
เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
๑.     เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 
     ๑.๑     ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดง 
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

 (ภาษาอังกฤษ)  Fellowship Training in Pediatric Nephrology 
  
 ๑.๒ ช่ือวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
              เวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต  

  (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric 
Nephrology 

ชื่อยอ 
  (ภาษาไทย) วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Pediatric 
Nephrology 

 
        ๑.๓  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
               ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
 
        ๑.๔   หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 

   ผูปวยเด็กโรคไตเปนผูปวยที่มีความซับซอนและมักตองการการดูแลระยะยาว ใน
ปจจุบันมีวิวัฒนาการการรักษาโรคไตกาวหนาเปนอยางมากมีความจําเปนตองมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคไต  เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยาง



 ๒ 

เหมาะสม แตเนื่องจากหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรไม
สามารถครอบคลุมเนื้อหาความรูตลอดจนการฝกทักษะในระดับผูเชี่ยวชาญได  จึง 

จําเปนตองมีการฝกอบรมกุมารแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตข้ึน 
   การฝกอบรมในสาขาตอยอดกุมารเวชศาสตรโรคไตเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย 

มีการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ ข้ึน และไดมีการปรับปรุงคร้ังที่ ๑ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอจึงไดดําเนินการปรับปรุงในคร้ังนี้โดยจะใชสําหรับการ
ฝกอบรมในป ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 
      ๑.๕   กําหนดการเปดฝกอบรม 
  เร่ิมใชหลักสูตรนี้ในการฝกอบรมตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
     ๑.๖   อาจารย 

   สถาบันฝกอบรมตองมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมอยางต่ํา ๒ คน คุณสมบัติ
ของอาจารยผูใหการฝกอบรมและผูที่จะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมมี
ดังนี ้
   ผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน ตองไดหนังสืออนุมัตหิรือวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรมาไมนอยกวา ๕ 
ป และตองไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตมาไมนอยกวา ๓ ป 
   อาจารยผูใหการฝกอบรมตองไดหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรมาไมนอยกวา ๓ ป และไดรับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 
   หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย จํานวนข้ันต่ํา
ของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาตองไมนอยกวารอยละ๕๐ ของจํานวนอาจารย
ผูใหการฝกอบรม เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได และภาระ
งานในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลา เม่ือรวมกัน
ทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ตอง
ทดแทน 
   ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบัน
ฝกอบรมสมทบ ใหอนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารย
ในแตละสถาบันฝกอบรม โดยทอนเปนสัดสวนตามเวลาที่สถาบันฝกอบรมนั้น ๆ มีสวนรวมใน
การฝกอบรม 



 ๓

 
    ๑.๗ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

  จํานวนผูเขารับฝกอบรมหรือเรียกวาศักยภาพในการฝกอบรมของสถาบันให 
พิจารณาตามสัดสวนของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาในขอ ๑.๖ และปริมาณ
งานบริการของอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตตามที่ระบุไวในขอ ๒.๒ ดังตารางตอไปนี้    (ตองมี
อาจารยอยางนอย ๒ คน ตอผูเขารับการฝกอบรม  ๑ คน  ตอ ๑    ชั้นป     การเพิ่มจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตองมีอาจารยเพิ่ม ๑ ทาน ตอผูเขารับการฝกอบรม ๑ คน ตอ ๑ ชั้นป การนับจํานวน
อาจารยใหนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา)     หากสถาบันฝกอบรมจําเปนจะตองจัดใหมี
อาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบบางเวลาดวย ใหใชหลักเกณฑที่กําหนดที่กําหนดในขอ 
๑.๖ ในการคํานวณ 

     หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรม 
สมทบใหกับหลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะปฏิบตัิงานใน
สถาบันฝกอบรมแหงนั้นในเวลาหนึ่ง ๆ จะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันการฝกอบรมนั้น 
 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละ ชั้นละ (คน) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  (คน) ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
จํานวนผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโรคไต 
(คร้ัง/ป) 

