวิชาชีพ และชมุชน ✓ ✓ 
ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ   

ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย ✓ ✓ 
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวม   

จ. รูข้อ้จ ากดัของตนเองในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สามารถปรกึษาและส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม   

การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเ้กี่ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู ้และมีส่วนรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย ✓ ✓ 
ค. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย ✓ ✓ 
ง. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิของผูป่้วย ✓ ✓ 
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Milestone EPA 7: Demonstrating appropriate nutrition counseling in specific 
conditions 

Yr 1 Yr 2 

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสขุได ้
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ผลของ EPA  
1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

ใชว้ดัและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดงัต่อไปนี ้ 
มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์(ตาม EPA ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

มิติที่ 2  การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน (ตาม EPA ขอ้ 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

มิติที่ 3  การประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย (ตาม EPA ขอ้ 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
2. เกณฑป์ระเมินการเล่ือนชั้นปี* 

2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 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 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 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)  

*แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถท า EPA ใหไ้ดส้งูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่ตัง้ไวส้  าหรบัแต่ละระดบัของ
ชัน้ปี ทัง้จ  านวนและ level และเมื่อสิน้สดุการฝึกอบรม 24 เดือน แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทกุคนตอ้งแสดง
ว่า 

1) สามารถท า EPA ไดด้ว้ยตนเองดงันี:้  
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) ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าในการดแูลรกัษาและหตัถการดงันี ้ 
ก) การใหโ้ภชนบ าบดัโดยทาง Parenteral nutrition 50 ครัง้  
ข) การใหโ้ภชนบ าบดัโดยทาง Enteral nutrition 100 ครัง้  
ค) เคยเห็นหรือเคยช่วยหตัถการ Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) 10 
ครัง้  

ง) เคยเห็นหรือเคยช่วยหตัถการ Peripherally inserted central catheter (PICC) 10 ครัง้ 
จ) เคยเห็นหรือเคยช่วยหตัถการ tunneled catheter และ implantable port insertion 5 
ครัง้ 

ฉ) เคยประเมิน indirect calorimetry 5 ครัง้ 
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ตารางสรุป EPA-competencies matrix 
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Patient care • • • • • • • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • 

Interpersonal and communication skills • • • • • • • 

Professionalism • • • • • • • 

System-based practice • • • • • • • 
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ภาคผนวก 2 
 

เนือ้หาของการฝึกอบรม 
 

เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมเพื่อเป็นผูม้ีความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขา
โภชนศาสตรค์ลินิกแลว้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถปฏิบติังานดา้นอนสุาขาโภชนศาสตรค์ลินิกไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ในสถาบนัการศกึษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยมีความรูค้วามสามารถและ
คณุสมบติั ดงันี ้ 

1. มีความรูใ้นการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคทางโภชนาการ  
2. ประเมินภาวะโภชนาการและใหก้ารวินิจฉัยโรคทางโภชนาการได ้ 
3. เลือกใหโ้ภชนบ าบดัในผูป่้วยโรคต่างๆ โดยการใหอ้าหารทางระบบทางเดินอาหาร และทาง

หลอดเลือดด าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ใหก้ารรกัษาผูป่้วยโรคทางโภชนาการ รวมทัง้การปอ้งกันและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ได้

อยา่งเหมาะสม  
5. ใหค้วามรูค้  าปรกึษา แนะน าเก่ียวกบัโรคทางโภชนาการรวมทัง้แนวทางการป้องกนัและการให้

โภชนบ าบดัแก่แพทย ์นิสิตนกัศกึษาแพทย ์พยาบาล นกัก าหนดอาหาร บคุลากรทางสาธารณสขุ และ
ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

6. มีความรูด้า้นระบาดวิทยาคลินิกวางแผนและด าเนินงานวิจยัและเสนอผลงานวิจยัไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

7. มีเจตคติที่จะพฒันาทกัษะในการเรียนรูด้ว้ยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหส้ามารถ
เพิ่มพนูความรูค้วามช านาญใหก้บัตนเองและความสมัพนัธเ์มื่อมีวิธีการและองคค์วามรูใ้หม่เกิดขึน้  

8. มีคณุธรรมจรยิธรรม และเจตคติและความสมัพนัธท์ี่ดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร้่วมงานและชมุชน  
9. ประสานงานและสื่อสารกบัผูอ่ื้นทัง้ทางดา้นวิชาการและบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ  
10. สามารถเป็นผูน้  าในการจดัตัง้ทีมโภชนบ าบดัในโรงพยาบาลขนาดต่างๆไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  
  
เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

เมื่อจบการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูค้วามสามารถดงันี ้
1. ความรู้พืน้ฐาน    

-  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   
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-  ภาวะฉกุเฉินทางโภชนาการ ไดแ้ก่ 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   
- การประเมินความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร  

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  

- การแนะน าเพื่อแกไ้ข หรือป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาพฤติกรรมการกิน  
- การแนะน าโภชนาการปกติในวยัต่างๆ   

