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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต พ.ศ.2557 
 
1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม  

1.1 ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
(ภาษาอังกฤษ)  Fellowship Training in Nephrology  
 
1.2 ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                             

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Subspecialty Board of Nephrology  
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
(ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Nephrology  
ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ  
(ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Subspecialty Board of Nephrology  

หรือ Dip.,Thai Subspecialty Board of Nephrology  
 
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
 

1.4 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
ปัญหาโรคไตเป็นปัญหาที่พบบ่อย ปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงลึกในระบบไตและ

โรคไตชนิดต่างๆอย่างไม่ หยุดยั้งอีกทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีในด้านการบ าบัดทนแทนไตมีการพัฒนาไปมาก 
ในด้านบริการมีการเปิดหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทั้งประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องอยู่
ในความดูแลของอายุรแพทย์โรคไต  

โรคไตที่พบบ่อย ส่วนใหญ่สามารถดูแลโดยอายุรแพทย์  แต่ในส่วนที่มีปัญหาซับซ้อน 
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากอายุรแพทย์โรคไต ได้แก่ การบ าบัดทดแทนไต, การปลูกถ่ายไต เป็นต้น 
นอกจากนี้ ต้องอาศัยอายุรแพทย์โรคไต ในการรณรงค์และผลักดันให้มีการดูแลผู้ป่วยในเชิงป้องกันโรคไตให้
มากขึ้น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคไตเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้สามารถผลิตอายุร แพทย์โรคไตให้เพียงพอแก่ความต้องการโดยเร็ว และเพ่ือให้แพทย์มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการวินิจฉัย ความผิดปกติต่างๆ เกี่ยวกับโรคไตได้สามารถให้การดูแลรักษาที่ถูกต้อง



เหมาะสมด้วยตนเอง หรือให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ อ่ืนๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
จะสามารถสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

แพทยสภาได้ปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิด
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2547 อีกทั้งมีความรู้และ
วิทยาการของอายุรศาสตร์โรคไตเพ่ิมข้ึน จากเดิมจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและน าไปใช้
ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  

1.5 ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม  
เริ่มต้นการฝึกอบรมปีการศึกษา 2557  

1.6 อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีอาจารย์แพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรค
ไตจากแพทยสภาและต้องเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย โดย อาจารย์แพทย์ผู้เป็นหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานด้าน
อายุรศาสตร์โรคไตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน หากอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ แต่ต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบ
เต็มเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (นั่นคือจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แบบไม่เต็มเวลาจะต้องไม่มากกว่า จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู่)  

ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันอบรมสมทบ ให้อนุโลม
ใช้หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดดังกล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยทอนเป็น
สัดส่วนตามเวลาที่สถาบัน ฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  

ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ, หนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างประจ ารวมทั้งอาจารย์
เกษียณอายุ ราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และ
ได้รับเงินเดือนในอัตราเต็ม เวลา  

 
 

ผู้ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท  
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่งเวลา และได้รับเงินเดือน

ตามสัดส่วนงานให้นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  
ข. ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา 

โดยไม่ได้มีสัญญาจ้าง จากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าครึ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มา
ปฏิบัติงานส าหรับการเรียนการสอนแพทย์ ประจ าบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต รวมทั้งไม่นับเวลาที่มาสอน
นักศึกษา/นิสิตแพทยแ์ละแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์  

ผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใช้ศักยภาพได้ 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถ้า
ฝึกอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง  
 



1.7  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้ สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปี

ละ ชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปนี้ 
 

  
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ  (คน) 1 2 3 4 5 6 
จ านวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม  (คน) 2 4 6 8 10 12 
1) จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์โรคไต ในคลินิกโรค
ไต  (ครั้ง/ปี) 

1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 

2) จ านวนผู้ป่วยในโรคไต ทั้งในและนอกแผนก     
(ครั้ง/ปี) 

250 500 750 1,000 1,250 1,500 

3) จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด (ครั้งการตรวจ/
ปี) 

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

4) จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการล้างช่องท้องแบบถาวรทั้ง
ผู้ป่วยเก่า และใหม่ (คน/ปี) 

4 8 12 16 20 24 

5) จ านวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งผู้ป่วยเก่าและ
ใหม่ (คน/ ปี) 

4 8 12 16 20 24 

6) จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพยาธิวิทยาของไต 
(ครั้ง/ปี) 

10 20 30 40 50 60 

 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมี
คุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1.7.1 เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์หรือ  
1.7.2 ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในการ

ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรือ  
1.7.3 ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น 
 
1.8 จ านวนปีการศึกษา  
       หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี  
 
1.9 วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ความช านาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคไตเป็นอย่างดี โดย
จะต้องมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้  

1.9.1 มีความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวกับไต ทั้งในภาวะปกติ และในพยาธิสภาพ   
1.9.2 วินิจฉัย บ าบัดรักษา และป้องกันโรคไตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  



1.9.3 ให้การรักษารวมทั้งสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการบ าบัดทดแทนไตได้ (Renal 
replacement therapy) ได้แก่ hemodialysis (HD), peritoneal dialysis (PD), การปลูก
ถ่ายไต (kidney transplantation; KT)  
1.9.4 ให้ค าปรึกษา และแนะน าด้านโรคไตแก่แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ได้ 
1.9.5 รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการของการท าวิจัยและสามารถท าการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
1.9.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  
1.9.7 สามารถให้การดแูลรักษาผู้ป่วยโดยองค์รวม โดยค านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ด้วย  

1.10  เนื้อหาของหลักสูตร  
   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถตามเนื้อหา
ดังต่อไปนี้  
 
1.10.1 Basic Renal Sciences  

1.10.1.1 Anatomy and histology of the normal kidney   
1.10.1.2 Embryology of the kidney and urinary tract  
1.10.1.3 Normal fluid and electrolyte homeostasis  
1.10.1.4 Physiology of glomerular filtration  
1.10.1.5 Physiology of tubular function  
1.10.1.6 Renal endocrinology  
1.10.1.7 Renal pharmacology  
1.10.1.8 Immunology of infection and transplant rejection  
1.10.1.9 Molecular biology and genetics relevant to the kidney  

1.10.2 Renal Pathology, Pathophysiology, Immunology and Microbiology  
1.10.2.1 Patterns of abnormal microscopic structure in the kidney, including the basic 

histopathology of common renal diseases*  
1.10.2.2 Pathophysiology of disturbed metabolism of water, sodium, potassium, acid, 

calcium, magnesium and phosphate, due to renal and extra-renal diseases 
1.10.2.3 Immunopathology of glomerulonephritis and interstitial nephritis  
1.10.2.4 Pathogenesis of diabetic nephropathy, tropical renal diseases, and other 

systemic diseases affecting the kidney  
1.10.2.5 Microbiology and pathogenesis of urinary tract infection  
1.10.2.6 Pathophysiology of urinary tract obstruction and calculi  
1.10.2.7 Pathogenesis of essential hypertension and hypertension in renal and 

endocrine disorders 1.10.2.8 Pathophysiology of progressive kidney disease  
1.10.2.9 Etiological factors and pathogenesis relevant to environmental kidney 

disease  
1.10.2.10 Pathophysiology of renal transplant rejection  



1.10.3 Clinical Manifestations and Natural History of Kidney Disease and Hypertension 
1.10.3.1 Patterns of clinical presentation of kidney disease, and the approach to 
differential diagnosis of common presenting syndromes  
1.10.3.2 Natural history of specific kidney diseases, both primary (especially 
glomerulonephritis) and secondary (especially diabetic nephropathy, tropical renal 
diseases)  
1.10.3.3 Kidney disease and hypertension in pregnancy  
1.10.3.4 Pathogenesis of characteristic features of acute and chronic kidney failure 
1.10.3.5 End-organ disease and clinical consequences in hypertension  
1.10.3.6 The short- and long-term course of renal transplantation  

 
1.10.4 Investigation and Diagnosis of Kidney Disease and Hypertension  

1.10.4.1 Comprehensive renal function testing: assessing glomerular and tubular 
function  

1.10.4.2 Rationale and interpretation of urinalysis, urine microscopy, urine culture and 
sensitivity testing  

1.10.4.3 Immunological investigations in kidney disease  
1.10.4.4 Indications for and interpretation of renal biopsy  
1.10.4.5 Hormone and cytokine assays in the investigation of kidney disease and 

hypertension  
1.10.4.6 Radiological and other imaging modalities in the investigation of kidney 

disease and hypertension  
1.10.4.7 Molecular biology in the diagnosis of kidney disease  

1.10.5 Treatment of Kidney Disease and Hypertension  
1.10.5.1 Nutrition and dietary management of kidney disease, before and after end 

stage renal failure  
1.10.5.2 Other non-pharmacological measures in the management of kidney failure 