๕๐๐ ๑,
๐๐๐ 

๑,
๕๐๐ 

๒,
๐๐๐ 

๒,
๕๐๐ 

จํานวนผูปวยในทางกุมารเวชศาสตรโรคไต   
(คร้ัง / ป) 

๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ 

  
 ๑.๘  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

       เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภาหรือเปน 
ผูที่ไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในสาขากุมารเวชศาสตรในสถาบันฝกอบรมที่แพทย
สภารับรองครบตามหลักสูตรของแพทยสภา 

 
 ๑.๙  จํานวนปการฝกอบรม 

  หลักสูตรการฝกอบรมมีกําหนดเวลา ๒ ป โดยแตละปมีเวลาการฝกอบรมไมนอย 
กวา ๕๐ สัปดาห 

 
 
 



 ๔ 

 ๑.๑๐  วัตถุประสงค 
     แพทยที่จบการอบรมเพื่อเปนแพทยผูมีความรูความชํานาญในสาขากุมารเวช
ศาสตรโรคไต        
      แลวจะตองมีความรูความสามารถดังตอไปนี ้
  ๑. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบไตและทางเดินปสสาวะ
ตั้งแตระยะ 
   ปฏิสนธิจนถึงผูใหญได 
  ๒. อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรคไตในเด็กได 
  ๓. ใหการวินิจฉัย บําบดัรักษาและปองกันโรคไตในเด็กรวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับปญหาโรคไตในเด็กแกประชาชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  ๔. ทําการวิจัยดานโรคไตในเด็กได 
  ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพื่อน
รวมวิชาชีพและชุมชน 
 ๑.๑๑  เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 
    ดูในภาคผนวก 
 
 ๑.๑๒ วิธีการฝกอบรม 
      สถาบันฝกอบรมจะตองจัดการฝกอบรมในลักษณะดังตอไปนี ้

ฝกปฏิบัติงานที่ หนวยโรคไตภาควิชากุมารเวชศาสตรไมนอยกวา ๑๘
 เดือนหนวยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตรไมนอยกวา   ๑ เดือน 

 หนวยพยาธิวิทยาไตไมนอยกวา     ๑ เดือน 
 วิชาเลือกไมเกิน         ๓ เดือน 
หมายเหต ุลาพักผอนประจําปไดปละ ๒ สัปดาห 

 
ปท่ี ๑ 

มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา ๕๐ สัปดาห โดย 
๑.  ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้โดยสมํ่าเสมอ 

๑.๑  ประชุมวิชาการ 
๑.๒ ประชุมปรึกษาผูปวย 
๑.๓ ประชุมวารสารสโมสร 
๑.๔ การบรรยายพิเศษ 
๑.๕ ศึกษาพยาธิวิทยาไต ๑ เดือน และวิชาเลือก ๑ เดือน 



 ๕ 

 ๒.   ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัตงิานทางคลินิกดังนี ้
๒.๑ ดูแลผูปวยใน 
๒.๒ ดูแลผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโรคไต 
๒.๓ อภิบาลผูปวยหนัก 
๒.๔ ทําหัตถการตางๆ เกีย่วกับโรคไตโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
อาจารยหรือแพทยประจําบานตอยอดรุนพี ่

 
ปท่ี ๒ 
 มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา ๕๐ สัปดาห โดยใหมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับ
โรคระบบไตและมีหนาที่เพิ่มเติมดังนี ้

  ๑.   เปนที่ปรึกษา ควบคุมดูแลแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตป ๑ 
  ๒.   เปนผูนํากลุมในการส่ังการรักษาหรือรับปรึกษาผูปวยโรคไต 
  ๓.   จัดการประชุมและอภิปรายปญหาผูปวยโรคไต 
  ๔.   ทําหัตถการเกี่ยวกับโรคไตไดดวยตนเอง 
  ๕.   ปฏิบัติงานในแผนกอายุรศาสตรโรคไต ๑ เดือน และวิชาเลือก ๒ เดือน 
  ๖.   ปฏิบัติงานในหอผูปวย หออภิบาลผูปวยหนัก และคลินิกผูปวยนอก 
  ๗.   เสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคไต ใหคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบ 
         พิจารณารับรองอยางนอย ๑ เร่ืองกอนจบการฝกอบรม 
      ๑.๑๓   การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

