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หลักสูตรการฝกอบรม 
แพทยประจําบานตอยอดสาขาตอมไรทอและเมตาบอลิสม (ป 2550) 
Fellowship training in Pediatric Endocrinology and Metabolism 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันนี้ปญหาความเจ็บปวยของเด็กท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติของโรคตอมไรทอ และโรคเบาหวาน เพ่ิม
จํานวนมากข้ึนตามลําดับ มีผูปวยโรคระบบตอมไรทอ เบาหวาน และความผิดปกติของเมตาบอลิสม ท่ีตองไดรับการ
ดูแลท้ังท่ีตึกตรวจโรคผูปวยนอกและ  หอผูปวยใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ประมาณ 3,500 คน/ป ซึ่งโรคบางชนิด
สามารถปองกันได ท้ังยังปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ ไมไหเกิดข้ึน ถาไดรับการวินิจฉัยโดยเร็วและมีการควบคุมท่ีดี 
สาขาวิชาตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร มีอาจารยผูมีความรู มีประสบการณหลายทาน ท้ังยังมีผูปวยเด็กท่ีมีความ
ผิดปกติดังกลาวมาก และยังมีความหลากหลาย ซึ่งนาจะเปนแหลงใหความรูทางดานตอมไรทอและเบาหวานแกแพทย
ท่ีสนใจไดมีโอกาสศึกษา เรียนรูเพ่ือกลับไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกผูปวยในทองถิ่นของตนเอง ลดปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการสงผูปวยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย โดยไมจําเปน 
 
หลักสูตร 

1. ระยะการฝกอบรม 2 ป 
2. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมเกิน 3 คน ในแตละป 
3. หลักสูตรระหวางการฝกอบรม 

3.1 ความรูทางดานปญญาพิสัย (Cognitive) 
3.1.1 การเจริญเติบโตของทารกในครรภ ในภาวะปกติ 
3.1.2 ฮอรโมน สารอาหาร เกลือแร และสารเพ่ิมการเจริญเติบโต 
(Growth factors) ท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ของทารกในครรภ 

- ความสามารถของรกในการกั้นกรองฮอรโมนและสารเพ่ิมการ 
เจริญเติบโตจากมารดาสูทารกในครรภ(Fetal Hormone Transfer) 

- หนาท่ีของรกในการสรางฮอรโมน 
- การทํางานของระบบตอมไรทอท่ีสําคัญของทารกในครรภ เชน 

ตอมปตูอิตารียสวนหนา 
ตอมปตูอิตารียสวนหลัง 
ตอมพาราธัยรอยดและแคลซิโทนิน (Calcitonin) 
ตับออน อินสุลิน และ กลูคากอน 

- สารเพ่ิมการเจริญเติบโตตางๆ เชน Insulin Growth Factors (IGFs) และอื่นๆ  
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  3.1.3 การเปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดอวัยวะเพศภายในและภายนอก ตามเพศท่ีเหมาะสม (Normal 
sexual differentiation) กลไกท่ีสําคัญท่ีควบคุมการเจริญเปลี่ยนแปลงดังกลาวท้ังสองเพศ เหตุของความผิดปกติตางๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึน 
  3.1.4    การปรับการทํางานของตอมไรทอตางๆ เม่ือมีการเปลี่ยนสภาพจากชีวิตในครรภสูสภาพชีวิต
หลังการคลอด 

- Calcium homeostasis 
- Glucose homeostasis 
- Adrenocortical function 
- การปรับตัวในการหลั่งฮอรโมนอื่น ๆ (hormonal adaptations) 

3.1.5     ความรูเกี่ยวกับตอมไรทอทุกชนิดในรางกาย การสรางฮอรโมนจากตอม 
เหลานี้ ระบบการควบคุมในการทํางานการออกฤทธิ์ของฮอรโมนทุกชนิดในมนุษย  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสรีรวิ
ทยา และชีวเคมี ท่ีปกติตามวัย 

3.1.6 ความรูเกี่ยวกับเมตาบอลิสมของสารอาหารตางๆ 
- เมตาบอลิสมของคารโบฮัยเดรต 
- เมตาบอลิสมของไขมัน 
- เมตาบอลิสมของโปรตีน 

3.1.7 ความรูทางสรีระวิทยา กายภาพและชีวเคมีท่ีเกิดจากภาวะผิดปกติในการทํางานของตอมไร
ทอ และความผิดปกติทางเมตาบอลิสม 

