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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
 
1.หลักสูตร 

(ภาษาไทย)           หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training inNephrology 
 
2.ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                         อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Nephrology 
 
ชื่อยอ 
(ภาษาไทย)           วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board ofNephrology 
 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายชื่อ 
(ภาษาไทย)           วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Nephrology 
                         หรือ Dip. Thai Subspecialty Board of Nephrology 

 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
 
4. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร 

4.1 ความเปนมา   
การฝกอบรมอายุรแพทยอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตมีความสําคัญและมีความจําเปนตอระบบ

สาธารณสุขของไทยในปจจุบัน เน่ืองจากมีจํานวนผูปวยโรคไตเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองมี
อายุรแพทยที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานโรคไตเพ่ือใหการดูแลรักษา ปองกันโรคไต และชะลอความ
เสื่อมของโรคไตตลอดจนการบําบัดทดแทนไต ซึ่งไดแก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทางชอง
ทอง และการปลูกถายไต นอกจากน้ีอายุรแพทยโรคไตจําเปนตองมีคุณสมบัติในการพัฒนาตนเองใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง มีความสามารถสรางงานวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือสงเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศ 
สามารถปรับตัวเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการผูปวยโรคไตได
อยางเหมาะสมตามศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู รวมทั้งยังตองมีทักษะในการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธกับบุคลากรและผูรวมงานทางดานการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
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จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีตอผูปวย ผูรวมงาน และ องคกร ทั้งน้ีเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เปนหนวยขึ้นตรง
ของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ กอต้ังขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2529มีหนาที่
ใหการบริบาลผูปวยโรคไตอยางครบวงจรแกประชากรผูใหญในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลทั้งในและ
นอกเขตเครือขาย เพ่ือตอบสนองพันธกิจของหนวยงานและตอบสนองนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ
และจัดการศึกษาอบรมดานอายุรศาสตรโรคไตแกนิสิตแพทย แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรแพทย
ประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต และจัดการอบรมพยาบาลหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภา
พยาบาลอีกดวย 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ไดรับอนุมัติจาก
แพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต ต้ังแตปพ.ศ. 2540ซึ่ง
การฝกอบรมอยูภายใตเกณฑการฝกอบรมและหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย และแพทยสภา โดยในชวงแรกหนวยโรคไต มีศักยภาพในการรับแพทยประจําบานตอยอดเขา
ฝกอบรมไดช้ันปละ 1 คนตอมาสามารถรับแพทยประจําบานตอยอดเพ่ิมไดเปนช้ันปละ 2 คนในปพ.ศ. 2544 
และ 3 คนในปพ.ศ. 2550 ตามลําดับ ซึ่งในปพ.ศ.2563 ไดดําเนินการเพ่ือขอเพ่ิมศักยภาพในการฝกอบรมโดย
ขอรับแพทยประจําบานตอยอดเพ่ิมเปน 4 คนตอป   

4.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ 
4.2.1 วิสัยทัศน  
“สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรโรคไตที่มีคุณภาพช้ันนํา เปนที่ไววางใจ” 
4.2.2 พันธกิจ   
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ไดกําหนด

พันธกิจของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตใหสอดคลองกับพันธกิจของการ
ฝกอบรมของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา รวมทั้ง
สอดคลองกับพันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  โดยกําหนด
พันธกิจของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต ดังน้ี 

4.2.2.1 ผลิตอายุรแพทยโรคไตที่มีคุณภาพทั้งดานการมีความรูความสามารถในการดูแล
ผูปวยแบบองครวม โดยมีความรูความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่
เขารับการฝกอบรม และ มีความสามารถในการทํางานเปนมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพ่ือนรวมงาน
ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆรวมทั้งผูปวยและญาติ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพ่ือ
การแกไขปญหาของผูปวย คํานึงถึงสิทธิและประโยชนของผูปวย โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของ
การดูแลแบบองครวม มีทักษะในดานอายุรศาสตรโรคไตที่สอดคลองกับความตองการดานโรคไตของชุมชน
และสังคม และความตองการของระบบสุขภาพ รวมทั้งการดูแลสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคไต และใหมีเจต
คติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะในการดูแลผูปวยและชุมชน
ตลอดจนคํานึงถึงบริบทของการเปนสถาบันที่เปนหนวยงานของแพทยทหารอากาศอีกดวย 

4.2.2.2 สงเสริมการเรียนรูดานการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ ระบบความปลอดภัย 
ธรรมาภิบาลและทักษะการสื่อสาร เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพได ภายใต
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย 
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4.2.2.3 ใหการอบรมในการผลิตวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวเน่ืองกับปญหาสุขภาพทางดาน
โรคไต หรือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการบริการทางดานโรคไตที่มีคุณประโยขนสามารถนําไปประยุกตใชได 

4.2.2.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนและกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  
4.2.2.5 สงเสริมให ผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนาไปสูผูมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางระบบสุขภาพ   
 
5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร  

ผูที่ผานการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตรโรคไตจากหนวยโรคไต กองอายุรกรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ จะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตาม
สมรรถนะหลักทั้ง 7 ดานดังน้ี  

(1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 
1.1. มีความรูทางคลินิกของโรคไตในแขนงวิชา general nephrology,renal replacement 

therapy, kidney transplantation,pathology และ radiology 
1.2. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคไต ต้ังแตการดูแลรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน 

และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต 
1.3. มีทักษะในการทําหัตถการเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคไตโดยตรง 
1.4. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไต 
1.5. มีความรูทางการแพทยสนับสนุน (complementary medicine) ที่เกี่ยวของกับโรคไต 

(2) ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and Skills) 
2.1. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับโรคไต 
2.2. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และความเช่ียวชาญดานโรคไต 

(3) การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง ( Practice-based Learning and Personal 
Improvement) 
3.1. การดูแลผูปวยแบบองครวมและสหวิชาชีพ 
3.2. ปฏิบัติงานสอนแพทยประจําบานรุนนองและนักศึกษาแพทย 
3.3. วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 
3.4. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 
3.5. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 
3.6. เขาใจถึงหลักการของการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 
3.7. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

(4) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
4.1. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2. ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 
4.3. สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
4.4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ  
4.5. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะดานอายุรศาสตรโรคไต 

(5) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
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5.1. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยญาติผูรวมงานเพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 
5.2. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิคทางการแพทย ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมิน

สถานการณ และทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
5.3. มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต ( Continuous 

Professional Development) 
5.4. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
5.5. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

(6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 
6.1. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่

เกี่ยวของกับโรคไต 
6.2. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  
6.3. มีความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยของผูปวย 
6.4. มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูปวย 
6.5. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม ( Cost Consciousness Medicine)และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

(7) การปฏิบัติงานดานการแพทยทหารและเวชศาสตรการบิน (Military and Aviation Medicine) 
7.1มีความรูเกี่ยวกับโรคไตที่เกี่ยวของกับทหารที่พบบอย เชน ภาวะไตวายเฉียบพลันโรคลมรอน 

(Heat stroke)และภาวะสารพิษทางการทหาร(Military Chemical Warfare) 
7.2 มีความรูดานเวชศาสตรการบินที่เกี่ยวของกับโรคไต เชน การแนะนําและการออกใบรับรองแพทย

เรื่องความพรอมในการโดยสารเครื่องบิน(Fit to fly) สําหรับผูปวยโรคไต 
 

6. แผนฝกอบรม/หลักสูตร 
6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

เพ่ือใหไดผลลัพธที่หลักสูตรกําหนดไว หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทยทหารอากาศ จัดวิธีการฝกอบรมเพ่ือใหสอดคลองกับเน้ือหาตามสมรรถนะหลักทั้ง 7 ดาน ดังน้ี 

ผลลัพธการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม 
1. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 
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ผลลัพธการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม 
1.1 มีความรูทางคลินิกของโรคไตใน

แขนงวิชาตางๆ 
1.1.1 จัดบรรยายความรูทางคลินิกดานโรคไตที่ไมมีในหลักสูตร
อายุรศาสตรทั่วไปจากอาจารยแพทย ไดแก การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม การลางไตทางชองทอง และการปลูกถายไต เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูปวยทาง
คลินิกของโรคไต 
1.1.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแล
รักษาผูปวยอายุรศาสตรโรคไตทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวย
ฉุกเฉิน และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ในความควบคุมของอาจารยตามความเหมาะสม 
(รายละเอียดใน ภาคผนวก 3ตารางที่ 1และภาคผนวก 5 
EPA) 

1.2 มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรค
ไต ทั้งการดูแลรักษาแบบผูปวยนอก 
ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยเวช
บําบัดวิกฤต 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันป ใหการประเมินและวาง
แผนการรักษาแกผูปวยตางแผนกไดทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน  
ผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต 
(รายละเอียดใน ภาคผนวก 3ตารางที่ 1และภาคผนวก 5 
EPA) 

1.3  มีทักษะในการทําหัตถการเฉพาะที่
เกี่ยวของกับโรคไตโดยตรง 

1.3.1จัดบรรยายความรูในการทําหัตถการเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
โรคไตโดยตรงที่ไมมีในหลักสูตรอายุรศาสตรจากอาจารยแพทย 
ไดแก การสวนหลอดเลือดดําใหญเพ่ือการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม การฝงสายเพ่ือการลางไตทางชองทองการเจาะช้ินเน้ือ
ไตเพ่ือตรวจ และการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของไต เพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการทําหัตถการดานโรคไต 
1.3.2ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปฝกทําหัตถการเฉพาะที่
เกี่ยวของกับโรคไตโดยตรงภายไตความควบคุมของอาจารยตาม
ความเหมาะสม(รายละเอียดใน ภาคผนวก 3ตารางที่ 1) 

1.4 มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและ
สรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรค
ไต 

1.4.1 จัดอบรมบรรยายความรูดานการปองกันโรคและสราง
เสริมสุขภาพโรคไต 
1.4.2ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปฝกการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนทั่วไป 

1.5มีความรูทางการแพทยสนับสนุน 
(complementary medicine) ที่
เกี่ยวของกับโรคไต 

จัดบรรยายความรูดานการแพทยสนับสนุน 
(complementary medicine) ที่เกี่ยวของกับโรคไต เชน
สมุนไพรกับโรคไตอาหารเสริมสําหรับโรคไต และการฝงเข็ม 
เปนตน 

2. ความรูความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and Skills) 
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ผลลัพธการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม 
2.1 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน

ของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับ
โรคไต 

 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทย
พ้ืนฐานประยุกตของโรคไตทั้งดานรางกายและจิตใจ จาก  
1)การบรรยายทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานรวมกับหลักสูตร
ฝกอบรมแพทยประจําบาน ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
2)การบรรยายโดยอาจารยแพทยประจําหนวยโรคไต 
3)การทํา Topic review โดยมีอาจารยแพทยประจําหนวยโรค
ไตเปนผูใหคําแนะนํา 

2.2 ความรูความสามารถในวิชาชีพและ
ความเช่ียวชาญดานโรคไต 

 
 
 

2.2.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปเขารวมในกิจกรรมทาง
วิชาการที่หนวยโรคไตไดจัดอยางสม่ําเสมอ อันไดแก 
1) การสอนขางเตียงโดยอาจารยแพทยประจําสาย ทุกวันใน
เวลาราชการ วันละ1-2 ช่ัวโมง 
2)Grand round 1 ครั้งตอสัปดาห 
3)Topic review 1 ครั้งตอสัปดาห 
4)Journal club 2 ครั้งตอเดือน 
5)Electrolyte conference 1 ครั้งทุก 2 เดือน 
6)Pathological conference 1 ครั้งตอเดือน 
7)Clinico-Pathological conference 1 ครั้งทุก 2 เดือน 
8)Interesting case 1 ครั้ง 2 เดือน 
9)Hemodialysis grand round 1 ครั้งตอเดือน  
2.2.2 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกอบรมในการสงตรวจ
และแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และทางรังสี ดังน้ี 
1)การตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโรคไต 
2)การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
3)การแปลผลภาพทางรังสีที่เกี่ยวของกับโรคไต 
4)การแปลผลการตรวจพยาธิสภาพของช้ินเน้ือไต 
(รายละเอียดในภาคผนวก 2 ตารางที่ 3) 

3. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง  
(Practice-based Learning and Personal Improvement) 

3.1การดูแลผูปวยแบบองครวมและสห
วิชาชีพ 

 

3.1.1 การดูแลผูปวยนอกคลินิกเฉพาะทางโรคไต แบบองครวม 
รวมกับสหสาขาวิชาชีพ อันไดแก คลินิกโรคไตเรื้อรัง คลินิกลาง
ไตทางหนาทอง คลินิกปลูกถายไต โดยจะมีการดูแลผูปวย
รวมกับพยาบาล, นักกําหนดอาหารและเภสัชกร  
3.1.2การดูแลผูปวยใน ผูปวยวิกฤติและฉุกเฉิน โดยทํางาน
รวมกับพยาบาลไตเทียม พยาบาลประจําหอผูปวย และแพทย
ประจําบานประจําหอผูปวย รวมไปถึงการใหคําแนะนําผูปวย
และญาติในการรักษาพยาบาลรวมถึงการบําบัดทดแทนไต 
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ผลลัพธการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม 
3.2 ปฏิบัติงานสอนแพทยประจําบานรุน

นองและนิสิตแพทย 
 

3.2.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันป ไดรับมอบหมายใหสอนขาง
เตียงแกแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรช้ันปที่ 2 ประจํา
หนวยโรคไตตามวงรอบ และแพทยประจําบานสาขา
อายุรศาสตรผูดูแลผูปวย 
3.2.2 ผูเขารับการฝกอบรมช้ันปที่ 2 ไดรับมอบหมายใหฝก
บรรยายในหัวเรื่องที่กําหนดแกแพทยประจําบานสาขา
อายุรศาสตรช้ันปที่ 2 ที่ประจําหนวยโรคไตตามวงรอบโดยจะมี
การประเมินผลการสอบของแพทยประจําบานช้ันปที่2 กอน
และหลังปฏิบัติงานที่หนวยโรคไต 

3.3วิพากษบทความและงานวิจัยทางการ
แพทย  

 
 
 
 
 

 

3.3.1 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการสอนเรื่องการวิพากษ
บทความ และการวิจัยทางการแพทย ( Clinical Appraisal) 
จากอาจารยผูเช่ียวชาญ  
3.3.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสนําเสนอและวิพากษ
บทความและ/หรืองานวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับโรคไต
ในการประชุมวารสารสโมสร ( Journal club) เดือนละ 2 ครั้ง 
ในการทํากิจกรรมในแตละครั้งจะไดรับคําแนะนําดานการ
วิพากษจากอาจารยประจําหนวยโรคไต 

3.4ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุข 

 

 

3.4.1 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการฝกอบรม เรื่องหลักการ
วิจัยทางการแพทย ( Research Methodology) จากสมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย 
3.4.2 ผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานวิจัยโดยเปนผูวิจัยหลัก 
อยางนอย 1 เรื่อง และตองเขียนบทความปริทัศน ( Topic 
Review) อยางนอย 1 เรื่องในระหวางการฝกอบรมโดยจัดใหมี
ขั้นตอนในการดําเนินการเปนระบบ ไดแก การนําเสนอโครงราง
การวิจัยในที่ประชุมอาจารยแพทยของหนวยโรคไต 
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช และคณะกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
กอนจะดําเนินการวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นตองนําเสนอผลการวิจัย
ในที่ประชุมอาจารยแพทยของหนวยโรคไตฯ และ
คณะกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยกอนการ
สอบเพ่ือรับวุฒิบัตร 

3.5 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยได
อยางถูกตองสมบูรณ 

 

3.5.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการอบรมการบันทึก
ขอมูลทางเวชระเบียนที่ถูกตองโดยอาจารยแพทย 
3.5.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปจะไดรับการประเมินโดยใช 
EPA เปนตัววัดผล(รายละเอียดในภาคผนวก 5 EPA) 



หลักสูตรการฝกอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2562 

8 
 

ผลลัพธการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม 
3.6 เขาใจถึงหลักการของการใชยาและ
ทรัพยากรอยางสมเหตุผล 

3.6.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการอบรมเรื่องการใช
ยาอยางสมเหตุผล ในการอบรมโดยกองแพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
3.6.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปจะมีการประเมินโดยใช EPA 
เปนตัววัดผล(รายละเอียดในภาคผนวก 5 EPA) 

3.6เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวย
ตนเองจากการปฏิบัติ 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูและเพ่ิมประสบการณได
ดวยตนเองจากการปฏิบัติงานดูแลผูปวยในแผนกผูปวยนอก
และหอผูปวยใน และการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลของ
หนวยโรคไต เชน หองสมุด ระบบฐานขอมูลเอกสารทาง
การแพทย รวมถึงการปรึกษาอาจารยแพทย 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
4.1 นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปราย
ปญหาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปตองฝกนําเสนอขอมูลผูปวย 
และรวมอภิปรายปญหาในกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยหนวยโรค
ไต หนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกสถาบัน เชน Bed side 
round, Grand round และ Case discussion เปนตนโดยมี
อาจารยแพทยเขารวมฟงการอภิปรายและใหคําแนะนําเสนอแก
ผูเขารับการฝกอบรม 

4.2 ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย
รุนนอง นิสิตแพทย และบุคลากรทางการ
แพทย 

4.2.1 จัดการอบรมเรื่องทักษะการนําเสนอ( Presentation 
skill) โดยอาจารยประจําหนวยโรคไตใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรมทุกช้ันป 
4.2.2ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปจะไดรับคําแนะนําในเรื่อง
ทักษะในการถายทอดความรูโดยอาจารยแพทยระหวางการ
นําเสนอกิจกรรมวิชาการ ไดแก Topic review หรือ Case 
conference 
4.2.3 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันป ไดรับมอบหมายใหสอนขาง
เตียงแกแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรช้ันปที่ 2 ประจํา
หนวยโรคไตตามวงรอบ และแพทยประจําบานสาขา
อายุรศาสตรผูดูแลผูปวย 
4.2.4 ผูเขารับการฝกอบรมช้ันปที่ 2 ไดรับมอบหมายใหฝก
บรรยายในหัวเรื่องที่กําหนดแกแพทยประจําบานสาขา
อายุรศาสตรช้ันปที่ 2 ที่ประจําหนวยโรคไตตามวงรอบ โดยจะมี
การประเมินผลการสอบของแพทยประจําบานช้ันปที่2 กอน
และหลังปฏิบัติงานที่หนวยโรคไต 

4.3 สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ 
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ดวยความเมตตาและเคารพการ
ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปน

4.3.1 จัดการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูเขารับ
การฝกอบรมในเรื่องการสื่อสารและการใหขอมูลแกผูปวยและ
ญาติ 
4.3.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับหนาที่ในการให
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มนุษย คําแนะนําที่ถูกตองและเหมาะสมแกผูปวยและญาติ โดย

คํานึงถึงสิทธิผูปวย และเคารพในการตัดสินใจของผูปวยและ
ญาติ 

4.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานกับ
ผูรวมงานทุกระดับอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงาน
หลากหลายทั้งในแผนกผูปวยนอกและหอผูปวยใน โดยจะไดรับ
การประเมินเรื่องการมีมนุษยสัมพันธและการสื่อสารที่ดีกับ
ผูรวมงานทุกระดับ 

4.5 เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแก
แพทยและบุคลากรอ่ืนโดยเฉพาะ
ดานอายุรศาสตรโรคไต 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปจะตองปฏิบัติงานรับปรึกษา
และใหคําแนะนําแกอายุรแพทยเฉพาะทางและแพทยสาขาอ่ืนๆ 
รวมทั้งพยาบาลและเภสัชกร ทั้งจากแผนกผูปวยนอก หอง
ฉุกเฉิน และหอผูปวยใน โดยจะไดรับการประเมินเรื่องการรับ
ปรึกษาโดยอาจารยแพทย 

5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอัน

ดี ตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือน
รวมวิชาชีพ และชุมชน 

5.1.1 จัดการบรรยายเรื่องความเปนวิชาชีพแพทย ( Medical 
Professionalism) ใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
5.1.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการพัฒนาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี ระหวางการปฏิบัติงานดูแล
ผูปวยรวมกับอาจารยแพทย 

5.2 มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก 
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ประเมินสถานการณ และทักษะการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการพัฒนาทักษะดาน
การตัดสินใจ การประเมินสถานการณ และการแกไขปญหา
เฉพาะหนา 

5.3 มีความสนใจใฝรูเพ่ือใหมีการพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเน่ือง ( Continuous 
Professional Development) 

 

5.3.1 จัดการบรรยายเรื่องความเปนวิชาชีพแพทย ( Medical 
Professionalism) ในเรื่องหมั่นพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
(Excellence) ใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
5.3.2 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการผานการคนควาจากสื่อออนไลน 
5.3.3 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในและนอก
สถาบันฝกอบรม 

5.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

5.4.1 จัดการบรรยายเรื่องความเปนวิชาชีพแพทย ( Medical 
Professionalism) ในเรื่องมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูปวย 
สังคม และวิชาชีพ ( Accountability) ใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม 
5.4.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการอบรมใหมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการประเมินจาก
อาจารยแพทยผูรับผิดชอบ 
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5.5 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  
 

5.5.1 จัดการบรรยายเรื่องความเปนวิชาชีพแพทย ( Medical 
Professionalism) ในเรื่องการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืน
มากกวาประโยชนสวนตน ( Altruism) ใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม 
5.5.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปไดรับการอบรมใหปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง และมีการ
ประเมินจากอาจารยแพทย 

6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 
6.1 มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและ

ระบบยาของประเทศโดยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับโรคไต 

 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปมีประสบการณการเรียนรู
เกี่ยวกับ 
-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา (Cost- 
       effectiveness medicine) 
-หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
-ระบบยาของประเทศโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับโรคไต 
โดยไดรับความรูจากประสบการณและการบรรยายโดย
ผูเช่ียวชาญ 

6.2 มีความรูและมีสวนรวมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 

 
 
 
 
 

6.2.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปมีประสบการณการเรียนรู
และมีสวนรวมเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล การ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลโดยไดรับความรูจาก
ประสบการณและการบรรยายโดยผูเช่ียวชาญ และไดรับ
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงาน  
6.2.2ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการประชุม
ประจําเดือนของหนวยโรคไตรวมกับอาจารยแพทยและ
พยาบาลในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยโรค
ไตและการบําบัดทดแทนไต 

6.3 มีความรูความเขาใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวย 

6.3.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการเรียนรูและมีสวน
รวมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย
โดยไดรับความรูจากประสบการณและการบรรยายโดย
ผูเช่ียวชาญ และไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติงาน  
6.3.2 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการประชุม
ประจําเดือนของหนวยโรคไต รวมกับอาจารยแพทยและ
พยาบาลในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยโรค
ไตและการบําบัดทดแทนไต  

6.4 มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของ
ผูปวย 

 

6.4.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการเรียนรูและมีสวน
รวมเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยโดยไดรับความรูจากประสบการณ
และการบรรยายโดยผูเช่ียวชาญ และไดรับประสบการณตรง
จากการปฏิบัติงาน  
6.4.2 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการประชุม
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ประจําเดือนของหนวยโรคไต รวมกับอาจารยแพทยและ
พยาบาลในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยโรค
ไตและการบําบัดทดแทนไต  

6.5 ใชทรัพยากรอยางเหมาะสม และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวยภายใต
หลักการของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เชน การใช
แนวทางเวชปฏิบัติ (Practice guidelines) การอาศัยขอมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based practice) เปนตน 

7. การปฏิบัติงานดานการแพทยทหารและเวชศาสตรการบิน (Military and Aviation Medicine) 

7.1มีความรูเกี่ยวกับโรคไตที่เกี่ยวของกับ
ทหารที่พบบอย 

7.1.1 จัดการบรรยายเรื่องโรคไตที่เกี่ยวของกับทหารที่พบบอย 
เชน ภาวะไตวายเฉียบพลันจากโรคลมรอน (Heat stroke) และ
ภาวะสารพิษทางการทหาร (Military Chemical Warfare) 
7.1.2 ผูเขารับการฝกอบรมทุกช้ันปจะไดรับประสบการณการ
เรียนรูในเรื่องภาวะไตวายเฉียบพลัน จากโรคลมรอนและภาวะ
สารพิษทางทหารจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย 

7.2 มีความรูดานเวชศาสตรการบินที่
เกี่ยวของกับโรคไต 

จัดการบรรยายเรื่อง ความรูดานเวชศาสตรการบินที่
เกี่ยวของกับโรคไต เชน การแนะนําและใหใบรับรองแพทยเรื่อง
ความพรอมในการโดยสารเครื่องบิน ( Fit to fly) สําหรับผูปวย
โรคไต 

 
ในการจัดการฝกอบรมตลอด 2 ปการศึกษานั้น หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพล 

อดุลยเดช ไดจัดการฝกอบรมดังนี้ 
 
- การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด จะแบงลักษณะงานที่แตกตางกันในแตละช้ันป คือ 

- แพทยประจําบานตอยอดฯ ชั้นปที่ 1 
ใหคําปรึกษาและใหการรักษาผูปวยที่เกี่ยวกับโรคไต โดยแบงสายการปฏิบัติงานออกเปน 3 สาย
ไดแก  
1. สาย A ใหการดูแลรักษาผูปวยที่ศูนยไตและผูปวยนอกแผนกอายุรกรรม 
2. สาย B ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤติ คือผูปวยที่นอนรักษาตัวในหอผูปวย ICU, CCU, ICU 
surgery, ICU neurosurgery, และ ICU CVT 
3. สาย C ใหการดูแลรักษาผูปวยอายุรกรรมที่มีปญหาทางดานโรคไต ไดแกผูปวยที่นอนรักษาตัว
ที่หอผูปวย 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, RCU, 10/1, 10/2, และผูปวยอายุรกรรมในหองฉุกเฉิน 
 
-    แพทยประจําบานตอยอดฯ ชั้นปที่ 2 
1. ใหคําปรึกษาและรวมดูแลผูปวย รวมกับแพทยประจําบานตอยอดฯ ช้ันปที่ 1 
2. การศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน ( Elective) แพทยประจําบานตอยอดฯ สามารถไปศึกษาดู
งานในสายงานที่เกี่ยวของกับอายุรศาสตรโรคไต ณ สถานพยาบาล แหงอ่ืน ทั้งในประเทศไทย
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และตางประเทศ โดยทางหลักสูตรไดจัดชวงเวลาในการศึกษาดูงาน เปนชวงประจําบานตอยอดฯ 
ช้ันปที่ 2 ใหระยะเวลาในการศึกษาดูงานเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 
 

- ประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง  ผานทางการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผูปวย การทํา
กิจกรรมวิชาการอาทิเชน Topic review, Journal club, Case discussion, Morbidity-
mortality conference  ทั้งน้ีในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งจากการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมวิชาการ จะไดรับขอมูลปอนกลับจากอาจารยแพทย หนวยโรคไต กองอายุรกรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 

- ประสบการณการเรียนรู Entrustable professional activities (EPA) ตามที่กําหนด
รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 5 EPA 
 

- ระบบอาจารยที่ปรึกษาในสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา 2 คน ตอผูเขารับการฝกอบรม 4 คน ( 1 รุน
การศึกษา) โดยจะใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ตอเน่ืองต้ังแตเขารับการอบรมจนสิ้นสุดการอบรม 
รวมเวลา 2 ป 
 

- การฝกอบรมภายใตสภาวะการทํางานที่เหมาะสม  ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน การทํากิจกรรมวิชาการ การทํางานวิจัย และ
การลา ในแตละช้ันป 

 
 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม (ภาคผนวก1)  
เพ่ือใหบรรลุผลลัพธที่พึงประสงคดังกลาวผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรูความสามารถในเน้ือหา

ตอไปน้ี ไดแก  
1. ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางดานกายวิภาค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และวิทยา

ภูมิคุมกันของโรคไตและระบบที่เกี่ยวของ 
2. การดูแลรักษาโรคไตที่สําคัญและพบไดบอย 
3. การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโรคไต 
4. การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

6.3 การทํางานวิจัย 
 ผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานวิจัย 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน  2 ป โดยตองทําหนาที่เปน
ผูวิจัยหลัก 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหน่ึงที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําใหไดลุลวง

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคม
โรคไตแหงประเทศไทยจะเปนองคประกอบหน่ึงที่ใชในการตัดสินการไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
ดังน้ัน หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ จึงมีหนาที่
รับผิดชอบการเตรียมความพรอมใหกับผูเขารับการฝกอบรมในดานงานวิจัย ต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย
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ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ภายไตกรอบการดําเนินและเวลาที่
กําหนดโดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย (ดูดานลาง) งานวิจัยควรเปนผลงานที่ริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยที่ใช
แนวคิดที่มีการศึกษามากอนในตางประเทศ โดยผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการ
ทําวิจัยตองปฏิบัติตามกฎเกณฑดานจริยธรรมการวิจัย ของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐคิดคนทางการแพทย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกอนเริ่มทําการวิจัย 

 
คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เปนผลงานที่ริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ แต

นํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 
2. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย 
 

กรอบการดําเนินงานวิจัย (โดยประมาณ) ในเวลา 24 เดือนของการฝกอบรม  
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม  
1  รับการอบรมหัวขอการทํางานวิจัย ของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

กรมแพทยทหารอากาศ   
2-6  จัดเตรียมคําถามวิจัย ติดตออาจารยที่ปรึกษาและเตรียมโครงรางงานวิจัย  
6  นําเสนอโครงรางงานวิจัย ( research proposal) กับคณะกรรมการฝกอบรมแพทย

ประจําบานตอยอดอายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทยทหารอากาศ   

7 นําเสนอโครงรางงานวิจัย ( research proposal) กับคณะอนุกรรมการวิจัยของ
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

7-9 ขออนุมัติการทําวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยศูนยวิจัย
และพัฒนาสิ่งประดิษฐคิดคนทางการแพทย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทยทหารอากาศ/ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุน 

10-18 ดําเนินงานวิจัย และสงรายงานความกาวหนาไปยังอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคม 
โรคไตแหงประเทศไทยทุก 6 เดือน 

19 นํางานวิจัยแบบปากเปลา กับคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
อายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหาร
อากาศ 

20 นําเสนองานวิจัยแบบปากเปลาใหกับคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแหง 
 ประเทศไทย 
21 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

อายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหาร
อากาศ   
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22  สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมโรคไตแหง  
ประเทศไทย เพ่ือรับการประเมิน 

6.4 ระยะเวลาการฝกอบรม 
2 ป 

6.5 การบริหารจัดการของสถาบันฝกอบรม 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ วางแผนการ

ฝกอบรม โดยนําปจจัยภายนอก ไดแก หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตร
โรคไต สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562 กฎระเบียบของ
แพทยสภาและปจจัยภายใน ไดแก นโยบายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ มาเปน
กรอบในการจัดทําและบริหารหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการดําเนินการในการนําความเช่ียวชาญทาง
แพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม 

6.6 สภาพการปฏิบัติงาน 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอาการ จัดสภาวะการ

ปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
6.6.1  กิจกรรมทางวิชาการที่ตองมีอยางสมํ่าเสมอ ไดแก 

- วารสารสโมสร (Journal club) 
- การเสนอผูปวยนาสนใจ (Interesting case / Case conference) 
- การทบทวนหัวขอทางการแพทย (Topic review)  
- Electrolyte conference 
- Grand round และ consultation round 
- กิจกรรมสวนกลางรวมกับผูเช่ียวชาญดานอ่ืนๆของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

(Interdepartmental conference / Multidisciplinary or Interdisciplinary 
meeting)  เชน พยาธิแพทย(Clinico-pathological conference),ศัลยกรรม (kidney 
transplantation conference) เปนตน 