                ๑.  การประเมินระหวางการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการ
ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมแตละปเพื่อเล่ือนชั้นดังนี ้

  ๑.๑  ประเมินจากการประชุมและอภิปรายปญหาผูปวยโรคไตระหวาง 
   โรงพยาบาลตามแบบประเมิน  

 ๑.๒ ประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน 
   เกณฑผานขอ ๑.๑  และ ๑.๒   ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  

๖๐   
 ๑.๓ การสอบMCQ ๑ คร้ัง เม่ือจบการฝกอบรมปที่ ๑ เปน formative 

evaluation 
๒.   การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ  

  ๒.๑      ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
  ๒.๑.๑  เปนผูทีไ่ดผานการฝกอบรมครบหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรม 



 ๖ 

        ๒.๑.๒  สถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได  
 ๒.๑.๓  มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณ 
  ภาคปฏิบัติตามที่กําหนด (Port Folio) 

        ๒.๑.๔  มีผลงานวิจัย ๑ เร่ือง  
 ๒.๒  การสอบจะประกอบดวย 

๒.๒.๑ การสอบขอเขียนเกณฑผานไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 
๒.๒.๒   การสอบสัมภาษณโดยคณะอนุกรรมการฯ ฝกอบรมและ
สอบอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต โดยคณะอนุกรรมการฯ เปนผู
พิจารณาตัดสินผล 

 ๑.๑๔     การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
                    สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และ
เกณฑที่แพทยสภากําหนด 

๑.๑๕     การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
       สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ   

หรืออยางนอยทุก ๕ ป และแจงผลการทบทวน / พัฒนาใหราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยรับทราบ 

๒.    เกณฑสถาบันฝกอบรม 
       ๒.๑   เกณฑท่ัวไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

     (๑)      คุณสมบัติท่ัวไป 
 (ก) ไดรับการรับรองคุณภาพหรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรอง คุณภาพ 
 (ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสราง

คุณสมบัติใน  การใฝรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
 (ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที ่ เคร่ืองมืออุปกรณ และจํานวนผูปวย

ทั้งประเภทผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับ
การฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

 (ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือ
แผนกในโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะ
แพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบดําเนินการตอง
ไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน 
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 (จ)  มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานที่มีความรู
ความ 

สามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเปน
นักวิชา การที่จะศึกษาตอเนื่องได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่
สอดคลองกับพันธกิจ 

 (ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตาม
ปณิธาน  ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา  เปนตน  ระบบ
บริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัย
แพทยศาสตร / โรงพยาบาล และประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน 

(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวของ และมี
ความมุงม่ัน  ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

 (ซ) ในระยะแรก(ประมาณ ๕ ป)คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/ 
โรงพยาบาลที่ขอเปดดําเนินการฝกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับ
คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร/   โรงพยาบาลที่มีประสบการณ
ดําเนินการเปดหลักสูตร     ฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา ๑๐ ป  ใหชวยทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษา / ชวยเหลือหรือเปนสถาบันสมทบ / สถาบันรวมในการ
ดําเนินการฝกอบรม 

 (ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรมคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/ 
โรงพยาบาล จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรมเพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และจะตอง
มีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอาจารย  
ส่ือการศึกษาและอุปกรณการฝกอบรม  ครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด  ทั้งนี้
จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ  ๕ ปที่มีความชัดเจนและเปนไปได  โดย
แผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาวกอนเร่ิมการ
ฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย ๑ ปการศึกษา 

(ญ) ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน   นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ (ก)  ถึง (ฌ) แลวจะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว  และใหมี
ผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเปนกรรมการของมูลนิธิหรือ
กองทุนโดยตําแหนง 