3.1.8 ความรูทางคลินิก 
                          3.1.8.1 ความรูความสามารถในการแกไขภาวะวิกฤตท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือกอใหเกิดการ
ทํางานท่ีไมสมบูรณของอวัยวะสําคัญในรางกายมนุษย 

- ภาวะ DKA ในเด็กท่ีเปนเบาหวาน 
- ภาวะวิกฤตของเปลือกนอกของตอมหมวกไตทํางานนอย 

(Adorenocortical crisis) 
- ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยแตกําเนิด 
- ภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า 
- ภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า 
- ภาวะความไมสมดุลของเกลือแร 

3.1.8.2 ความรอบรูในการเลือกชนิดการทดสอบฮอรโมนท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละราย แตละ
โรค การเตรียมการรักษาลวงหนาเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยขณะไดรับการทดสอบ 

3.1.8.3 ความรูความสามารถอยางดีในการใหคําแนะนํา ปองกัน วินิจฉัย และใหการรักษาโรค
หรือภาวะตาง ๆ  ตอไปนี ้

- ภาวะการเจริญเติบโตชาของทารกในครรภ 
- ภาวะอวัยวะเพศกํากวม 
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- ภาวะท่ีมีเหตุท่ีทําใหเกิดความผิดปกติในการเจริญเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศภายนอก 
หรือ อวัยวะเพศภายใน หรือท้ังสองอยาง (Intersex) 

- ภาวะเด็กเจริญเติบโตชาหลังการคลอด 
- โรคท่ีเกี่ยวกับความบกพรองของฮอรโมนเพ่ือการเจริญเติบโต (growth hormone 

deficiency)  หรือโรคท่ีมีการสรางฮอรโมนเพ่ือการเจริญเติบโตมากเกินไป เบาจืด 
(central และ nephrogenic diabetes insipidus) 

- ภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า 
- โรคเบาหวาน 
- โรคตอมธัยรอยดทํางานนอย หรือมากเกินไป 
- โรคตอมพาราธัยรอยดทํางานนอย หรือมากเกินไป 
- โรคกระดูกออน (Rickets) 
- ภาวะผิดปกติท่ีตอมหมวกไต  :  adrenonocortical insufficiency, congenital adrenal 

hyperplasia, adrenocortical hyperfunction, Cushing’s disease, Ectopic ACTH tumors, 
pheochromocytomas. 

- ความผิดปกติในการสะสมของกลัยโคเจน (glycogenosis) 
- ความผิดปกติของดุลยน้ําและอีเลคโทรไลท 
- โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางเมตาบอลิสม : Phenylketonuria (PKU), Homocystinuria, 

cystinosis, Maple syrup urine disease (MSUD), เปนตน 
- ภาวะเขาสูวัยหนุมสาวเร็วเกินไป (Precocious puberty) 
- ภาวะเขาสูวัยหนุมสาวชาเกินไป (Delayed puberty) 
- สูงเกินไป (Tall stature) 

3.2      การวิจัย  ผูเขาฝกอบรมจะตองทําการวิจัยท่ีถูกหลักการทางวิจัย และใหผลการวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 
ไดรับการรับรองจากสถาบันฝกอบรม ใหสําเร็จอยางนอย 1 เรื่อง กอนท่ีจะไดรับประกาศนียบัตร โดยมีความรูเรื่องการ
วิจัยท่ีดีในแงมุมดังนี ้

- Ethics 
- Experimental design 
- Data analysis and biostatistics 
- Grant writing 
- Good clinical practice (GCP, ในกรณีทําวิจัยแบบ clinical trial) 
- Good laboratory practice (GLP, ในกรณีทําวิจัยแบบ basic science หรือ experimental 

study) 
       3.3      ทักษะในเชิงหัตถกรรม 

- สามารถปฏิบัติการทดสอบฮอรโมนกับผูปวยไดดวยตนเองและทันทวงที เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดกับผูปวย สามารถใหการรักษาอยางเหมาะสมถามีผลแทรกซอน
จากการทดสอบนั้น ๆ  
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3.4 ความสามารถในการแปลผลท่ีไดจากการทดสอบ 
- การอานอายุกระดูก 
- การทดสอบทางฮอรโมนตางๆ  
 