- การประชุมวิชาการระหวางสถาบัน (Interhospital conference) ไดแก nephrology 
meeting 

 
6.6.2  การปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ จัดใหมี
การดูแลผูปวยที่ครอบคลุมทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยภาวะวิกฤต ผูปวยรับปรึกษาจากตาง
สาขาวิชาและตางแผนกที่มีปญหาโรคไต ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคํานึงถึงความจําเปนของผูปวยที่จะ
ไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง และความจําเปนดานวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหมีช่ัวโมงการ
ทํางานที่เหมาะสม โดยผูเขารับการฝกอบรมมีการหมุนเวียนปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- รับปรึกษาผูปวยโรคไตที่รับการรักษา ณ หอผูปวยในและหออภิบาลผูปวยวิกฤติ ทั้งใน
และนอกแผนกอายุรกรรม 

- คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและคลินิกโรคไต  
- คลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD clinic)  
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- หนวยไตเทียม (Hemodialysis unit) 
- คลินิกลางไตทางชองทอง (PD clinic) 
- คลินิกปลูกถายไต (KT clinic)  
 
ชั่วโมงการทํางาน 
- ผูเขารับการฝกอบรมมีช่ัวโมงการทํางานในเวลาอยางนอย 8 ช่ัวโมง ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการอยางนอย 16 ช่ัวโมง แตไมเกิน 24 ช่ัวโมง และติดตอกันไมเกิน 32 ช่ัวโมง  
- ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิในการลาพักรอนไดปการศึกษาละ 10 วันทําการ  
สําหรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนกรณีปฏิบัติงานลวงเวลาเปนไปตาม

ระเบียบคําสั่งกรมแพทยทหารอากาศ 
 

6.6.3  การทําหัตถการในสาขาวิชาโรคไต 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศจัดใหมีการ
ทําหัตถการขั้นตํ่าที่ผูเขารับการฝกอบรมตองทําไดดวยตนเองและตองบันทึกใหสมุดบันทึกหัตถการดังน้ี 

1. Ultrasound-guided native kidney biopsy 10 ราย 
2. การใส double-lumen venous catheter 20 ราย 
3. การใสtunnel cuffedhemodialysis catheter 5 ราย  
4. การวางสาย peritoneal dialysis catheter 2 ราย(และชวยทําอีกอยางนอย 2 ราย) 
5. Plasmapheresis 2 ราย 
6. CRRT 2 ราย 

 
6.6.4 การอยูเวรรับปรึกษา  

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศจัดใหผูเขา
รับการฝกอบรมทุกคนไดอยูเวรรับปรึกษาปญหาทางอายุรศาสตรโรคไต อยางนอย 4 เวรตอเดือน และไม
มากกวา 10 เวรตอเดือน (โดยคิด 1 เวรคือ เวลานอกเวลาราชการในแตละวัน) 

 
6.6.5  การเขียนบทความปริทัศน (Topic Review) 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนบทความปริทัศนในหัวขอที่เกี่ยวของกับอายุรศาสตรโรคไตอยางนอย 1 
เรื่องโดยมีอาจารยแพทยเปนที่ปรึกษาและสงบทความฉบับสมบูรณใหอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมโรคไต
แหงประเทศไทยตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กําหนด 

 
กรอบการดําเนินการเขียนบทความปริทัศน(โดยประมาณ) ในเวลา 24 เดือนของการ

ฝกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม  
10-11 เลือกหัวขอบทความปริทัศนและติดตออาจารยที่ปรึกษา 
12 สงหัวขอบทความปริทัศนใหคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด

อายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหาร
อากาศ 
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15-16 สงบทความปริทัศนใหอาจารยที่ปรึกษา (ติดตามความกาวหนา) 
18 สงบทความปริทัศนฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอ

ยอดอายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย
ทหารอากาศ 

19 สงบทความปริทัศนฉบับสมบูรณใหกับอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย เพ่ือรับการประเมิน 

 
6.6.6 การฝกอบรมทดแทน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสามารถลาพักในระหวางการฝกอบรมได เชน การลาคลอดบุตร 
การลาปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรตามประกาศของกรมแพทยทหารอากาศหรือตามประกาศของตน
สังกัดของผูรับการฝกอบรม โดยกรณีลาคลอดอนุญาตใหลาคลอดไดตามที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งน้ีในการสงสอบเพ่ือขอวุฒิบัตร ผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร ตองผานการ
ฝกอบรมในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของการฝกอบรม 

- ในกรณีที่ลาเกินรอยละ 20 ของระยะเวลาในการฝกอบรม จําเปนตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนครบ จึงจะสามารถสงช่ือขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรได 

6.7 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป การยุติการฝกอบรม 
6.7.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ได
กําหนดและดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ ตามระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละป 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเขารับการอบรมหรือเพ่ือการเลื่อนระดับ ดังน้ี 

- ประเมินความรู ทักษะ และเจตคติ ของผูไดรับการอบรมโดย อาจารยผูดูแล 
(consultant) ในทุกๆเดือน 

- ประเมินความรู ทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรม โดยอาศัยแบบประเมิน
สมรรถนะ ซึ่งจะไดรับการประเมินโดยผูรวมงานอันไดแก แพทยประจําบานตอยอดฯใน
สาขาเดียวกัน แพทยประจําบาน พยาบาล และผูปวย 

- ประเมินสมรรถนะที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตัวเองโดยไมตองมีการกํากับดูแลโดย
อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการภายในฯ ในแตละ EPA (Entrustable 
Professional Activities หรือ EPA) 

- การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน 
- การตรวจเวชระเบียนผูปวยนอก 
- การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 
- การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน 
- การประเมินความรูพ้ืนฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนช้ันป โดยจัด

ชวงเดือนมิถุนายนของทุกปการศึกษาดวยวิธีการทดสอบผานขอสอบ MCQ และทดสอบ
ผานการรายงานผูปวย 
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 Achievable EPAs (ภาคผนวก EPA)ใชเพ่ือการประเมินเลื่อนระดับช้ันป 
การประเมินระหวางการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอโดยมีการปอนขอมูลยอนกลับ( Feedback) ใหผูเขา

รับการฝกอบรมไดรับทราบ จะชวยทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรมให
สมบูรณขึ้น 

 
6.7.2 เกณฑการเลื่อนชั้นป 

1. ปฏิบัติงานไดไมตํ่ากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด 
2. ผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนดใน EPA (ภาคผนวก EPA) 
3. ปฏิบัติงานสอดคลองตามขอกําหนดของหนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม

แพทยทหารอากาศ ไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบัน 
 

6.7.3 แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป 
1. ตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในหอผูปวยและหนวยไตเทียมที่จัดไวเปนกรณีพิเศษเพ่ิมเติมอีก 

1 เดือน แลวทําการประเมินซ้ํา ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อนช้ันปในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน ใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในหอผูปวยและหนวยไตเทียมที่จัดไวเปนกรณี
พิเศษเพ่ิมเติมอีก 2 ครั้งๆละ 1 เดือน ในแตละครั้งใหทําการประเมินซ้ํา 

2. ถาไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนช้ันป รวม 3 ครั้งตามขอที่ 1 หรือไมผานการประเมิน
เพ่ือรับการเสนอช่ือเขาสอบวุฒิบัตร ตองปฏิบัติงานในระยะช้ันปเดิมอีก 1 ป 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในช้ันปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนช้ันปให
ยุติการฝกอบรม 

 
ทั้งน้ีทางหนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ จะทําการสงผลการ

ประเมินแพทยประจําบานตอยอด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปตอสมาคมโรคไต เพ่ือนําเสนอตอราช
วิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลําดับ 

การดําเนินการสําหรับผูที่ไมผานการประเมิน 
1. แจงผลการประเมินใหแพทยประจําบานรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของ

หนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ พรอมแนวทางการพัฒนา 
รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา 

2. เมื่อแพทยประจําบานตอยอดลงช่ือรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหน่ึงใหสมาคม
โรคไต เพ่ือสําเนาเสนอตอราชวิทยาลัยอายุรแพทยตอไป 
 

6.7.4 การดําเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม 
1. การลาออก แพทยประจําบานตอยอดตองทําเรื่องช้ีแจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนา

อยางนอย 2 สัปดาห เมื่อหนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศอนุมัติใหพักการ
ปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสมาคมโรคไต รวมถึงราชวิทยาลัยฯ เพ่ือเห็นชอบ 
และแจงตอแพทยสภา โดยการลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

2. การใหออกมีดวยกัน 2 กรณ ี
  2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวย
หรือตอช่ือเสียงของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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  2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ
ตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ 
  เมื่อหนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เห็นสมควรใหออก ใหทําการ
แจงแพทยประจําบานตอยอดรับทราบพรอมใหพักการปฏิบัติงาน และใหคณะกรรมการฝกอบรมและสอบ
แพทยประจําบานของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เปนกรรมการไต
สวนและพิจารณาลงโทษ  โดยใหมีกรรมการไตสวนและพิจารณาลงโทษไมตํ่ากวา 5 คน   เมื่อไดพิจารณาแลว
ใหเสนอตอที่ประชุมกองอายุรกรรม และแจงใหคณะอนุกรรมการการศึกษาแพทยประจําบานของโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ทราบทุกครั้ง   
  หลังจากคณะกรรมการไตสวนและพิจารณาลงโทษมีมติเห็นสมควรใหออก จะทําเรื่องแจงตอสมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 
สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯ ของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือลงความเห็น ถา
สมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภา จนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควร
ใหออกจะไดรับเรื่องคืนมาที่หนวยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ พรอม
คําแนะนํา 
 

6.7.5 การขออุทธรณผลการประเมิน 
   ในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดฯ ตองการอุทธรณเรื่องการพิจารณาการเลื่อนช้ัน สามารถ
ย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการแพทยหลังปริญญา กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่มีการตัดสินการเลื่อนช้ันปของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม 
  

6.8 การสอบเพื่อวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

 การสมัครสอบตองสมัครผานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผูสมัครสอบ
มีดังตอไปน้ี 

1. เปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตรของแพทยสภา 

2. อยูในหลักสูตรการฝกอบรมหรือไดผานหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักอนุสาขา
อายุรศาสตรโรคไตในประเทศไทย โดยไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 
ของระยะเวลาการฝกอบรม 

3. ผานการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจากสถาบันฝกอบรม 
4. เปนสมาชิกสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 
5. ทําหัตถการผานเกณฑขั้นตํ่าครบตามที่หลักสูตรกําหนดและสงสมุดบันทึกประสบการณพรอมใบ

สมัคร 
6. สงรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและบทความปริทัศนตออนุกรรมการฝายวิจัยฯ ของสมาคม

โรคไตแหงประเทศไทย และผานการประเมินโดยอนุกรรมการฝายวิจัยฯ สมาคมโรคไตฯ กอนวัน
สอบภาคทฤษฎี 

วิธีการสอบ มีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะประกาศกําหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 
เดือนทาง website ของสมาคมโรคไตฯโดยแบงสัดสวนคะแนนดังน้ี  
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1. ภาคทฤษฎี (รอยละ 60)ประกอบดวย 
1.1. Multiple choice question (MCQ) รอยละ 40 

เปนการวัดความรูในเรื่องโรคหรือภาวะตางๆ ตามที่กําหนดไวในเน้ือหาหลักสูตรการ
ฝกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

1.2. Multiple essay questions (MEQ) รอยละ 20 
เปนการวัดความรูในภาวะหลักตามที่กําหนดไวในเน้ือหาหลักสูตรการฝกอบรม อนุสาขา
อายุรศาสตรโรคไต 
 

2. ภาคปฏิบัติ (รอยละ 40)ประกอบดวย 
2.1. สอบรายยาว (long-case) จํานวน 2 ครั้งรวมเปนรอยละ 20 

เปนการประเมินความสามารถในการซักประวัติ-ตรวจรางกาย และการรวบรวมปญหาของ
ผูปวยจริง รวมไปถึงการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ/หรือ การอานภาพรังสี 
และ/หรือ การอานผลช้ินเน้ือไตทางกลองจุลทรรศน 

2.2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE)รอยละ 8 
เปนการประเมินความสามารถในการการอานภาพรังสี การอานผลช้ินเน้ือไต และทักษะ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับอายุรศาสตรโรคไค 

2.3. การทําหัตถการรอยละ 2 
เปนการประเมินการทําหัตถการโดยอาศัยผูปวยจริงหรือหุนจําลอง 

2.4. การสอบปากเปลา 4 ขอรอยละ 5 
2.5. งานวิจัยรอยละ 3 
2.6. บทความปริทัศนรอยละ 2 

 

เกณฑการตัดสิน 

- การผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตจะใชคะแนนรวมทั้งหมดตัดสินโดยมี
เกณฑการสอบผานที่รอยละ 50(ถามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑดังกลาวจะประกาศใหทราบอยางนอย 6 เดือน
กอนการสอบในปน้ัน) 

- ในกรณีที่คะแนนสอบรวมไมผานเกณฑรอยละ 50 จะทําการวิเคราะหคะแนนแยกตามภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และอนุญาตใหสอบซ้ําไดเฉพาะภาคที่สอบไมผานในปถัดไป โดยกําหนดเกณฑการสอบผาน
ภาคทฤษฎีไวที่รอยละ 45 และ ภาคปฏิบัติไวที่รอยละ 60 (ถามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑดังกลาวจะประกาศให
ทราบอยางนอย 6 เดือนกอนการสอบในปน้ัน)และอนุญาตใหสอบซ้ําไดอีกไมเกิน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 
ปนับต้ังแตวันที่ประกาศผลสอบ ถายังสอบไมผานภายในกําหนดจะตองเริ่มตนสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ใหมทั้งหมด 

- ในการสอบซ้ําทั้งภาคทฤษีและภาคปฏิบัติผูสมัครสอบสามารถเลือกสอบเฉพาะบางสวนได เชน 
ถาสอบไมผานภาคทฤษฎีสามารถเลือกสอบใหมเฉพาะสวนของ MCQ หรือ MEQ ได แตในการคิดคะแนนรวม
จะตองนําคะแนนเกาในสวนที่ไมไดสอบซ้ํามารวมดวยในการตัดสินผาน-ตก เชนเดียวกันในภาคปฏิบัติผูสมัคร
สอบสามารถเลือกสอบใหมเฉพาะบางสวนไดแลวใชคะแนนสอบเกามารวมในสวนที่เหลือในกรณีที่มีคะแนน
สอบเกามากกวา 1 ครั้งจะตองใชคะแนนสอบเกาครั้งลาสุดมารวมเทาน้ัน 

- ในสวนของงานวิจัยและบทความปริทัศนสามารถใชคะแนนจากการประเมินครั้งแรกไดโดยไม
จําเปนตองทํางานวิจัยหรือเขียนบทความใหม 
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7.การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

7.1 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
1. ผูสมัครเขารับการฝกอบรมย่ืนใบสมัครและเอกสารหลักฐานตางๆตามประกาศของราชวิทยาลัย

อายุรแพทยแหงประเทศไทย 
2. คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ทั้งหมดเปนผูรวมคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม และตองกรอกแบบฟอรมยินยอมเพ่ือเปดเผยผลประโยชนทับซอน ( Disclosure of 
potential conflicts of interest form)ในกรณีที่มีกรรมการมีสวนในผลประโยชนทับซอน ให
งดเปนกรรมการในปน้ันๆ (ตามเอกสารในภาคผนวก 3) หรือหากกรรมการมีเหตุจําเปนที่ไม
สามารถมารวมคัดเลือกได ใหงดการใหคะแนนในครั้งน้ัน 

3. คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม ประกอบดวย คะแนนสัมภาษณดานความรู ไหวพริบ กิริยาทาทาง เจตคติตอการ
เปนอายุรแพทยโรคไต เจตคติตอโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คะแนนดานผลการเรียน 
(GPA)คะแนนการเปนศิษยเกา การมีตนสังกัด หนังสือแนะนํา การทํากิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมเพื่อสวนรวม (ตามเอกสารในภาคผนวก 3) 

4. ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมในการคัดเลือกการฝกอบรม เกณฑในการคัดเลือกจึง
ไมไดกําหนดในเรื่องเพศสภาพ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา หรือแมกระทั่งมีความพิการของ
รางกาย 

5. ในกรณีที่มีความพิการทางรางกาย คณะกรรมการการฝกอบรมจะทําการพิจารณาวาความ
บกพรองน้ันเปนขอจํากัดในการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานในฐานะอายุรแพทยโรคไตในอนาคต
หรือไม  

6. ทั้งน้ีในการประกาศรับสมัครและการประกาศผล จะมีการแจงผานทาง  websites ของหนวยโรค
ไตและกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

7.2 คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 
  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวและตองมี
คุณสมบัติตามประกาศของแพทยสภาอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1. เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร 
2. เปนแพทยประจําบานช้ันปสุดทายในการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร 
3. เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรในปการศึกษาน้ัน 

 
7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ มีศักยภาพรับผู
เขารับการฝกอบรมไดจํานวน 4 คน ในแตละช้ันปตามเกณฑของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ดังน้ี 
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ปริมาณงานบริการของสถาบันฝกอบรมตอจํานวนผูฝกอบรม 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมในแตละชั้นป 1 2 3 4 5 6 7 
1 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 2 4 6 8 10 12 14 
2 จํานวนผูปวยนอกคลินิกเฉพาะโรค

อายุรศาสตรโรคไต (ครั้ง/ป) 
1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 

3 จํานวนผูปวยในโรคไตทั้งในแผนกและ
ปรึกษานอกแผนก (ราย/ป) 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 

4 จํานวนผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือด (ครั้ง
การตรวจ/ป 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

5 จํานวนผูปวยที่ไดรับการลางชองทอง
แบบถาวรทั้งผูปวยเกาและใหม (คน/ป) 

4 8 12 16 20 24 28 

6 จํานวนผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต 
ใหม/เกา (คน/ป) 

1/3 2/6 3/9 4/12 5/15 6/18 7/21 

7 จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจพยาธิ
วิทยาของไต (ครั้ง/ป) 

10 20 30 40 50 60 70 

7.4 การอุทธรณผลการสอบคัดเลือก 
 หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีระบบการอุธรณผลการคัดเลือกซึ่งเปน
กลไกหน่ึงที่กอใหเกิดความโปรงใสและยุติธรรม โดยเปดโอกาสใหผูสมัครย่ืนคํารองภายในระยะเวลา 15 วัน 
หลังประกาศผลการคัดเลือก เพ่ือตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกของผูคัดเลือกเทาน้ัน 

 
 

 
8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

8.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝกอบรม 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ มีคณะกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทยทหารอากาศ ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการฝกอบรมประกอบดวย 

1. ประธานคณะกรรมการ 
เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

อายุรศาสตรโรคไต และปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไตมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป และเปนสมาชิกของราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมแพทยโรคไตแหงประเทศไทย 

2. กรรมการ 
เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

อายุรศาสตรโรคไต และปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไตมาแลวไมนอยกวา 3 ป และเปนสมาชิกของราช
วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมแพทยโรคไตแหงประเทศไทย 

 

8.2. จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 
อาจารยแพทยประจําหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหาร

อากาศ ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต ใหการฝกอบรมเต็มเวลาทั้งหมด7 คน 
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และไมเต็มเวลาทั้งหมด 5 คน โดยอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
อาจารยผูใหการฝกอบรมทั้งหมดและภาระงานของอาจารยไมเต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาภาระ
งานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาที่ตองทดแทน 

ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาหมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําหรือช่ัวคราว รวมทั้ง
อาจารยเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย
ทหารอากาศเต็มเวลา และไดรับอัตราเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา 

ปจจุบันผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาทั้งหมด 9 คน ไดแก 
1. พล.อ.ต.ทวีพงษ ปาจรีย   
2. น.อ.หญิง ดวงกมล วงษสวรรค            
3. น.ท.หญิง ปยะวดี หอมไกรลาศ 
4. น.ต.อนันต เช้ือสุวรรณ 
5. น.ต.หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย    
6. น.ต.หญิง สุรีย อยูวรรณกุล    
7. น.ต.ณัฐพล ปทมินทร  
8. ร.ท.หญิง กมลวรรณ ภัคโชตานนท    
9. ร.ท.กําปนทอง ต้ังวีระพงษ  

    
ผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา หมายถึง 

ก. อาจารยที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําหรือช่ัวคราว รวมทั้งอาจารยเกษียณอายุราชการ
ปฏิบัติงานในหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหาร
อากาศไมเต็มเวลาหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึ่งเวลา และไดรับเงินเดือนตาม
สัดสวนงาน จะนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 

ข. อาจารยผูที่ปฏิบัติงานอยูที่สถาบันอ่ืน หรืออาจารยเกษียณอายุราชการ หรืออาจารยแผนก
อ่ืนมาชวยสอนบางเวลา โดยไมไดมีสัญญาจางจากหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา จะคิดเวลา
ปฏิบัติงาน เฉพาะเวลาที่มาปฏิบัติงานสําหรับการเรียนการสอนแพทยประจําบานตอยอด
อายุรศาสตรโรคไต ไมนับเวลาที่มาทํางานวิจัย ทํางานบริการ เชน ตรวจผูปวยหรือทํา
หัตถการโดยไมเกี่ยวของกับแพทยประจําบาน รวมทั้งไมนับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิต
แพทยและแพทยประจําบานอายุรศาสตร โดยอาจารยผูใหการฝกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับ
เดียวกันใชศักยภาพได 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
ปจจุบันผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาทั้งหมด 3คนไดแก 

1. พล.อ.ท.กลศร ภัคโชตานนท    เวลาสอน 7 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
2. พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน          เวลาสอน 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
3. น.อ.พงศธร คชเสนี   เวลาสอน 7 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

อน่ึง หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดกําหนด
และเสนอการสรรหาและคัดเลือกอาจารยประจําหนวยโรคไตฯ ใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/
หลักสูตร ตลอดจนระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมอยางชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญที่
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ตองการ ไดแก คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก ผานทางกองอายุรกรรมเพ่ือ
เสนอเขาโครงการศึกษาของกรมแพทยทหารอากาศ 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดระบุหนาที่ความ
รับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ใหสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย โดยมีจํานวนอาจารยตอผูเขา
รับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากําหนดไว อาจารยจะตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการ
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา และกํากับดูแล นอกจากน้ันอาจารยยังตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งทางดาน
การแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย
ทหารอากาศ ไดจัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ืองเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

8.3. นโยบายเรื่องอาจารยแพทย  
8.3.1. การจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารยแพทย 

  การจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารยแพทยของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  
2. พันธกิจของแผนการฝกอบรมและหลักสูตรของหนวยโรคไต ความจําเปนในเรื่องพันธกรณี

แหงวิชาชีพในการมีสวนรวมของอาจารยในการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร 
และแพทยประจําบานตอยอดอายุรศาสตรโรคไต รวมถึงระบบสุขภาพของประเทศ 

3. ภาระงานดานการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาและหลังปริญญา ดานการวิจัย และดาน
การบริการ 

4. ขอบเขตการใหบริการ (scope of service) 
5. การนําเทคโนโลยีใหม มาใช 
6. กฎหมายที่เกี่ยวของ 
7. อัตราการลาออกของพนักงาน (turn over) 
8. เกษียณอายุ เลื่อนตําแหนง โยกยาย ฯลฯ 

8.3.2. กระบวนการสรรหา การประเมิน และการบรรจุ 
  กระบวนการสําหรับการสรรหา การประเมิน และการบรรจุอาจารยแพทย รวมถึงวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวของอ่ืนๆ ดานบุคลากรเปนไปตามที่กองทัพอากาศกําหนด โดยหัวหนาหนวยโรคไต และอายุรแพทยโรค
ไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับจํานวนและ
คุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการเพ่ือใหบริการทางคลินิกแกผูปวย การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพ และชวยตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนบุคลากร 

8.3.3. แนวทางการคัดเลือกอาจารยแพทยประจําหนวยโรคไต กองอายุรกรรม 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรมดําเนินการคัดเลือกอาจารยแพทยโดยพิจารณาจาก  

1. จํานวนของอาจารยแพทยเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของกรมแพทยทหารอากาศ  
2. คุณสมบัติของอาจารยแพทยตามนโยบายและขอกําหนดของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม  
3. คัดเลือกโดยใชประชามติจากอาจารยแพทย ในหนวยโรคไต 

 
8.4. หนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแพทย 

  อาจารยแพทย ของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีการ
ปฏิบัติงานและสัดสวนโดยประมาณของการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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8.4.1. การบริการผูปวย (40%) ประกอบดวย การบริการผูปวยนอกและผูปวยในทั้งอายุรศาสตรทั่วไป
และอายุรศาสตรโรคไต ในสัดสวนอายุรศาสตรทั่วไป (10%) และอายุรศาสตรโรคไต (30%) 

8.4.2. การเรียนการสอน (40%) ประกอบดวย การสอนนิสิตแพทย (10%) การสอนแพทยประจําบาน
อายุรศาสตรทั่วไป (10%) และการสอนแพทยประจําบานตอยอดอายุรศาสตรโรคไต (20%) 

8.4.3. การวิจัย (10%) 
8.4.4. งานอ่ืนๆ (10%) เชน งานบริหาร งานพัฒนาคุณภาพ งานยุทธการ 

 
 

8.5. การพัฒนาอาจารยแพทย  
  อาจารยแพทย ของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจะไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิมเติมหลังเขารับการบรรจุเปนอาจารยแพทยดังน้ี 

8.5.1. ปฐมนิเทศบุคลากรเขารับราชการใหมของ กองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศระยะเวลา 5 
วัน 

8.5.2. อบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา โดยกองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลา 3 วัน 

8.5.3. ฝกอบรมเฉพาะทางดานอายุรศาสตรโรคไตในตางประเทศ โดยทุนมูลนิธิคุมเกลาฯ หรือทุนอ่ืนๆ 
ระยะเวลา 1-2 ป 

8.5.4. การอบรมดานโรคไตและดานแพทยศาสตรศึกษาตามความตองการของหนวยงาน 
 

8.6 การประเมินอาจารยแพทย  
  การพิจารณาความดีความชอบสําหรับอาจารยแพทยของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไดแกการใหบําเหน็จสองขั้น การโยกยายเพ่ือตําแหนงสูงขึ้น และการเลื่อนช้ันยศ 
อาศัยเกณฑดังน้ี 

1. การประเมินสวนบุคคล 
2. การมีสวนรวมในการฝกอบรม 
3. การพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
4. ผลงานการวิจัย 

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดกําหนดและ
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาในประเด็นตอไปน้ี 

9.1. สิ่งอํานวยความสะดวกดานกายภาพ 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดจัดใหมีสถานที่

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไดแก หอผูปวย หองตรวจโรค
ผูปวยนอก หองไตเทียม หองปฏิบัติหัตถการ และหองประชุม โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัยและสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ 
รวมทั้งมีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ การทําหัตถการ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
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9.2. การจัดการเรียนรูในการฝกอบรม 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดรับการคัดเลือก

และรับรองการเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต โดยมี
จํานวนและความหลากหลายของผูปวยทั้งผูปวยนอกผูปวยใน ผูปวยนอกเวลาราชการและผูปวยวิกฤตเพียงพอ
และสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูของหลักสูตรการฝกอบรม รวมทั้งจัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู 

 
9.3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล ไดแก ระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล ( Bhumibol Adulyadej Hospital 
Information System หรือ BHIS) และสัญญาณ WIFI(BHU Corporate และ BHU Guest) ในการฝกอบรม
แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงและใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวสําหรับการเรียนรู รวมกับจัดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเปนสวน
หน่ึงของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

 
9.4. ทีมการดูแลผูปวย 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ไดจัดประสบการณ
ในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ไดแก ทีมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง ทีมดูแล
ผูปวยปลูกถายไต ทีมดูแลผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และทีมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกไตทางหนา
ทอง 

 
9.5. การวิจัยและความเปนวิชาการทางการแพทย 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ จัดใหมีการบูรณา
การระหวางการฝกอบรมและการวิจัยอยางเพียงพอและสมดุล เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและ
สามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรมไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 
9.6. ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา  

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ ดําเนินนโยบายใน
การนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม 
และการประเมินการฝกอบรม โดยมีการกําหนดใหอาจารยแพทยตองเขารับการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา 

 
9.7. การเรียนรูในสถาบันฝกอบรมทางเลือก 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศ มีนโยบายในการสง
แพทยประจําบานตอยอดเขารับการฝกอบรมวิชาเลือกในสถาบันอ่ืนทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไวใน
หลักสูตร โดยเปนโรงเรียนแพทย หรือโรงพยาบาลศูนยที่มีแผนกอายุรกรรมโรคไต ตลอดจนมีระบบการโอนผล
การฝกอบรมในวิชาเลือกดังกลาวเพ่ือประกอบการประเมินผูเขารับการฝกอบรมตอไป 
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10. การประเมินการฝกอบรม 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ มีการกํากับดูแล

การฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีการประเมินหลักสูตรทุกปในการ
ประชุมสัมมนาอาจารยและแพทยประจําบานของหนวย ครอบคลุมเน้ือหา ดังตอไปน้ี 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 
- แผนการฝกอบรม 
- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 
- การวัดและประเมินผล 
- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 
- สถาบันรวมฝกอบรม 
- ขอควรปรับปรุง 
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ แสวงหาขอมูล

ปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจากอาจารยผูใหการฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารับการฝกอบรม 
และผูรวมงานโดยการประชุมและการสัมภาษณ   ตลอดจนแสวงหาขอมูลปอนกลับจากอายุรแพทยโรคไต
ผูสําเร็จการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานของอายุรแพทยโรคไตผูสําเร็จการฝกอบรมโดยการสง
แบบสอบถาม  เพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการ
ฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 

 
11. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ มีการทบทวนและ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก 5 ป  และแจงผลการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ  สมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม และทบทวน
และพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป และจะแจงผลการทบทวนและพัฒนาให
แพทยสภารับทราบ 

 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศบริหารจัดการ
หลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑ
การคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึง
ประสงค รวมถึงดําเนินการสงขอมูลใหกองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชดําเนินการการ
ออกเอกสารรับรองการสําเร็จการฝกอบรม 

- หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ กําหนดหนาที่
รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนดาน
การฝกอบรม 
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- หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ และหนวยงาน
อ่ืนๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดีและการใชทรัพยากรได
อยางเหมาะสม 
 
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม  

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทยทหารอากาศ ไดรับอนุมัติให
จัดการฝกอบรม โดยผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑแพทยสภา และจัดใหมี
การประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ืองดังน้ี 

13.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน โดยหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลเดช กรมแพทยทหารอากาศ จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน ทุก 2 ป 

13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก โดยหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลเดช กรมแพทยทหารอากาศ ไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุ
สาขาอายุรศาสตรโรคไต ตามขอกําหนดของแพทยสภา อยางนอยทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 1 
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ พ.ศ. 2562 
 
รายชื่อคณะกรรมการ 

1. พล.อ.ท.กลศร  ภัคโชตานนท     ที่ปรึกษา  
2. พล.อ.ท.อนุตตร  จิตตินันทน   ที่ปรึกษา  
3. พล.อ.ต.ทวีพงษ  ปาจรีย    ที่ปรึกษา  
4. น.อ.พงศธร  คชเสนี      ที่ปรึกษา  
5. น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ   ที่ปรึกษาดานแพทยศาสตรศึกษา  
6. น.อ.หญิงดวงกมล  วงษสวรรค           ประธานคณะกรรมการ  
7. น.ท.หญิง ปยะวดี  หอมไกรลาศ   กรรมการ  
8. น.ท.หญิง รัตตินันท  สิงหประเสริฐ  กรรมการ(ตัวแทนพยาบาล)  
9. น.ต.อนันต เช้ือสุวรรณ      กรรมการ  
10. น.ต.หญิง นพนิต  พัฒนชัยวิทย   กรรมการและเลขานุการ  
11. น.ต.หญิง สุรีย  อยูวรรณกุล   กรรมการ  
12. น.ต.ณัฐพล  ปทมินทร    กรรมการและรองเลขานุการ  
13. ร.ท.หญิง กมลวรรณ  ภัคโชตานนท       กรรมการ  
14. ร.ท.กําปนทอง  ต้ังวีระพงษ                 กรรมการ  
15. ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอดช้ันปที่ 2  กรรมการ  
16. ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอดช้ันปที่ 1  กรรมการ  