 
4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ  

4.1 Interpersonal and communication skills 
1) การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย 

2) การดแูลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวิต 

3) การบอกข่าวรา้ย 

4) ปัจจยัที่สง่เสริมความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย  

5) สามารถบรหิารจดัการ difficult patient ได ้

6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสขุภาพที่ต่างกนั 

7) การสื่อสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร้ว่มงาน 

8) การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูร้่วมงาน 
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4.2 Professionalism 

1) Patient-centered care 

(1) การยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 
(2) การรกัษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผูป่้วย สงัคม 
- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป่้วยใหดี้ที่สดุ 
- การใหเ้กียรติและยอมรบัเพื่อนรว่มวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดไวก้่อน 

2) พฤตินิสัย 

(1) ความรบัผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
(3) การยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 
(4) การรกัษาความน่าเชื่อถือแก่ผูป่้วย สงัคม 
(5) การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป่้วยใหดี้ที่สดุ 
(6) การใหเ้กียรติและยอมรบัเพื่อนรว่มวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
(7) ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดไวก้่อน 

3) Medical Ethics 

(1) การหลีกเลี่ยงการรบัผลประโยชนส์ว่นตวั รวมถึงการรบัของจากบริษัทผลิตภณัฑท์าง
การแพทย ์

(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัง้ความเห็นของผูป่้วย  ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ย
กบัการรกัษาหรือปฏิเสธการรกัษา  กรณีญาติและผูป่้วยรอ้งขอตามสิทธิผูป่้วย 

(3) การขอความยินยอมจากผูป่้วยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 
(4) ในกรณีที่ผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได้ 
(5) การปฏิบติัในกรณีที่ผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาที่ไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 
(6) การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรบัขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 

(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู ้และประเมินความน่าเชื่อถือไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยกุตค์วามรูท้ี่คน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 
(4) การวิเคราะหแ์ละวิจารณบ์ทความทางวิชาการ 
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(5) การเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 
(6) การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิตนกัศกึษา ผูป่้วยและญาติ 

4.3 System-based practice 
1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ 

2) ระบบประกนัสขุภาพ เช่น ระบบประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ระบบประกนัสงัคม ระบบ

สวสัดิการการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวิต เป็นตน้ 

3) การประกนัคณุภาพ  

4) ความปลอดภยัของผูป่้วย 

5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา  

6) หลกัการบรหิารจดัการ และ cost consciousness medicine 

7) ความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์สิทธิผูป่้วย 

8) นโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น บญัชียาหลกัแห่งชาติ เป็นตน้ 

9) บทบาทของการรกัษาทางเลือก 

10) การดแูลสขุภาพของตนเอง 
4.4 Practice-based learning and improvement 

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั  

2) การดแูลรกัษาผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

3) การสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และใชย้าอย่างสมเหตผุล 

4) การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 

5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

6) การลงสาเหตกุารตาย 

7) การจดักลุม่โรคและค่าน า้หนกัสมัพทัธ ์กลุม่วินิจฉยัโรครว่ม Disease-related group 

(DRG) 

8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 

9) การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

10) การเสริมสรา้งสขุภาพและการป้องกนัโรค 

11) การดแูลผูป่้วยที่บา้น 
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12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครื่องมือพฒันาคณุภาพ เช่น flow chart, control chart 

เป็นตน้ 

13) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 

14) การมีสว่นรว่มในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราช

วิทยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 3 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัสว่น
ปีละชัน้ละ 1 คน ต่ออาจารย ์ผูฝึ้กอบรมเต็มเวลา 2 คน ตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปนี ้
  
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ (คน)   1 2 3 4 5 
จ านวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 6 8 10 
จ านวนผูป่้วยนอกเฉพาะในคลินิกโภชนศาสตรค์ลินิก (ครัง้/ปี)  200 400 600 800 1000 
จ านวนผูป่้วยในโภชนศาสตรค์ลินิกที่รบัปรกึษาทัง้ในแผนกและ
นอกแผนก (ครัง้/เดือน)  

20 40 60 80 100 

การให ้Parenteral nutrition (ครัง้/ปี) 50 100 150 200 250 
การให ้Enteral nutrition (ครัง้/ปี)   100 200 300 400 500 
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ภาคผนวก 4 

 
รายนามอาจารย์และทีมสหสาขาวิชาชีพประจ าหลักสูตร 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก  

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 
 

1. นายแพทยอ์ปุถมัภ ์ ศภุสินธุ ์   ที่ปรกึษา 

2. แพทยห์ญิงสิรกานต ์ เตชะวณิช   ประธาน 

3. แพทยห์ญิงนนัทพร เติมพรเลิศ   อนกุรรมการ 

4. นายแพทยภ์ควตั  ตัง้จาตรุนตร์ศัมี   อนกุรรมการ 

5. นางสาวประภาพร พงษปิ์ยะรตัน ์(พยาบาล)  อนกุรรมการ 

6. นายสมิทธิ  โชติศรีลือชา (นกัก าหนดอาหาร) อนกุรรมการ 

7. นางสาวนธิัดา  บญุกาญจน ์(นกัก าหนดอาหาร)  อนกุรรมการ 

8. นางสาวญาณิศา            พุ่มสทุศัน ์   (นกัก าหนดอาหาร)    อนกุรรมการและเลขานกุาร 

 