3.5 จริยธรรม 
ผูเขาฝกอบรมจะตองทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม 
จริยธรรม  มารยาทอันดีท่ีพึงปฏิบัติตอผูปวย ญาติและผูรวมงาน และปฏิบัติอยางเหมาะสม
ตอผูปวยและญาติท่ีมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต 

 
หนาท่ีระหวางการฝกอบรม 
 1.  ชวยดูแลและรับปรึกษาจากแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรเกี่ยวกับปญหาระบบตอมไรทอและเมตาบอลิ
สม ท่ีรับไวรักษาในหอผูปวยของภาควิชากุมารเวชศาสตร 
 2.  ชวยดูแลและรับปรึกษาจากแพทยประจําบานสาขาอื่น เชน ศัลยศาสตร, สูติศาสตร เกี่ยวกับปญหาระบบ
ตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภายใตความควบคุมของอาจารยผูควบคุมการฝกอบรม 
 3.  รวมดูแลผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตอมไรทอ และเมตาบอลิสม โดยเปนท่ีปรึกษาของแพทยประจําบาน 
นักศึกษาแพทยเวชปฏิบัติ และนักศึกษาแพทยกอนท่ีจะนําปญหาตางๆ นั้นมาปรึกษาอาจารยผูดูแลหอผูปวย และ 
อาจารยผูควบคุมการฝกอบรม โดยตองติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง 
 4.  ฝกทักษะในการทําหัตถการท่ีเกี่ยวกับการทดสอบการทํางานของตอมไรทอตางๆ  
 5.  ทําหนาท่ีควบคุมดูแลอยางใกลชิดใหการทดสอบดังกลาวสมบูรณและมีความปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย 
 6.  ทําประวัติผูปวยใหมทุกราย สรุปและแปลผลการทดสอบ การรักษาอยางมีระเบียบและสมบูรณ 
 7.  มีสวนรวมใหการรักษา และติดตามผลการรักษาท่ีคลินิกตอมไรทอและคลินิกเบาหวานสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
 8.  ชวยและรวมในการอบรมบุคลากรทางการแพทย ครู ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 9.  ชวยและรวมในการใหความรู ใหการรักษาอยางเหมาะสมแกเด็กท่ีเปนผูปวยเบาหวานชนิดพ่ึง      อินซูลิน
ระหวางการเขาคายเบาหวาน 
 10. ฝกหัดการทําวิจัยรวมกับอาจารยผูควบคุมอยางนอย 1 ทานเกี่ยวกับโรคระบบตอมไรทอหรือเบาหวาน
อยางนอย 1 เรื่อง 
 11. จัดกิจกรรมวิชาการ (Journal club/ Interesting case/Topic review) ในสาขาเดือนละ 2 ครั้ง 
 12. รวมอภิปรายปญหาเกี่ยวกับตอมไรทอและเมตาบอลิสมของภาควิชากุมารเวชศาสตร เชน morning 
conference, grand round, morbidity and mortality conference, surgico-pediatric conference 
 13. ออกตรวจผูปวยท่ัวไปท่ีตึกผูปวยนอกสัปดาหละ 1 ครั้ง 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะฯ และภาควิชากุมารเวชศาสตร มอบหมาย 
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การจัดประสบการณการเรียนรู 
 ระดับชั้นปท่ี 1  
 ชวงเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห เพ่ิมพูนความรูทางคลินิกเกี่ยวกับโรคระบบตอมไรทอและเมตาบอลิสม 

1. ดานความรู 
-  ฟงการบรรยายจากอาจารยผูควบคุมการฝกอบรมสัปดาหละ 1 ชั่วโมงใน 2 เดือนแรก 
-  เขารวมประชุมวิชาการ 
-  รับปรึกษาผูปวย 
-  รวมประชุมภายในทางวิชาการตาง ๆ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร และรวมประชุมกับภาควิชาอื่น เชน 
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร ฯลฯ 

2. ดานทักษะ 
-  ใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูปฏิบัติงานทางคลินิก และการทดสอบดานฮอรโมนอยางนอยรอย 
   ละ 10 ของเวลาการฝก 
- ปฏิบัติงานดูแลและรับปรึกษาแพทยประจําบานเกี่ยวกับปญหาทางระบบตอมไรทอและเมตาบอล ิ
    สมท่ีรับไวในหอผูปวยของภาควิชากุมารเวชศาสตรท้ังในและนอกเวลาราชการ 
-  ปฏิบัติงานดูแลการทดสอบดานฮอรโมน (Endocrine test) ทุกวันศุกร 
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกท่ีคลินิกเฉพาะโรคของหนวยตอมไรทอ ไดแก คลินิกตอมไรทอ, คลินิก 
    เบาหวาน 2 ครั้ง/สัปดาห 
-  ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รูหลักการตรวจฮอรโมนและวิธีการเก็บเลือดและสิ่งสงตรวจทาง 
    ฮอรโมนอยางถูกตอง 