หนาท่ีของคณะกรรมการฯ 
1. จัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต ของหนวย

โรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
2. คัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด และวางแผนดําเนินการ กํากับดูแล ประเมินผล และปรับปรุงการ

ฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดฯ 
3. วางแผน ดําเนินการ กํากับดูแล ประเมินผล และปรับปรุงการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยแพทย 

ของหนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
4. วางแผนงบประมาณ ดําเนินการดานงบประมาณ และกํากับดูแลการใชงบประมาณการฝกอบรม

แพทยประจําบานตอยอดฯ 
5. รายงานผลการดําเนินการใหประธานศูนยโรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และผูอํานวยการกอง

อายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทราบเมื่อจบปการศึกษา 
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ภาคผนวก2 
เน้ือหาของการฝกอบรมอายุรศาสตรโรคไต/หลักสูตรอายุรศาสตรโรคไต 

 

ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานของอายุรศาสตรโรคไตและระบบที่เก่ียวของ 
Anatomy and embryology the kidney and urinary tract 
Histopathology of the kidney 
Normal electrolyte homeostasis 
Regulation of osmolality, blood pressure and volume status 
Normal physiology of glomerular and tubular function 
Pharmacology of drugs in renal disease 
Basic disease and kidney transplantation 
Immunology in glomerular Molecular biology and genetics in kidney diseases 
Basic biochemistry of protein and amino acidthe 
Normal anatomy of arteries and veins in body 
Physiological connection between liver, heart, lung and kidney 
Pathophysiology of electrolytes and acid-base disturbances 
Pathophysiology and pathogenesisof primary and secondary glomerular diseases 
Pathophysiology and pathogenesisof vaso-occlusive diseases 
Pathophysiology and pathogenesisof acute kidney injury and acute tubular necrosis 
Pathophysiology of bacteremia and sepsis 
Pathogenesis of sepsis-induced acute kidney injury 
Pathophysiology and pathogenesisof tubulo-interstitial diseases 
Pathophysiology and pathogenesis of hypertensive kidney diseases 
Pathophysiology and pathogenesisdiabetic kidney diseases 
Pathophysiology of anemia and iron deficiency in chronic kidney disease 
Pathophysiology of bone and mineral disorder in chronic kidney disease 
Microbiology and pathogenesis of urinary tract infection 
Pathophysiology and pathogenesis of urinary tract obstruction  
Pathogenesis of renal calculi 
Mechanismsof essential and secondary hypertension 
Pathophysiology and pathogenesis of chronic kidney disease and its progression 
Pathogenesis of renal cyst formation 
Pathophysiology and pathogenesisof kidney transplant rejection 
Pathogenesis of opportunistic infection in immunocompromised host 
Basic nutritional requirement 
Normal renal physiology during pregnancy 
Physiologic principles of extracorporeal membrane therapy 
Physiologic Principles of Urea Kinetic Modeling 
Physiologic Principles of peritoneal membrane transport 
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Apparatus for Peritoneal Dialysis 
Adequacy of Peritoneal Dialysis 
Chronic Peritoneal Dialysis Prescription 

ระบาดวิทยาคลินิก 
- ประเมินงานวิจัย 
- ความเช่ือถือไดและจุดออนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- 

control,cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-
analysis 

- วิเคราะหขอมูลและความเช่ือถือไดของขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวม เชน review 
article,original article 

- สามารถใชหรือแปลขอมูลทางสถิติไดถูกตอง เชน p-value, number needed to 
treat,relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เปนตน 

- ใชขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัย เชน sensitivity, specificity ไดอยางเหมาะสม 
- potential bias ของการวัดคาหรือแปลคา sensitivity และ specificity 

เภสัชวิทยาคลินิก 
- ความรูทางดาน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนํามาประยุกตกับ

การติดตามระดับยาและการปรับยา 
- หลักการใชยา ไดแก จุดประสงค ทางเลือก การประเมินผล 
- การประเมินผลขางเคียงจากการใชยา การแพยา 
- Drug interaction 
- การประเมินความแตกตางของ metabolism ของยาในผูปวยแตละประเภท 
- การปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงตางๆ เชน โรคตับ โรคไต สูงอายุ ต้ังครรภ และใหนมบุตร 
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 ภาคผนวก 3  
โรค หัตถการ และการแปลผลการตรวจทางอายุรศาสตรโรคไต 

 
ตารางที่ 1 ภาวะหลักและโรคทางอายุรศาสตรโรคไต 

ระดับที่ 1 โรคหรือภาวะที่พบบอย และมีความสําคัญซึ่งสามารถเรียนรูไดจากผูปวยโดยตรง  
ระดับที่ 2 โรคหรือภาวะที่พบนอยกวาระดับ 1 และมีความสําคัญซึ่งสามารถเรียนรูจากผูปวยแตอาจ

ไมไดดูแลผูปวยโดยตรง เชน การรวมดูแลในหอผูปวยดวยกัน เปนตน 
ระดับที่3 โรคที่พบนอยแตมีความสําคัญ ซึ่งสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือฟงบรรยาย 

และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมน้ีอยางพอเพียง 
 

ภาวะหลัก ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 

1. Symptomatology Proteinuria (R80.-) 
Hematuria (R31.-) 
Dysuria (R30.-) 
Edema (R60.-) 
Abnormal Weight gain (R63.5) 
Oliguria and anuria (R34) 
Polyuria (R35.-) 
Abnormal urinalysis (R82.99) 
Increased serum creatinine 

(R94.4) 

Flank pain (R10.9) 
Renal colic (N23) 
Dyspnea (R06.-) 
Nausea and vomiting (R11) 
Metabolic encephalopathy 
(G93.41) 
Alteration of 

consciousness(R40.4) 
Rash (R21) 
Vasculitis (R95.-) 
Abdominal mass (R19.-) 

 

2. Electrolytes and 
Acid-Base 
disturbances 

Hyponatremia (E87.1) 
Hypernatremia (E87.0) 
Hypokalemia (E87.6) 
Hyperkalemia (E87.5) 
Hypocalcemia (E83.51) 
Hypercalcemia (E83.52) 
Disorders of phosphorus 

metabolism (E83.39) 
Hypomagnesemia (E83.42) 
Hypermagnesemia (E83.41) 
Normal anion-gap and wide 

anion-gap metabolic acidosis 
(E87.2) 
Metabolic Alkalosis (E87.3) 
Renal tubular acidosis (N25.89) 

Bartter’s syndrome (E26.81) 
Gitelman syndrome (N25.8) 
 

 

3. Glomerular and 
vaso-occlusive 
disease 

Nephrotic syndrome (N04.-) 
Vasculitis (R95.-) 
Rapidly progressive 

Systemic lupus 
erythematosus (M32.-) 
Takayasu arteritis (M31.4) 

Renal amyloidosis (E85.8) 
Renal tuberculosis (A18.11) 
Fibrillary and immunotactoid 
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ภาวะหลัก ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 

glomerulonephritis (N-.7) 
Alport syndrome (N18.1-N18.6) 
Thin basement membrane 

disease (N02.2) 
Minimal-change disease 

(N00.0) 
Focal segmental 

glomerulosclerosis (N-.1) 
IgA nephropathy (N02.8) 
Membranous 

glomerulonephritis (N04.2) 
Membranoproliferative 

glomerulonephritis (N05.5) 
Acute post-streptococcal 

glomerulonephritis (N00.9) 
Diabetic nephropathy (E-.21) 
Lupus nephritis (M32.14) 
Thrombotic microangiopathy 

(M31.1) 
Adverse effects of 

Immunosuppressive drugs 
(T45.-) 
 

Polyarteritis nodosa (M31.7) 
Atheroembolism (I75.81) 
Anti-neutrophil cytoplasmic 

antibody (ANCA)-associated 
vasculitides (I77.6) 
Wegener’s granulomatosis 

(M31.31) 
Allergic granulomatosis 

angiitis (Churg Strauss 
syndrome) (M30.1) 
Henoch-Schoenlein purpura 

(D69.0) 
Anti-glomerular basement 

membrane (GBM)-mediated 
glomerulonephritis (N08, 
N05.8) 
Goodpasture syndrome 

(M31.0) 
Hemolytic uremic syndrome 

(D59.3) 
Antiphospholipid syndrome 

(D68.312) 
light-chain deposition 

disease (E85.81, N05.8) 
Heavy-chain disease (C88.2) 
Cryoglobulinemia (D89.1) 
Scleroderma renal crisis 

(M34.89) 
HCV associated 

glomerulonephritis (N08) 
HIV Nephropathy (B20) 
Renal vein thrombosis (I82.3) 

glomerulopathies (N05.8) 
Hereditary nephropathy 

(N07) 

4. Acute kidney 
injury 

Acute kidney injury (N17.-) 
Prerenal azotemia (R39.2) 
Acute tubular necrosis (N17.0) 
Fluid overload (E87.70) 
Cardiorenal syndrome (I13.) 
Contrast and drug induced 

nephropathy (N14.1) 
Rhabdomyolysis (M62.82) 
Tumor lysis syndrome (E88.3) 
Hepatorenal syndrome (K76.7) 

Cardiogenic shock (R57.0) 
Septic shock (R65.21) 
AKI in pregnancy, abortion or 

postpartum (O90.4, O08.4, 
O03.82, O04.82, O07.31) 
 

Toxoplasma tubulointerstitial 
nephropathy (M35.4) 



หลักสูตรการฝกอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2562 

33 
 

ภาวะหลัก ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 

Myeloma cast nephropathy 
(C90.0) 
Acute interstitial nephritis 

(N12) 
Disorder resulting from 

impaired renal tubular function 
(N25.-) 
Uremic encephalopathy 

(G93.41) 
Atheroembolism of kidney 

(I75.18) 

5. Kidney stones, 
Urinary tract 
infection and 
Obstruction 

Acute cystitis (N30.00) 
Acute pyelonephritis (N10) 

Urinary retention (R33) 
Obstructive uropathy (N13.-) 
Acute prostatitis (N41.0) 
Perinephric abscess (N15.1) 
Nephrocalcinosis (E83.5) 
Nephrolithiasis (N20.0) 
Bladder stone (N21.0) 
Ureteric stone (N20.1) 
Benign prostatic hyperplasia 

(N40.-) 

Malignancy of genitourinary 
system (C64.-) 
Tuberculosis of kidney and 

ureter (A18.11) 

6. Chronic kidney 
disease 

Chronic kidney disease stage 1 
(N18.1) 
Chronic kidney disease stage 2 
(N18.2) 
Chronic kidney disease stage 3 

(N18.3) 
Chronic kidney disease stage 4 

(N18.4) 
Chronic kidney disease stage 5 

(N18.5) 
Endstage renal disease (N18.6) 
Diabetic kidney disease (E08-

13.22) 
Hypertensive CKD (I12,-, I13.-) 
Anemia in CKD (D63.1) 
Iron deficiency anemia (D50.8) 
Bone Disease in CKD (N25.0) 
Secondary 

hyperparathyroidism (N25.81) 
Dietary counseling and 

surveillance (Z71.3) 

Hungry bone syndrome 
(E83.81) 
Calciphylaxis (E83.59) 
Tumoral calcinosis (E83.59) 
Drug induced tubulo-

interstitial disease (N14.-) 
Chronic tubulo-interstitial 

nephritis (N11.-) 
Tubulo-interstitial 

nephropathy in systemic 
lupus erythematosus (M32.12) 
Tubulointerstitial 

nephropathy due to Sjogren 
syndrome (M35.04) 
Papillary necrosis (N17.2) 
Polycystic kidney disease 

(Q61.2) 
Acquired cystic kidney 

disease (Q68.1) 
CKD complicating pregnancy 

(O10.-) 

Thiamine deficiency (E51.-) 
Niacin deficiency (E52.-) 
Riboflavin deficiency (E53.0) 
Pyridoxine deficiency (E53.1) 
Ascorbic acid deficiency 

(E54.-) 
Vitamin K deficiency (E56.1) 
Dietary zinc deficiency (E60.-) 
Deficiency of other nutrient 

elements (E61.-, E62.-) 
Carnitine deficiency (E71.43) 
Benign neoplasm of the 

kidney (D30.00) 
Horseshoe kidney (N63.1) 
Angiomyolipoma of kidney 

(D17.71) 
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ภาวะหลัก ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 

Palliative care (Z51.5) 
 

Protein-energy malnutrition 
(E40.- – E46.-) 
Vitamin D deficiency (E55.9) 
History of kidney donation 

(Z52.4) 

7. Hypertension Renovascular hypertension 
(I15) 
Primary hyperaldosteronism 

(E26.0) 
Essential hypertension (I10) 
Malignant hypertension (I10) 
Renal artery stenosis (I70.1) 

Pheochromocytoma (I15.2) 
Cushing’s syndrome (E24.-) 
 
 
 

Coarctation of 
theaorta(Q25.1) 
 

8. Kidney 
Transplantation 

Kidney allograft dysfunction, 
failure (T86.12) 
Kidney transplant rejection 

(T86.11) 
Disorder of transplanted 

kidney (T86.10) 
Immunosuppressive drugs 

(T45.-) 
Personal history of 

immunosuppression therapy 
(Z92.25) 

Infection of transplanted 
kidney (T86.13) 
Encounter for immunization 

(Z23) 

Malignant neoplasm 
associated with kidney 
transplantation (C80.2) 
Post-transplant 

lymphoproliferative disorder 
(D47.71) 
Encounter for examination of 

potential donor of organ and 
tissue (Z00.5) 
CMV infection (Z25.-) 
Disease due to polyoma 

virus (B33.8) 
Adenovirus infection (B34.0) 

9. Hemodialysis, 
plasmapheresis 
and peritoneal 
dialysis 

Intra-dialytic hypotension 
(I95.3) 
Local infection due to central 

venous catheter (T80.212-) 
Catheter-related blood stream 

infection (T80.211-) 
Cloudy peritoneal dialysis 

effluent (R88.0) 
Peritonitis (K65.9) 
Infection or inflammation 

related to peritoneal dialysis 
catheter (T85.71) 
Peritoneal adhesions (post-

procedural) (post-infection) 
(K66.0) 

Hemodialysis-associated 
amyloidosis (E85.3) 
Infection of AV fistula and 

graft (T82.7XXA) 
Hemorrhage due to AV 

access (T82.838) 
Central venous thrombosis 

(I82.B21,.B22,.211,.221) 
Leakage of hemodialysis 

catheter (T82.43) 
Air embolism (T80.-) 
Mechanical complication of 

hemodialysis catheter (T82.4) 
Peritoneal dialysis catheter 

malfunction (T85.611-) 
Peritoneal dialysis catheter 

malposition (T85.621-) 

Arteriovenous graft 
thrombosis (T82.868) 
Arteriovenous graft or fistula 

stenosis (T82.858) 
Arteriovenous fistula 

aneurysm (I77.0) 
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ภาวะหลัก ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 

Leakage of peritoneal 
dialysis catheter (T85.631-) 
Coagulation defect (D68.9) 

10. Persons with 
potential health 
hazards related 
to 
communicable 
diseases 

Contact withand (suspect) 
exposure to viral hepatitis B 
and C (Z20.5) 
Contact with and (suspect) 

exposure to HIV 

  

11. Persons 
encountering 
health services 
for specific 
procedures and 
health care 

Encounter for dialysis 
instruction and training (Z49.0) 
Encounter for adequacy 

testing for hemodialysis 
(Z49.31) 
Encounter for adequacy 

testing for peritoneal dialysis 
(peritoneal equilibration test) 
(Z47.32) 
Encounter for pre-procedural 

examinations (Z01.81) 
Dietary counseling and 

surveillance (Z71.3) 
Patient's noncompliance with 

dietary regimen (Z91.11) 
Palliative care (Z51.5) 