 (๒) หนวยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝกอบรมนัน้จะตองมีหนวยงานกลางใหบริการ
ดังตอไปนี ้
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  (ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันการฝกอบรมจะตองมีการให 
บริการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือติดตอขอรับบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะ
ที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม  ซึ่งหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทย
หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

   หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจ
ศพ  

   ตรวจชิ้นเนื้อและส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัดหรือการ 
หัตถการสามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อและส่ิงสงตรวจเพื่อตรวจดวย
กลองจุลทรรศนไดเอง  พยาธิแพทยตองมีเวลา  มีความสามารถและเต็ม
ใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการ
ตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใส
ใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของ
แพทยในโรงพยาบาลนั้นจะตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ของจํานวนผูปวย
ที่ถึงแกกรรม  (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ 
การตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวน
จนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไว
เปนหลัก ฐานทุกราย 
 ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่
กําหนดสถาบันจะตองแสดงหลักฐานที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ
และความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมิน
ผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล  ดวยการตรวจทางพยาธิวิทยา
หรือการตรวจอ่ืน ๆ 

    หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร 
สามารถให บริการตรวจดานโลหิตวิทยา  เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร  
จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้งจะตองมีการใหบริการ
ทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 

 (ข) หนวยรังสีวิทยา  สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ  
สามารถตรวจทางรังสีที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

 (ค) หองสมุดทางการแพทย  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารา
มาตรฐานทางการแพทยวารสารทางการแพทยที่ใชบอย และหนังสือดรรชนี



 ๙

สําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชได
สะดวก 

 (ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมี
แฟมประจําตัว ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การส่ังการรักษาที่เปน
มาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติที่มี
ประสิทธิภาพ 

 (๓) หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม 
สถาบนัฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ  ไดแก  อายุรศาสตร 
ศัลยศาสตร   กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยาเพื่อใหดูแลรักษาผูปวยใน
สาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน 

 (๔) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอทั้งใน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือ
กิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน tissue conference, 
tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathological 
conference 

 นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียน 
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุน
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร  

 
๒.๒   เกณฑเฉพาะสถาบันฝกอบรม 
       สถาบันฝกอบรมที่แพทยสภาจะรับรองใหมีการเปดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอ
ยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไตตองมีคุณสมบัติดังนี้  

 (๑) มีสาขาหรือหนวยงานที่สําคัญปฏิบัติงานประจําคือ 
   ๑.๑ กุมารเวชศาสตร 
   ๑.๒  อายุรศาสตร 
   ๑.๓  ศัลยศาสตรสาขากุมารศัลยศาสตร และศัลยศาสตรทางเดิน

ปสสาวะ 
  ๑.๔  วิสัญญีวิทยา 
  ๑.๕  พยาธิวิทยา 
  ๑.๖  พยาธิวิทยาคลินิกหรือเทคนิคการแพทยหรือปฏิบัติการเวชศาสตร

ชันสูตร 
  ๑.๗  รังสีวิทยา และเวชศาสตรนิวเคลียร 



 ๑๐ 

  ๑.๘  หนวยบริการกายภาพบําบัด 
  ๑.๙  หองสมุดการแพทย 
  ๑.๑๐  หนวยเวชระเบียนสถิต ิ
  ๑.๑๑  หนวยสังคมสงเคราะห 

 (๒)  มีผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโรคไตมารับการรักษาและปรึกษาตามขอ ๑.๗ 
 (๓)  มีผูปวยในทางกุมารเวชศาสตรโรคไตมารับการตรวจรักษาตามขอ ๑.๗ 
 (๔)  มีงานดาน peritoneal dialysis, hemodialysis และ renal transplantation 

 (๕)  มีการวิจัยทางดานโรคไตทั้งทางคลินิกและวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ ก็อาจจัดการฝกอบรมโดยใช

สถาบันการฝกอบรมอ่ืนเปนสถาบันสมทบหรือสถาบันรวมฝกอบรม โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต 