3 งานวิจัย 
                -    ฟงการบรรยายหรือเขารับการอบรมเรื่องสถิติและจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน 
    -   ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานวางแผนเตรียมงานวิจัยและดําเนินการวิจัย 

    4.  ศึกษาและปฏิบัติงานรวมกับหนวยโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม, ภาควิชาอายุรศาสตร,  สูติศาสตรนรี
เวชวิทยา และ ศูนยอณูเวชพันธุศาสตร 

 
            ระดับชั้นปท่ี 2  
    เวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห มีความรูลึกซึ้งในวิชาโรคระบบตอมไรทอและเมตาบอลิสม สามารถ
ปฏิบัติงานประจําในฐานะท่ีปรึกษาของแพทยประจําบาน โดยจัดการฝกอบรมเชนเดียวกับชั้นปท่ี 1 และเพ่ิมเติมดังนี ้

1. ดานความรู  
-  เปนผูนํากลุมควบคุมดูแลแพทยประจําบานระดับชั้นปท่ี 2 และ 3 สาขากุมารเวชศาสตรระบบ  
    ตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
-  สามารถวางแผน เปนหัวหนาทีม หรือรับปรึกษาผูปวยได 
-  รวมประชุมวิชาการตาง ๆ  
-  รวมอภิปรายปญหาผูปวย หรือรวมบรรยายทางวิชาการ 
-  สามารถสอนแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรในวิชาโรคระบบตอมไรทอ 
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2. ดานทักษะ 
- เหมือนชั้นปท่ี 1 เพ่ือใหมีความชํานาญมากข้ึน 
-ชวยดูแลในการรับปรึกษาแพทยประจําบานสาขาอื่น เชน ศัลยศาสตร, สูติศาสตรเกี่ยวกับปญหาระบบ

ตอมไรทอและเมตาบอลิสม การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด 
-ปฏิบัติงานในคลินิกผูปวยนอก และใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานตอยอด ป 1 และแพทยประจํา
บานในการดูแลผูปวยนอกและผูปวยใน 
-  พัฒนาทักษะการสอน หาขอมูลและอภิปรายผูปวยท่ีนาสนใจและมีปญหาซับซอน 

3. งานวิจัย 
-  ดําเนินการวิจัย รวบรวม สรุปวิเคราะหขอมูล 
-  เตรียมผลงานวิจัย เพ่ือนําเสนอหรือตีพิมพ 

    
ผูเขาอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานคลินิกไมนอยกวารอยละ 70 ของระยะเวลา 
 
แผนการปฏิบัติงาน (รวม 24 เดือน) 
 -  สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม  ภาควิชากุมารเวชศาสตร    20  เดือน 
 -  สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร   0.5-1 เดือน (ป 1) 
 -  สาขาวิชา Reproductive endocrinology ภาควิชาสูติศาสตรนรีเวช 0.5-1 เดือน (ป 1) 
 -  หองปฏิบัติการทางหนวยตอมไรทอและเมตาบอลิสมและหรือศูนยอณูเวชพันธุศาสตร  0.5   เดือน (ป 1) 
 -  วิชาเลือก       2  เดือน (ป 2) 
งานวิจัย 
 มีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เม่ือจบการฝกอบรม  
 
การประเมินผล 
 1.  ประเมินผลพฤติกรรมและการปฏิบัติงานทางคลินิก โดยอาจารยของสาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
 2.  ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ หัวหนาหนวยงานอื่นท่ีเขารับฝกอบรม 
 3.  จัดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ โดยอาจารยของสาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสมรวมกับ
กรรมการชมรมตอมไรทอเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย 
 
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  

ตองไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตมาแลว และ 
 1.  ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวช
ศาสตร จากแพทยสภา  หรือ  
 2.  เปนแพทยท่ีปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตรในโรงพยาบาลท่ีมีการแยกแผนกมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
 