Encounter for fitting and 
adjustment of peritoneal 
dialysis catheter (Z49.02) 
Encounter for removal or 

replacement of renal dialysis 
catheter (Z49.01) 
 

 

12. Factors 
influencing 
health status 
and contact 
with health 
services 

Dependence on hemodialysis 
or peritoneal dialysis (Z99.2) 
Patient’s non-compliance with 

dialysis (Z91.15)  
Kidney transplant status 

(Z94.0) 
History of kidney donation 

(Z52.4) 

History of AV access for 
hemodialysis (Z98.89) 
Awaiting kidney transplant 

status (Z76.82) 

 

13. Operative 
procedure-
related 
complications  

Hemorrhage and hematoma 
complicating a procedure 
(T81.0) (Y60.-) 
Infection following a 

procedure (T81.4)(Y62.-) 

Accidental puncture and 
laceration during a procedure 
(T81.2)(Y60.-) 
Mechanical complications of 

urinary catheter (T83.-) 
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ตารางที่ 2 ทักษะทางหัตถการทางอายุรศาสตรโรคไต 

ระดับที่ 1 หัตถการที่ผูเขารับการฝกอบรม ตองทําไดดวยตนเอง 
ระดับที่ 2 หัตถการที่ผูเขารับการฝกอบรม ควรทําได (ภายใตการดูแลของผูเช่ียวชาญ) 
ระดับที่3 หัตถการที่ผูเขารับการฝกอบรม อาจทําได (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

 

หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Urine examination √   

Acid loading test  √  

Water deprivation test √   

Percutaneous kidney biopsy √   

Ultrasonography of both kidneys √   

Peritoneal dialysis catheter insertion √   

Peritoneal dialysis catheter inspection and test √   

Continuous ambulatory peritoneal dialysis √   

Automated peritoneal dialysis √   

Peritoneal equilibration test √   

Acute peritoneal dialysis √   

Peritoneal dialysis prescription √   

Vascular ultrasound √   

Double lumen catheter insertion √   

Tunneled cuffed catheter insertion √   

Hemodialysis catheter inspection and test √   

Arteriovenous access inspection and test √   

Conventional hemodialysis √   

Hemodiafiltration √   

Plasmapheresis/Double filtration plasmapheresis √   

Continuous renal replacement therapy √   

Regional citrate anti-coagulation  √  
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หัตถการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Slow efficiency dialysis √   

Hemodialysis adequacy testing √   

High cut-off hemodialysis  √  

Extracorporeal membrane oxygenation   √ 

Intra-access flow measurement by ultrasound   √ 

Hemodialysis prescription √   

Hemodialysis system management √   
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ตารางที่ 3 ทักษะการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางพยาธิวิทยา  
และการตรวจทางรังสีวิทยาโรคไต 

ระดับที่ 1 ผูเขารับการฝกอบรม ตองแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสี/การตรวจ 
   เน้ือไตทางกลองจุลทรรศนที่สงตรวจเปนประจําและมีความสําคัญเหลาน้ีได  
ระดับที่ 2 ผูเขารับการฝกอบรม ควรแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสี/การตรวจ

ช้ินเน้ือไตทางกลองจุลทรรศนที่สงตรวจเปนบางครั้งเหลาน้ีได 
ระดับที่3 ผูเขารับการฝกอบรม ควรเขาใจการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสี/ 
  การตรวจช้ินเน้ือไตทางกลองจุลทรรศนที่ซับซอนเหลาน้ีได 

 
 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Serum electrolytes, calcium, phosphate, magnesium √   

Serum uric acid √   

Serum BUN/Creatinine √   

Arterial blood gas √   

Serum cystatin C √   

Parathyroid hormone √   

25-hydroxy vitamin D √   

Serum iron/TIBC/ferritin √   

Serum beta-2 microglobulin √   

Urine microscopic examination √   

24-hour/spot urine albumin, protein, creatinine √   

24-hour/spot urine electrolytes and creatinine √   

24-hour urine creatinine clearance √   

Acid loading test √   

Water deprivation test √   

Urine beta2-microglobulin √   

Urine biomarkers   √ 

Urine Bence Jones protein √   

Serum and urine protein electrophoresis √   
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Serum and urine free light chain   √ 

Creatinine phosphokinase √   

Lactate dehydrogenase (LDH) √   

Erythrocyte sedimentations rate (ESR) √   

C-reactive protein √   

Prostate specific antigen √   

Anti-PLA2R antibody √   

Anti-Nuclear Ab (ANA), Anti-dsDNA Ab (Farr Assay)  √  

Anti-GBM antibody √   

Anti-ENA Abs (Anti-SM & Anti-RNP), Anti-Centromere Ab, 
Anticardiolipin Abs (IgG, IgA & IgM Isotypes) 

√   

SS-A Ab (Anti-Ro), SS-B Ab (Anti-La), Anti-SCL-70 Ab  √  

C3 & C4 Complements level  √  

Myeloperoxidase (MPO) anti-neutrophil 
cytoplasmicantibody (ANCA) and protease 3 (PR3) 
ANCA 

√ 
  

Anti-phospholipid antibodies √   

Cryoglobulin level √   

ADAMTS13 level √   

Soluble VEGFR-1   √ 

Fibroblast-growth factor 23 level   √ 

Anti-erythropoietin antibody   √ 

Peritoneal equilibration test (PET) √   

Kt/V urea √   

Kt/V creatinine √   

Urea reduction ratio √   

Normalized protein nitrogen appearance (nPNA), or 
normalized protein catabolic rate (nPCR) 

√   

Arteriovenous access flow rate √   
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

HLA matching results  √  

Panel reactive antibody  √  

Donor specific antibody titer  √  

Immunosuppressive drugs level  √  

การตรวจทางรังสีวิทยา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Chest x-ray √   

Ultrasonography of the KUB system √   

Ultrasonography with Doppler studies of renal arteries   √ 

Ultrasonography of the whole abdomen  √  

Computed tomography (CT) of the abdomen  √  

Magnetic resonance (MR) imaging of the abdomen   √ 

MR angiogram of renal arteries   √ 

CT angiogram of renal arteries   √ 

Lateral abdominal x-ray (abdominal aortic 
calcification) 

√   

Plain x-ray of the KUB system √   

Voiding cystourethrography  √  

Intravenous pyelography √   

Retrograde pyelography  √  

Renal scan   √ 

Parathyroid scan   √ 

Bone mineral density √   

Radiolabeled octreotide scan   √ 

การตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Light microscopy √   

Immunofluorescence study √   

Immunohistochemistry √   

Electron microscopy  √  
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ภาคผนวก 4 
การประเมินหรือการดูแลรักษาผูปวย 

 

กลุมที่ 1 ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติไดดวยตนเอง 
1. การประเมิน volume status 
2. การประเมินความเสี่ยงของการกาวหนาของโรคไตเรื้อรัง 
3. การประเมินเพ่ือการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดชนิดตางๆ (hemodialysis, CRRT, etc) 
4. การประเมินเพ่ือการบําบัดทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทองชนิดตาง (peritoneal dialysis) 
5. การประเมินผูรับบริจาคไต (recipient) 
6. การประเมินผูใหไต (donor) 
7. การประเมินความเหมาะสมในการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังแบบประคับประคอง ( palliative 

care) 
8. Assessment of nutritional status 
9. Enteral nutrition 
10. Parenteral nutrition 
11. การประเมินความเสี่ยงของการถายทอดโรคไตทางพันธุกรรม 
12. Genetic counseling 
13. การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังแบบประคับประคอง 
14. การดูแลผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือด 
15. การจัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการฟอกเลือด 
16. การดูแลผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทอง 
17. การจัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการลางไตทางชองทอง 
18. การดูแลผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต 
19. การดูแลผูปวยที่ใหไตไปแลว 
20. Risk management skill เชน disclosure of medical error 

 
ความรูทางดานบูรณาการ  
1. Interpersonal and communication skills 

- การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย 

- การดูแลผูปวยและ/ญาติในวาระผูปวยใกลเสียชีวิต 
- การแจงขาวราย 

- การบริหารจัดการ difficult patient  

- การยอมรับพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพที่ตางกัน 
2. Professionalism 

- Patient-centered care 
- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด 
- การเคารพเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวย และญาติ 
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- พฤตินิสัย 
- ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา 
- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
- การรักษาความนาเช่ือถือแกผูปวย สังคม 
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด 
- การปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน 

- จริยธรรมทางการแพทย 
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑทางการแพทย 
- จริยธรรมในการวิจัย 

- การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไมเห็นดวยและปฏิเสธการ
รักษา 

- การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
- ในกรณีที่ผูปวยตัดสินใจไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได 

- การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 

- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 

- การเรียนรูตลอดชีวิต 
- การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
- การคนควาความรู และประเมินความนาเช่ือถือไดดวยตนเอง 
- การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 
- การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ และประเมินความนาเช่ือถือ ของงานวิจัย 
- การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
- การพัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย 

3. System-based practice 
- ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
- ระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของขาราชการ ระบบประกันชีวิต เปนตน 
- การประกันคุณภาพ 
- ความปลอดภัยของผูปวย 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
- หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine 
- ความรูกฎหมายทางการแพทย สิทธิผูปวย 
- นโยบายการใชยาระดับชาติ เชน บัญชียาหลักแหงชาติ เปนตน 
- บทบาทของการรักษาทางเลือก 
- การดูแลสุขภาพของตนเอง 
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4. Practice-based learning and improvement 
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
- การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ 
- การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และใชยาอยางสมเหตุผล 
- การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 
- การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 
- การลงสาเหตุการตาย 
- การจัดกลุมโรคและคานํ้าหนักสัมพัทธ กลุมวินิจฉัยโรครวม Disease –relatedgroup (DRG)  
- การสราง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 
- การดูแลผูปวยที่บาน 
- เขาใจการใชและแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เชน flow chart, control chart เปนตน 
- การประเมินความพอใจของผูปวย 
- การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เปนตน 

5. ความรูในบริบทของแพทยทหารอากาศ 
- การประเมินผูปวยโรคลมรอน (Heat stroke)  
- การประเมินผูปวยไดรับสารพิษทางการทหาร (Military Chemical Warfare) 
- การประเมินความพรอมในการโดยสารเครื่องบิน (Fit to fly) สําหรับผูปวยโรคไต 
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ภาคผนวก 5 
 Entrustable Professional Activities (EPA)  
 
Entrustable professional activities (EPA) 

เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก ( critical activities) ที่อายุรแพทยทุกคนตองทําไดดวยตนเองอยาง
ถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย 

อางอิงจากเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมฯ ของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ซึ่งไดกําหนด EPA ซที่
แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดดวยตนเองใน
ระหวางการฝกอบรมดังน้ี 

1. Manage care ofcommon electrolytes and acid-base disturbances 
2. Manage care of common glomerular and vaso-occlusive disease 
3. Manage care of acute kidney injury  
4. Manage care of chronic kidney disease  
5. Manage care of kidney transplant patients 
6. Manage care of hemodialysis 
7. Manage care of peritoneal dialysis 
8. Perform ultrasound-guided native kidney biopsy 
สถาบันฝกอบรมสามารถกําหนดใหมี EPA เพ่ิมขึ้นจากที่กําหนดขางตนได ตามความเหมาะสมของสภาวะ

การฝกอบรมในสถาบันน้ันๆ 
 
แนวทางการเรียนรูและการประเมิน EPA 

1. Level of EPA 
Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการช้ีแนะของอาจารย  
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา  
 
2. เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน 

EPA 1: Manage care of common electrolytes and acid-base disturbances 
Title of the EPA Manage care of common electrolytes and acid-Base disturbances 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history to clarify the onset and the 

cause of electrolytes and/or acid-base disturbances  
2. Able to apply relevant physical examination to assess volume status and 

identify signs and symptoms related to electrolytes and/or acid-base 
disturbances  

3. Able to apply appropriate investigations to determine the cause of 
electrolytes and/or acid-base disturbances  

4. Able to apply pharmacologic or non-pharmacologic interventions in order 
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to control and manage electrolytes and/or acid-base disturbances 

Context Ambulatory and inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

   X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
  X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 

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

Knowledge: 
1. Normal electrolyte homeostasis  
2. Regulation of osmolality, blood pressure and volume status 
3. Normal physiology of glomerular and tubular function 
4. Pathophysiology of electrolytes and acid-base disturbances 
5. Pharmacology of drugs in renal disease 
6. Clinical presentations include polyuria, polydipsia, alteration of 

consciousness, muscle weakness, arrhythmia, seizure, dyspnea and 
tachypnea, lethargy, irritability, somnolence and coma 

7. Appropriate use of investigations includes urine pH, serum electrolytes, 
PTH, 25-0H-D level, spot and 24-hour urine electrolytes, albumin, protein 
and creatinine, arterial blood gas, acid loading rest, water deprivation test, 
urine osmolality and serum osmolality. 

8. Appropriate Interpretation of the above test results in order to derive the 
correct diagnosis includes renal- or non-renal loss of electrolytes, low 
molecular weight proteinuria, different types of renal tubular acidosis, 
calculation of serum and urine, anion gap, calculation of osmolal gap, 
calculation of fractional excretion of electrolytes and calculation for 
appropriate compensation in acidemia and alkalemia, PTH or non-PTH 
mediated hypercalcemia, vitamin D deficiency. 

9. Appropriate management includes observation, use of different types of 
intravenous fluid, use of different types of diuretics, electrolyte 
supplement, pharmacologic agents and withholding the offending agent 
and realize life-threatening complications including osmotic demyelination 
syndrome and cerebral edema associated with rapid correction of hypo- 
and hypernatremia, respectively 

Skills:  
1. Obtain a comprehensive history pertaining to electrolytes and acid-base 

disorder which includes identification of the onset and possible underlying 
causes 

2. Perform a physical examination that assesses for manifestations of 
electrolytes or acid-base disorder as well asalarmingsigns and symptoms 
that may lead to life-threatening complications. 

3. Order and interpret necessary laboratory and radiologic studiesin the 
evaluation of the cause and severity of electrolytes and acid-base disorder 

4. Integrate appropriate pharmacologic management and non-pharmacologic 
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management 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate a sensitive, patient and empathetic approach towards 

patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory or 

inpatient setting 15 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year) 

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

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (10 cases in varieties 
diseases/problems) 

 
Milestone EPA 1: Manage care of common electrolytes and acid-base disturbances 

 Yr 1 Yr 2 
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   
ก. มีความรูทางคลินิกของเกลือแรและภาวะกรด-ดาง √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางเกลือแรและ/หรือกรด-ดางทั้งในกรณีผูปวย
นอกและผูปวยใน  

√ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของเกลือ
แรและ/หรือกรด-ดาง 

√ √ 

ง. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของเกลือแรและ/หรือกรด-ดาง √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของ
เกลือแรและ/หรือกรด-ดาง 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาความผิดปกติของเกลือแรและ/
หรือกรด-ดาง  

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 
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ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโรค
ไต 

√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
EPA 2: Manage care of glomerular and vaso-occlusive disease 

Title of the EPA Manage care of glomerular and vaso-occlusive disease 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history to clarify the onset and the 

cause of glomerular and vaso-occlusive disease  
2. Able to apply relevant physical examination to identify the signs and 

symptoms related to glomerular and vaso-occlusive disease  
3. Able to apply appropriate investigations to determine the cause of 

glomerular and vaso-occlusive disease 
4. Able to apply pharmacologic or non-pharmacologic interventions in order 

to control and manage glomerular and vaso-occlusive disease 

Context Ambulatoryand inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

   X     Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 
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Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: 
1. Normal physiology of glomerular filtration and podocyte function 
2. Basic immunology in glomerular disease 
3. Molecular biology and genetics in kidney diseases 
4. Pathophysiology and pathogenesis of primary and secondary glomerular 

diseases 
5. Pathophysiology and pathogenesis of vaso-occlusive diseases 
6. Basic histopathology of the kidney 
7. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and 

complications (rapidly progressive glomerulonephritis) of glomerular and 
vaso-occlusive 

8. Pathogenesis of opportunistic infection in immunocompromised host 
9. Appropriate use of investigations, limitation, and complications of 

diagnostic studies including different serologic studies for autoimmune 
diseases and kidney biopsy 

10. Interpretation of serologic study results and kidney pathology in order to 
derive the correct diagnosis 

11. The pharmacology, efficacy, complications of medications including 
different types of immunosuppressive drug 

12. Principles, indications and complications of plasmapheresis 
Skills:  
1. Obtain a comprehensive history pertaining to glomerular and vaso-

occlusive disorder in order to confirm the clinical syndrome and evaluate 
the presence of rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) 

2. Perform a physical examination that assesses for manifestations of 
glomerular and vaso-occlusive disease, signs of vasculitis and volume 
status. 