 
๒.๓  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
 หลักสูตรจะตองระบสุถานภาพของสถาบันฝกอบรมที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ใน
การฝกอบรม ดังนี ้

  สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแกสถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดย
จัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปน
เวลาไมต่ํากวาระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร 

 สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาให
เปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่
สถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมี
ระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 
   ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร..............จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ 
สาขา............และขออนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรมแตขอใหคณะแพทยศาสตร/
โรงพยาบาล............เปนสถาบันฝกอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........ใหผูเขารับการฝกอบรม
เปนเวลา ๖ เดือน เปนตน 
 สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต ๒ แหงข้ึนไปที่
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาให
เปดเปนสถาบันอบรมรวมกันโดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุก
สถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 



 ๑๑ 

   ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร..........รวมกับโรงพยาบาล.............จัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรมฯสาขา................และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรมโดยผูเขา
รับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะแพทยศาสตร............เปนเวลา ๒ ป และจาก
โรงพยาบาล..............เปนเวลา ๑ ป เปนตน 
 สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก  สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความ
เห็นชอบจากราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯสาขานั้นใหเปนสถาบันฝกอบรมที่จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขารับ
การฝกอบรมที่สนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๓ 
เดือน 
 หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากสถาบัน
ฝกอบรมกิจกรรมเลือกไดโดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

 
๓. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
 คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงคจะเปดเปน
สถาบันฝกอบรมในอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต   ถาเปนการจัดการฝกอบรมที่มีหรือไมมี
สถาบันฝกอบรมสมทบ ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล หากเปนการจัดการ
ฝกอบรมในลักษณะทีมี่สถาบันรวมฝกอบรมใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ
จัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับอนุมัตินั้น      เสนอแพทยสภาเพือ่สงใหราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
ตรวจรับรองการเปดสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบัน
สมทบ (ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรและจํานวนความตองการของแพทย
เฉพาะทางสาขานั้น แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาเสนอให
แพทยสภาอนุมัติตอไป 
 
๔.  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก 
สถาบันฝกอบรมสมทบ สถาบันรวมฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภา
กําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเพื่อเสนอใหแพทยสภา
รับทราบเปนระยะ  ๆ
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 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวม
ฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๕ ป ให “พัก” การประกาศ
รับสมัครแพทยประจําบานสําหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรม
นั้นไวกอน จนกวาคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมนั้นวายังมี
ความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
 หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวม
ฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๑๐ ป ให “ยกเลิก” การ
เปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทํา
เร่ืองแจงราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัต ิ    หากสถาบัน
ฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีกใหดําเนินการตามขอ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 
 

ภาคผนวก 
เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม (หลักสูตรใหม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต  ครอบคลุมเนื้อหา ดังตอไปนี ้
 
๑.   ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain) 
 ๑.๑  ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ 
  -  กายวิภาคศาสตรและพัฒนาการทางกายวิภาคของระบบทางเดินปสสาวะ 
  -  สรีรวิทยาของไตในคนปกติตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยรุนและพยาธิสรีรวิทยาในภาวะ
เจ็บปวย 
  -  อิมมูโนวิทยาของไตในภาวะปกติและเจ็บปวย 
  -  เภสัชวิทยาของยาที่ใชบอย และยาที่เกี่ยวของกับโรคไต 
  -  เวชพันธุศาสตรที่เกี่ยวของกับโรคไต 
  -  ระบาดวิทยาและสถิติพยากรณชีพที่เกี่ยวกับโรคไต 
  -  หลักกลศาสตรเบื้องตนของอุปกรณทางการแพทยที่ใชเปนประจําในผูปวยโรค
ไต 
  -  หลักการแพทยศาสตรศึกษาและการบริหารจัดการ 
  -  หลักการทําวิจัย 
 ๑.๒ ความรูความชํานาญทางคลินิก 