3. Order appropriate laboratory studies in order to attain the specific cause 
of glomerular and vaso-occlusive diseases and to determine the 
complications. 

4. Perform a kidney biopsy when there is no contraindication 
5. Interpret the lab results and kidney pathology findings 
6. Integrate pharmacologic and non-pharmacologic management including 

the use of high dose immunosuppressive drugs and plasmapheresis when 
indicated 

Attitude and behavior:  
- Demonstrate a sensitive, patient and empathetic approach towards 

patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory or 

inpatient setting 15 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year) 
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Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 invarieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (10 cases in varieties 
diseases/problems) 

 

Milestone EPA 2: Manage care of glomerular and vaso-occlusive disorder 
 Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   
ก. มีความรูทางคลินิกของโรคของโกลเมอรูลัสและหลอดเลือดฝอยอุดตัน √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคของโกลเมอรูลัสและหลอดเลือดฝอยอุดตันทั้งผูปวย
นอกและใน  

√ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคของโกลเมอรูลัส
และหลอดเลือดฝอยอุดตัน 

√ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการเจาะไตเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุของโรคของโกลเมอรูลัสและหลอดเลือด
ฝอยอุดตัน 

√ √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับโรคของโกลเมอรูลัสและหลอดเลือดฝอยอุด
ตัน 

√ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับโรคของโกล
เมอรูลัสและหลอดเลือดฝอยอุดตัน 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาของโรคของโกลเมอรูลัสและ
หลอดเลือดฝอยอุดตัน  

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
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จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโรค
ไต 

√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
EPA3: Manage care of acute kidney injury 

Title of the EPA Manage care of acute kidney injury 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history in order to identify the onset 

and probable causes of acute kidney injury 
2. Able to apply relevant physical examination to determine the cause and 

serious complications of acute kidney injury 
3. Able to apply appropriate investigations to determine the severity, 

complications and the cause of acute kidney injury 
4. Able to apply pharmacologic or non-pharmacologic interventions in order 

to manage acute kidney injury and its complications 

Context Ambulatory and inpatient settings 
Domains of competence    X    Patient care                                               

   X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 

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

Knowledge: 
1. Normal physiology of glomerular filtration and tubular function 
2. Basic immunology related to infection, inflammation and inflammatory 

cytokines 
3. Pathogenesis of sepsis-induced acute kidney injury 
4. Pathophysiology and pathogenesis of acute tubular necrosis 
5. Pathophysiology and pathogenesis of tubulointerstitial nephritis 
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6. Pathophysiology and pathogenesis of obstructive uropathy 
7. Basic hHistopathology of the kidney 
8. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and 

complications of acute kidney injury 
9. Appropriate use of laboratory investigations in order to determine the 

cause, the severity and complications of acute kidney injury 
10. Recognizing the situation when kidney biopsy may be necessary to 

ascertain the cause of acute kidney injury 
11. Interpretation of lab results and kidney pathology 
12. Principles, indications and complications of hemodialysis and continuous 

renal replacement therapy 
13. Recognizing the reversibility of acute kidney injury and withhold renal 

replacement therapy when it is no longer needed 
 
Skills:  
1. Obtain a comprehensive history pertaining to the cause and the onset of 

acute kidney injury 
2. Perform physical examination that assesses for volume status and signs 

related to the cause of acute kidney injury and uremia  
3. Order appropriate laboratory studies in order to determine the cause and 

the complications of acute kidney injury 
4. Perform a kidney biopsy when indicated 
5. Integrate pharmacologic and non-pharmacologic management including 

hemodialysis or continuous renal replacement therapy when indicated 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate sensitive, patient and empathetic approach towards patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at inpatient setting: 

15 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year) 

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

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (10 cases in varieties of 
diseases/problems) 
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Milestone EPA3: Manage care of acute kidney injury 
 Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   
ก. มีความรูทางคลินิกของโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลันทั้งผูปวยนอกและใน  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการเจาะไตเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุของโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน √ √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับโรคไตบาดเจ็บ
เฉียบพลัน 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน 
 

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโรค
ไต 

√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
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จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

EPA4: Manage care of chronic kidney disease (CKD) 
Title of the EPA Manage care of chronic kidney disease 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history in order to identify the cause of 

CKD, risk factors for progression, life-style that may worsen the progression 
or result in complications 

2. Able to apply relevant physical examination to determine the cause and 
complications of CKD 

3. Able to apply appropriate investigations to determine the cause, the 
severity and complications of CKD 

4. Able to apply pharmacologic or non-pharmacologic interventions in order 
to delay progression and manage complications of CKD 

Context Ambulatory and inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

   X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 

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

Knowledge: 
1. Normal physiology of glomerular filtration and tubular function 
2. Pathogenesis of hypertensive kidney diseases 
3. Pathogenesisdiabetic kidney diseases 
4. Pathogenesis of CKD and its progression 
5. Pathogenesis of anemia and iron deficiency in CKD 
6. Pathogenesis of bone and mineral disorder in CKD 
7. Basic nutritional requirement 
8. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and 

complications of CKD 
9. Appropriate use of laboratory tests, kidney ultrasound and other imaging 

studies in determination of the cause, the severity and complications of 
CKD 

10. Recognizing the situation when kidney biopsy may be necessary to 
ascertain the cause of CKD 

11. Interpretation of lab results and kidney pathology findings 
Skills:  
1. Obtain comprehensive history pertaining to the cause and complications 

of CKD 
2. Perform physical examination to assess volume status and to detect signs 

related to CKD 
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3. Order appropriate laboratory studies to determine the cause, the severity 
and complications of CKD 

4. Perform a kidney biopsy when indicated 
5. Integrate pharmacologic and non-pharmacologic management including 

life-style modifications, dietary counseling, and palliative care 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate sensitive, patient and empathetic approach towards patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at inpatient and 

outpatient setting: 15 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year) 

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

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (10 cases in varieties of 
diseases/problems) 

 
 

Milestone EPA 4: Manage care of chronic kidney disease 
 Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคไตเรื้อรัง √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังทั้งผูปวยนอกและใน  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไตเรื้อรัง √ √ 

ง. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับโรคไตเรื้อรัง √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับโรคไตเรื้อรัง √ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาโรคไตเรื้อรัง 
 

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
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ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับโรคไต √ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรัง  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

EPA5: Manage care of kidney transplantation 
Title of the EPA Manage care of kidney transplantation 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient historyregarding issues related to 

immunocompromised status and the probable cause of kidney allograft 
dysfunction 

2. Able to apply relevant physical examination to determine the cause, the 
severity and complications of immunocompromised status and kidney 
allograft dysfunction 

3. Able to apply initial appropriate investigations to determine the probable 
cause of complications related to immunocompromised status and kidney 
allograft dysfunction 

4. Able to apply initial pharmacologic and non-pharmacologic interventions 
in order to alleviate the complications related to immunocompromised 
status and the dysfunction of kidney allograft 

Context Ambulatory and inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

   X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
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   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 

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

Knowledge: 
1. Anatomy of the transplanted kidney, urinary tract, iliac and femoral 

arteries. 
2. Basic immunology in allogenic kidney transplantation 
3. Pathophysiology and pathogenesis of kidney transplant rejection 
4. Pathogenesis of opportunistic infection 
5. Pathophysiology and pathogenesis of chronic allograft dysfunction 
6. Natural history, epidemiology, etiology and clinical manifestations of 

chronic allograft dysfunction and opportunistic infection 
7. Appropriate use of laboratory tests, kidney ultrasound and other imaging 

studies 
8. Recognizing the situation when kidney biopsy may be necessary to 

determine the cause of kidney allograft dysfunction 
9. Interpretation of lab results and kidney pathology findings 
Skills:  
1. Obtain comprehensive history pertaining to the cause of kidney allograft 

dysfunction and/or opportunistic infection 
2. Perform physical examination to assessfor signs related kidney allograft 

dysfunction and/or opportunistic infection 
3. Order appropriate laboratory studies to determine the cause of kidney 

allograft dysfunction and opportunistic infection 
4. Perform a transplant kidney biopsy when indicated 
5. Order pharmacologic management for kidney allograft dysfunction and 

opportunistic infection 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate sensitive, patient and empathetic approach towards patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at inpatient and 

outpatient setting: 8 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 4 cases within 2 years (2 cases/year) 

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

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 
level 3 (4 cases in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (4 cases in varieties of 
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stage of training? diseases/problems) 

 
 

Milestone EPA 5: Manage care of kidney transplantation 
 Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกของผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไตทั้งผูปวยนอกและใน  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่สําหรับผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการเจาะไตเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุที่ไตที่ไดรับการปลูกถายทํางานผิดปกติ √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับผูปวยที่ไดรับการ
ปลูกถายไต 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต 
 

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต 

√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
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ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

EPA6: Manage care of hemodialysis 
Title of the EPA Manage care of hemodialysis 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history inorder to determine the 

suitability for hemodialysis 
2. Able to obtain appropriate patient history in order to determine the 

compliance, adequacy and complications of hemodialysis 
3. Able to apply relevant physical examination of hemodialysis access 
4. Able to applyappropriate investigations to determine the adequacy and 

complications of hemodialysis 
5. Able to applyinterventions to improve hemodialysis adequacy and 

alleviate complications related to hemodialysis 
6. Able to prepare appropriate set-up for hemodialysis procedure 

Context Ambulatory (outpatient hemodialysis unit) and inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

 X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 

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

Knowledge: 
1. Physiologic principles of extracorporeal membrane therapy 
2. Physiologic principles and urea kinetic modeling 
3. Hemodialysis apparatus 
4. Dialysis Water and Dialysate 
5. Principle of hemodialysis access 
6. Acute and chronic hemodialysis prescription 
7. Mechanical and metabolic complications of hemodialysis 
Skills:  
1. Obtain comprehensive history pertaining to the suitability, compliance, 

adequacy and complications of hemodialysis 
2. Performappropriate physical examination of hemodialysis access 
3. Prescribe appropriate hemodialysis prescription 
4. Order appropriate investigations to determine the adequacy and 

complications of hemodialysis 
5. Orderappropriate pharmacologic and non-pharmacologic interventions to 

improve hemodialysis adequacy and alleviate complications related to 
hemodialysis 

6. Insertion of double lumen hemodialysis catheter 
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Attitude and behavior:  

- Demonstrate sensitive, patient and empathetic approach towards patients 

- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 
choice of management options 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems at inpatient and 
outpatient setting: 15 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 

- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (2 cases/year) 
Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (10 cases in varieties of 
diseases/problems) 

 
Milestone EPA 6: Manage care of hemodialysis 

 Yr 1 Yr 2 
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการฟอกเลือด √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดทั้งผูปวยนอกและใน  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่สําหรับผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือด √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการใส double lumen dialysis catheter เพ่ือทําการฟอกเลือด √ √ 

จ. ทักษะในการทําหัตถการใส percutaneous tunneled cuffed dialysis catheter เพ่ือทํา
การฟอกเลือด 

√ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับผูปวยที่ไดรับการ
ฟอกเลือด 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือด 
 

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
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ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือด 

√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

EPA7: Manage care of peritoneal dialysis 
Title of the EPA Manage care of peritoneal dialysis 
Specifications 1. Able to extract appropriate patient history inorder to determine the 

suitability for peritoneal dialysis 
2. Able to obtain appropriate patient history in order to determine the 

compliance, adequacy and complications of peritoneal dialysis 
3. Able to apply relevant physical examination of peritoneal dialysis catheter 
4. Able to applyappropriate investigations to determine the adequacy and 

complications of peritoneal dialysis 
5. Able to applyinterventions to improve peritoneal dialysis adequacy and 

alleviate complications related to peritoneal dialysis 
6. Able to prepare appropriate set-up for peritoneal dialysis 

Context Ambulatory (outpatient hemodialysis unit) and inpatient settings 
Domains of competence    X       Patient care                                               

   X       Medical knowledge and skills  
   X       Practice-based learning 
   X       Interpersonal and communication skills 
   X       Professionalism 
   X       System-based practice 
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Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: 
1. Physiologic Principles of peritoneal membrane transport 
2. Apparatus for Peritoneal Dialysis 
3. Adequacy of Peritoneal Dialysis 
4. Chronic Peritoneal Dialysis Prescription 
5. Mechanical and metabolic complications of peritoneal dialysis 
Skills:  
1. Obtain comprehensive history pertaining to the suitability, compliance, 

adequacy and complications ofperitoneal dialysis 
2. Performappropriate physical examination of peritoneal dialysis catheter 
3. Prescribe appropriate PD prescription 
4. Order appropriate investigations to determine the adequacy, mechanical 

and metabolic complications of peritoneal dialysis 
5. Orderappropriate pharmacologic and non-pharmacologic interventions to 

improve peritoneal dialysis adequacy and alleviate complications related 
to peritoneal dialysis 

6. Insertion of peritoneal dialysis catheter 
7. Prepare appropriate set-up for peritoneal dialysis 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate sensitive, patient and empathetic approach towards patients 
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the 

choice of management options 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at inpatient and 

outpatient setting: 8 cases (as shown in Table 1) within 2 years of training 
- Completeness of medical records: 8 cases within 2 years (4 cases/year) 

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

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Bed-side discussion 
- In-training examination 
- Portfolios 

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 (4 cases in varieties of diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (4 cases in varieties of 
diseases/problems) 

 
 

Milestone EPA 7:Manage care of peritoneal dialysis 
 Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการลางไตทางชองทอง √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทองทั้งผูปวยนอกและใน  √ √ 
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ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่สําหรับผูปวยที่ไดรับการลางไตทาง
ชองทอง 

√ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการใส peritoneal dialysis catheter เพ่ือทําการลางไตทางชองทอง √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับผูปวยที่ไดรับการ
ลางไตทางชองทอง 

√ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชอง
ทอง  

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคไต  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ

ผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทอง 
√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

EPA 8: Perform native kidney biopsyunder ultrasound guidance 
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Title of the EPA Perform kidney biopsy under ultrasound guidance 
Specifications 1. Appropriate recommendation of kidney biopsy based on findings from 

personal consultations and in consideration of specific indications, 
contraindications, and diagnostic alternatives. 

2. Performing kidney biopsy safely and completely under ultrasound guidance 
3. Recognition of risk factors attendant to kidney biopsy and ability to 

recognize and manage complications. 
4. Knowing personal and procedural limits and knowing when to request help. 

Context Inpatient setting 
Domains of 
competence 

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

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

Knowledge:  
1. Indications, contraindications, steps of performanceof kidney biopsy 
2. Recognition of risk factors attendant to kidney biopsy and recognition and 

management of complications 
Skills:  
1. Communicate effectively with patients and relatives about indications, 

contraindications and possible complications of kidney biopsy 
2. Able to use ultrasound to locate both kidneys 
3. Perform kidney biopsy safely and completely. 
4. Integrate kidney biopsy findings into the patient management plan 
5. Know personal and procedural limits and request help when needed 

appropriately. 
Attitude and behavior:  
- Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are going to 

undergo kidney biopsy. 
- Willing to seek help when needed. 
Experience: 
- Demonstrate experience performing kidney biopsyas a primary operator at 

least 10 cases within 2 years of training 
Assessment 
information source to 
assess progress and 
ground for a 
summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Chart audits 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
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Entrustment for which 
level of supervision is 
to be reached at 
which stage of 
training? 

- Demonstrate experience performing kidney biopsy at least 10 cases within 2 
years of training (at least 6 casesin level>=2 and at least 4 cases in level 
>=4) 

 

Milestone EPA 8: Perform kidney biopsy under ultrasound guidance 

 
Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคไตโดยเฉพาะที่ตองวินิจฉัยดวยการเจาะไต √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคไตแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไต √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการเจาะไต  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับโรคไต √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ √ √ 

ข. มีความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาผูปวยโรคไต 
 

√ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหม และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

 √ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได √ √ 

ค. รูจักการใชยาและการสงตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฏิบัติการอยางสมเหตุผล   

ง. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติและจากขอมูลปอนกลับ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน ทางโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 

ง. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย √ √ 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   
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Yr 1 Yr 2 

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 
 

√ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 √ 

 
 

3. เกณฑการเลื่อนชั้นป 
3.1 ชวงการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปที่ 1 
 EPA 1-4, 6 >= level 3 (10 different cases for each EPA) 
 EPA 5, 7 >= level 3 (4 different cases for each EPA) 
 EPA 8  >= level 2 (6 cases) 
3.2 ชวงการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดปที่ 2 
 EPA 1-4, 6  level 5 (10 different cases for each EPA) 
 EPA 5, 7 level 5 (4 different cases for each EPA) 
 EPA 8  >=Level 4 (4 cases) 

 
ตารางที่ 1. Kidney Disorders for entrustable professional activities (EPA) 
Entrustable professional activities Kidney Disorders on Level 1 and 2 
1. Electrolytes and Acid-Base 

disturbances 
Polyuria (R35.-) 
Hyponatremia (E87.1) 
Hypernatremia (E87.0) 
Hypokalemia (E87.6) 
Hyperkalemia (E87.5) 
Hypocalcemia (E83.51) 
Hypercalcemia (E83.52) 
Disorders of phosphorus metabolism (E83.39) 
Hypomagnesemia (E83.42) 
Hypermagnesemia (E83.41) 
Normal anion-gap and wide anion-gap metabolic acidosis (E87.2) 
Metabolic Alkalosis (E87.3) 
Renal tubular acidosis (N25.89) 
Bartter’s syndrome (E26.81) 
Gitelman syndrome (N25.8) 

2. Glomerular and vaso-occlusive 
disease 

Proteinuria (R80.-) 
Hematuria (R31.-) 
Vasculitis (R95.-) 
Nephrotic syndrome (N04.-) 
Rapidly progressive glomerulonephritis (N-.7) 
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Alport syndrome (N18.1-N18.6) 
Thin basement membrane disease (N02.2) 
Minimal-change disease (N00.0) 
Focal segmental glomerulosclerosis (N-.1) 
IgA nephropathy (N02.8) 
Membranous glomerulonephritis (N04.2) 
Membranoproliferative glomerulonephritis (N05.5) 
Acute post-streptococcal glomerulonephritis (N00.9) 
Diabetic nephropathy (E-.21) 
Lupus nephritis (M32.14) 
Thrombotic microangiopathy (M31.1) 
Systemic lupus erythematosus (M32.-) 
Takayasu arteritis (M31.4) 
Polyarteritis nodosa (M31.7) 
Atheroembolism (I75.81) 
Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitides 
(I77.6) 
Wegener’s granulomatosis (M31.31) 
Allergic granulomatosis angiitis (Churg Strauss syndrome) (M30.1) 
Henoch-Schonlein purpura (D69.0) 
anti-glomerular basement membrane (GBM)-mediated 
glomerulonephritis (N08, N05.8) 
Goodpasture syndrome (M31.0) 
Hemolytic uremic syndrome (D59.3) 
Antiphospholipid syndrome (D68.312) 
light-chain deposition disease (E85.81, N05.8) 
Heavy-chain disease (C88.2) 
Cryoglobulinemia (D89.1) 
Scleroderma renal crisis (M34.89) 
HCV associated glomerulonephritis (N08) 
HIV Nephropathy (B20) 
Adverse effects of Immunosuppressive drugs (T45.-) 

3. Acute kidney injury Acute kidney injury (N17.-) 
Prerenal azotemia (R39.2) 
Acute tubular necrosis (N17.0) 
Fluid overload (E87.70) 
Cardiorenal syndrome (I13.) 
Contrast and drug induced nephropathy (N14.1) 
Rhabdomyolysis (M62.82) 
Tumor lysis syndrome (E88.3) 
Hepatorenal syndrome (K76.7) 
Myeloma cast nephropathy (C90.0) 
Acute interstitial nephritis (N12) 
Disorder resulting from impaired renal tubular function (N25.-) 
Drug induced tubulo-interstitial disease (N14.-) 
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Cardiogenic shock (R57.0) 
Septic shock (R65.21) 
AKI in pregnancy, abortion or postpartum (O90.4, O08.4, O03.82, 
O04.82, O07.31) 
Atheroembolism of kidney (I75.18) 
Obstructive uropathy (N13.-) 

4. Chronic kidney disease Chronic kidney disease stage 1 (N18.1) 
Chronic kidney disease stage 2 (N18.2) 
Chronic kidney disease stage 3 (N18.3) 
Chronic kidney disease stage 4 (N18.4) 
Chronic kidney disease stage 5 (N18.5) 
End stage renal disease (N18.6) 
Uremic encephalopathy (G93.41) 
Diabetic kidney disease (E08-13.22) 
Hypertensive CKD (I12,-, I13.-) 
Anemia in CKD (D63.1) 
Iron deficiency anemia (D50.8) 
Bone Disease in CKD (N25.0) 
Secondary hyperparathyroidism (N25.81) 
Dietary counseling and surveillance (Z71.3) 
Palliative care (Z51.5) 
Hungry bone syndrome (E83.81) 
Calciphylaxis (E83.59) 
Tumoral calcinosis (E83.59) 
Chronic tubulo-interstitial nephritis (N11.-) 
Papillary necrosis (N17.2) 
Polycystic kidney disease (Q61.2) 
Acquired cystic kidney disease (Q68.1) 
CKD complicating pregnancy (O10.-) 
Protein-energy malnutrition (E40.- – E46.-) 
Vitamin D deficiency (E55.9) 
History of kidney donation (Z52.4) 

5. Kidney Transplantation Disorder of transplanted kidney (T86.10) 
Kidney allograft dysfunction, failure (T86.12) 
Kidney transplant rejection (T86.11) 
Immunosuppressive drugs (T45.-) 
Personal history of immunosuppression therapy (Z92.25) 
Infection of transplanted kidney (T86.13) 
Awaiting kidney transplant status (Z76.82) 
Encounter for immunization (Z23) 

6. Hemodialysis Dependence on hemodialysis dialysis (Z99.2) 
Patient’s non-compliance with dialysis (Z91.15) 
Encounter for adequacy testing for hemodialysis (Z49.31) 
Dietary counseling and surveillance (Z71.3) 
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Patient's noncompliance with dietary regimen (Z91.11) 
Intra-dialytic hypotension (I95.3) 
Hemodialysis-associated amyloidosis (E85.3) 
Palliative care (Z51.5) 
Encounter for pre-procedural examinations (Z01.81) 
Encounter for fitting and adjustment of extracorporeal dialysis 
catheter (Z49.01) 
Local infection due to central venous catheter (T80.212-) 
Catheter-related blood stream infection (T80.211-) 
Infection of AV fistula and graft (T82.7XXA) 
Hemorrhage due to AV access (T82.838) 
Central venous thrombosis (I82.B21,.B22,.211,.221) 
Leakage of hemodialysis catheter (T82.43) 
Air embolism (T80.-) 
Mechanical complication of hemodialysis catheter (T82.4) 
History of AV access for hemodialysis (Z98.89) 
Hemorrhage and hematoma complicating a procedure (T81.0) 
(Y60.-) 
Infection following a procedure (T81.4)(Y62.-) 
Accidental puncture and laceration during a procedure (T81.2)(Y60.-
)  
Contact with and (suspect) exposure to viral hepatitis B and C 
(Z20.5) 
Contact with and (suspect) exposure to HIV 

7. Peritoneal dialysis Cloudy peritoneal dialysis effluent (R88.0) 
Peritonitis (K65.9) 
Peritoneal adhesions (post-procedural) (post-infection) (K66.0) 
Infection or inflammation related to peritoneal dialysis catheter 
(T85.71) 
Peritoneal dialysis catheter malfunction (T85.611-) 
Peritoneal dialysis catheter malposition (T85.621-) 
Leakage of peritoneal dialysis catheter (T85.631-) 
Contact with and (suspect) exposure to HIV 
Encounter for dialysis instruction and training (Z49.0) 
Encounter for adequacy testing for peritoneal dialysis (peritoneal 
equilibration test) (Z47.32) 
Encounter for pre-procedural examinations (Z01.81) 
Dietary counseling and surveillance (Z71.3) 
Patient's noncompliance with dietary regimen (Z91.11) 
Encounter for fitting and adjustment of peritoneal dialysis catheter 
(Z49.02) 
Encounter for removal or replacement of renal dialysis catheter 
(Z49.01) 
Hemorrhage and hematoma complicating a procedure (T81.0) 
(Y60.-) 



หลักสูตรการฝกอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2562 

69 
 

Infection following a procedure (T81.4)(Y62.-) 
Accidental puncture and laceration during a procedure (T81.2)(Y60.-
) 
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ภาคผนวก 6 
การบันทึกหัตถการและประสบการณการดูแลผูปวย 

สําหรับแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
 

ผูเขารับการฝกอบรมตองทําการบันทึกประสบการณในการดูแลผูปวยและการทําหัตถการในดาน
ตางๆ ดวยตนเอง ตามเกณฑขั้นตํ่า (ภายในระยะเวลาฝกอบรม 2 ป) ที่กําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคไตกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย
ทหารอากาศ ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

1. การดูแลผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทอง ( Peritoneal Dialysis)  จํานวน 8 ราย 
2. การดูแลผูปวยปลูกถายไตจํานวน 8 ราย (ผาตัดใหมอยางนอย 2 ราย และผูปวยเกาอยางนอย 6 

ราย) 
3. การดูแลผูปวยทํา CRRT จํานวน2 ราย 
4. การดูแลผูปวยทํา Plasmapheresis จํานวน 2 ราย 
5. การเจาะตรวจช้ินเน้ือไตโดยใชเครื่องอัลตราซาวด ( Ultrasound guided native kidney biopsy) 

จํานวน 10 ราย 
6. การใสDouble lumen venous catheter จํานวน 20 ราย 
7. การใสPeritoneal dialysis catheter จํานวน 4 ราย (ทําเองอยางนอย 2 ราย และชวยทําอีกอยาง

นอย 2 ราย) 
8. การใส Tunnel cuffed hemodialysis catheter จํานวน5 ราย  
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แบบบันทึกการดูแลผูป วยที่ไดรับการลางไตทางชองทอง อยางนอย 8 ราย 

วันที ่ ชื่อผูปวย HN 
ผูปวย 

ใหม/เกา 
CAPD/APD ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการดูแลผูป วยปลูกถายไตอยางนอย 8 ราย  
(ผาตัดใหมอยางนอย 2 ราย + ผูปวยเกาอยางนอย 6 ราย) 

วันที ่ ชื่อผูปวย HN 
ผูปวย 

ใหม/เกา 
Living/Deceased ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการดูแลผูป วยทำCRRTอยางนอย 2 ราย 

วันที ่ ชื่อผูปวย HN Indication 
ชนิดของ
CRRT 

ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการดูแลผูป วยทำPlasmapheresis อยางนอย 2 ราย 

วันที ่ ชื่อผูปวย HN Indication 
ชนิดของ 

plasmapheresis 
ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตโดยใชเครื่องอัลตราซาวด 
(Ultrasound guided native kidneybiopsy) อยางนอย 10 ราย 

ว ันที ่ ชื่อผูปวย HN Indication ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการใสDoublelumen venouscatheterอยางนอย 20 ราย 

ว ันที ่ ชื่อผูปวย HN ตำแหนงทีใ่ส ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการใสperitoneal dialysis catheter อยางนอย 4 ราย (ตองทําเองอยางนอย 2 ราย) 

ว ันที ่ ชื่อผูปวย HN ทําเอง/ชวยทํา ลงช่ืออาจารย 
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แบบบันทึกการใสTunnel cuffed hemodialysis catheter อยางนอย 5 ราย 

ว ันที ่ ชื่อผูปวย HN ทําเอง/ชวยทํา ลงชื่ออาจารย 
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ประสบการณการไป Electiveที่สถาบันอ่ืน 

ชวงเวลา ชื่อสถาบันของรัฐ ประสบการณท่ีไดรับ ลงชื่ออาจารยผูดูแล 
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ภาคผนวก 7 ตัวอยางใบประเมิน EPA สําหรับแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
EPA 1 Manage care of common electrolytes and acid-base disturbances 

ชื่อ-สกุล แพทยประจําบานตอยอด .......................................................................................................................................................................  ชั้นปที่ .................  
 

หัวขอการประเมิน 
โปรดใหคะแนน ระดับศักยภาพ* 

ครั้งท่ี......... 
โรค/ภาวะ............................................. 

ครั้งท่ี......... 
โรค/ภาวะ............................................. 

ครั้งท่ี......... 
โรค/ภาวะ............................................. 

Detect significant problem of patient    
Perform systemic physical examination correctly    
Able to identify clinical relevant problems/differential 
diagnosis 

   

Provide appropriate and relevant investigations    
Provide proper and adequate management    
Inform patients with proper and adequate information    
Record proper and adequate clinical information**    
Demonstrate appropriate professionalism    
ผลการประเมินในภาพรวม*** ( ) ผาน           ( ) ไมผาน ( ) ผาน           ( ) ไมผาน ( ) ผาน           ( ) ไมผาน 
การใหขอมูลยอนกลับ หรือ คําแนะนํา อ่ืนๆ  ............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
อาจารยผูประเมิน**** อาจารย............................ วันท่ี.............. อาจารย............................ วันท่ี.............. อาจารย............................ วันท่ี.............. 
*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด (ถูกตองครบถวน< 50%)       2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย (ถูกตองครบถวน 51-80%) 
 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ (ถูกตองครบถวน> 80%)  4 = สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา (ถูกตองครบถวน> 95%) 
**ตามเกณฑแบบประเมินของราชวิทยําลัยฯ***ผาน: ไดผลประเมิน>ระดับ 3 ในทุกหัวขอกํารประเมิน****อาจารย 1 ท่ํานไมควรทําการประเมินมากกวา 3 จาก 10 ครั้ง
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รายชื่อคณะจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต  

หนวยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
 

1. พล.อ.ท.กลศร  ภัคโชตานนท                       ที่ปรึกษา  
2. พล.อ.ท.อนุตตร  จิตตินันทน                       ที่ปรึกษา 
3. พล.อ.ต.ทวีพงษ  ปาจรีย                            ที่ปรึกษา 
4. น.อ.พงศธร  คชเสนี                                 ที่ปรึกษา 
5. น.อ.หญิงวรวรรณชัย  ลิมปมนตร ี                 ที่ปรึกษา 
6. น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                        ที่ปรึกษาดานแพทยศาสตรศึกษา 
7. น.อ.หญิงดวงกมล  วงษสวรรค                     ประธานคณะทํางาน 
8. น.ท.หญิง ปยะวดีหอม  ไกรลาศ                   กรรมการ 
9. น.ท.หญิง รัตตินันท  สิงหประเสริฐ                กรรมการ (ตัวแทนพยาบาล) 
10. น.ต.อนันต  เช้ือสุวรรณ                             กรรมการ 
11. น.ต.หญิง นพนิต  พัฒนชัยวิทย                    กรรมการและเลขานุการ 
12. น.ต.หญิง สุรีย  อยูวรรณกุล                        กรรมการ 
13. น.ต.ณัฐพล  ปทมินทร                               กรรมการและรองเลขานุการ 
14. ร.ท.หญิง กมลวรรณ  ภัคโชตานนท               กรรมการ 
15. ร.ท.กําปนทอง  ต้ังวีระพงษ                        กรรมการ 
16. ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด ช้ันปที่ 1      กรรมการ 
17. ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด ช้ันปที่ 2      กรรมการ 
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