๑.๒.๑ การดูแลรักษาผูปวยในระยะวิกฤติหรือฉุกเฉินของโรคหรือภาวะที่คุกคามชีวิต
ไดแก 

- hypertensive emergencies 
- hypo / hypervolemia 
- severe serum Na, K, Ca, Mg, PO4, acid-base disturbances 
- anuria / oliguria 
- obstructive uropathy 

 ๑.๒.๒ การดูแลรักษาผูปวยในปญหาตอไปนี ้
- acute renal failure ทั้งชนิด pre renal, renal,  และ post renal 



 ๑๔ 

- chronic renal failure 
- hypertension 
- hypo / hypervolemia 
- electrolytes and acid-base disturbances 
- hematuria and proteinuria 
- congenital KUB anomalies 
- acute and chronic glomerulonephritis เชน Acute 
poststreptococcal  
 glomerulonephritis, IgA Nephropathy, Henoch-Schönlein 
Nephritis 
- hereditary renal disease เชน Alport Syndrome 
- anuria / oliguria / polyuria 
- pollakiuria , dysuria 
- urinary tract infection 
- obstructive uropathy 
- vesicoureteric reflux and reflux nephropathy 
- renal tubular acidosis 
- SIADH 
- tubular disturbances eg.Fanconi’s syndrome, nephrogenic 
diabetes  
      insipidus, Bartter’s syndrome 
- renal replacement therapy 

 
๒.  ความสามารถดานทักษะพสิัย (psychomotor domain) 

๒.๑  ทักษะในเชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดแก ผูปวยและญาติ ผูรวมงานระดับตางๆ 
ทั้งในและ 

 นอกหนวยงาน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวย 
๒.๒ ทักษะในเทคนิคการบริบาลและหัตถการตางๆ ไดแก 

 (๑). renal biopsy 
 (๒).  suprapubic aspiration, urinary catheterization 
 (๓).  peritoneal dialysis 
 (๔).  hemodialysis/ hemofiltration/ plasmapheresis 



 ๑๕ 

 (๕).  ultrasound kidney and urinary tract 
๒.๓ ทักษะในการวินิจฉัยโดยอาศัยการตรวจทางหองปฏิบัติการและความสามารถใน
การใช 

 เคร่ืองมือและแปลผลเพื่อการวินิจฉัย 
(๑). ภาพรังสีไดแก plain KUB, ultrasound, pyelography, cystography, 

arteriography, CT scan, MRI study 
(๒). radionuclide study 
(๓). urodynamic study 
(๔). renal function study 
(๕). urinalysis 
(๖). blood gas analysis 
(๗). electrolyte and acid-base study 
(๘). renal histopathology 

 ๒.๔  ทักษะในการใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

  ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว 
 ๒.๕ ทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
 ๒.๖  ทักษะในการจัดประสบการณเรียนรูและการสอนแกนักศึกษาแพทย แพทยและ

บุคลากร 
  ทางการแพทย 
 ๒.๗  ประสบการณในการทําวิจัย ตั้งแต การวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล สรุปและ

เสนอ 
 ผลงานรวมทั้งตีพิมพเปนวิทยานิพนธหรือตีพิมพในวารสารทางการแพทยอยางนอย 
๑ เร่ือง 
 
๓.  ดานเจตคตพิิสัย (Affective Domain) 
 มีอุปนิสัย เจตคติ และคานิยมที่ดีตอวิชาชีพในสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต        โดย
ตระหนักถึงโครงสรางสาธารณสุข และสถานภาพเศรษฐกจิสังคมของประเทศ    มีความอดทน
มุงม่ันที่จะใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเต็มความสามารถ โดยรูขอบเขตของตน  และสามารถ
พิจารณาปรึกษาหารือหรือสงตอรักษาผูปวยตามความเหมาะสม มีความใฝรูเพิ่มเติม          
พัฒนาความรูความสามารถของตนใหทันตอวิทยาการอยูตลอดเวลา      และมีความกระตือรือรน
ที่จะใหความรูแกแพทยรุนนองและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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