(e.g. palliative care)  
1.10.5.3 Drug therapies for kidney disease and its complications  
1.10.5.4 Non-pharmacological measures and drug therapy of hypertension  
1.10.5.5 Renal replacement therapy using dialysis: principles of prescribing and 

monitoring peritoneal dialysis (including CAPD), hemodialysis, and continuous renal 
replacement therapy (CRRT)  

1.10.5.6 Renal transplantation: patient selection and preparation, immunosuppressive 
therapy, acute and long term postoperative management  

1.10.5.7 Published guidelines for management of common kidney disorders as well 
as complications of kidney failure  
1.10.6 Clinical Epidemiology, Prevention and Population Health  



1.10.6.1 The principles of Evidence-Based Medicine: evaluation and application of 
findings from the clinical research literature  

1.10.6.2 Epidemiology of disease in populations: outbreaks and trends  
1.10.6.3 Research-based interventions in populations with kidney disease  
1.10.6.4 Clinical trial design and implementation  
1.10.6.5 Basic research methodology, including biostatistics  

1.10.7 Miscellaneous  
1.10.7.1 Ethical issues in management of patients with end-stage renal disease (ESRD) 

(such as patient selection for dialysis and transplantation, donor selection, resource 
allocation, etc.)  

1.10.7.2 National health policies related to chronic kidney disease (CKD), ESRD, renal 
replacement therapy (RRT)  

1.10.7.3 Standards of care and accreditation of RRT  
1.10.7.4 Advocacy for cost effective care of patients with kidney disease  
1.10.7.5 Public education focused on prevention of kidney disease  

1.10.8 โรคที่ส าคัญและพบได้บ่อยของอายุรศาสตร์โรคไต  
1.10.8.1 Fluid-electrolyte disturbances  
- Hypervolemia  
– Hypovolemia 
- Oliguria and polyuria  
- Hyponatremia  
- Hypernatremia  
- Hypokalemia  
- Hyperkalemia  
- Hypocalcemia  
- Hypercalcemia  
- Hypophosphatemia  
- Hyperphosphatemia  
- Hypomagnesemia  
- Hypermagnesemia  
- Acid-base disorders including renal tubular acidosis  

1.10.8.2 Renal diseases  
1.10.8.2.1 Glomerular and vascular diseases  
Clinical presentation 
 - Asymptomatic hematuria  
- Asymptomatic proteinuria 
- Nephrotic syndrome  
- Acute nephritic syndrome  



- Rapidly progressive glomerulonephritis  
Primary glomerular disease  
- Minimal-change disease 
- Focal segmental glomerulosclerosis  
- IgA nephropathy  
- IgM nephropathy  
- Membranous glomerulonephritis  
- Membranoproliferative glomerulonephritis  
Secondary glomerular and vascular disease  
- Infection-associated glomerulonephritis including poststreptococcal 

glomerulonephritis, glomerulonephritis associated with bacterial endocarditis, viral hepatitis, 
HIV infection  

- Diabetic nephropathy  
- Lupus nephritis  
- Other connective tissue diseases: rheumatoid arthritis, scleroderma (systemic 

sclerosis)  
- Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitides: granulomatosis 

with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis), eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 
(Churg-Strauss syndrome), microscopic polyangiitis, renal-limited ANCAassociated 
glomerulonephritis  

- Other vasculitides affecting the kidneys: Takayasu arteritis, polyarteritis nodosa, 
HenochSchoenlein purpura, anti-glomerular basement membrane (GBM)-mediated 
glomerulonephritis and Goodpasture syndrome  

- Thrombotic microangiopathy: hemolytic uremic syndrome, thrombotic 
thrombocytopenic purpura - Antiphospholipid syndrome  

- Paraproteinemia: light-chain deposition disease, heavy-chain deposition disease  
- Renal and systemic amyloidosis  
- Cryoglobulinemia  
- Fibrillary and immunotactoid glomerulopathies  
1.10.8.2.2 Tubulo-interstitial disease  
- Acute tubulointerstitial nephritis  
- Chronic tubulointerstitial nephritis  
- Urinary tract infection 
- Papillary necrosis  
- Gouty nephropathy  
- Myeloma kidney  
- Radiation nephritis  
1.10.8.2.3 Tropical renal diseases  



- Tropical infections, including leptospirosis, melioidosis, tuberculosis, typhoid fever, 
shigellosis, cholera, malaria, dengue viral infection, scrub typhus, trichinosis, 
ophisthorchiasis  
- Animal venoms and toxins  
- Plant toxins  
1.10.8.2.4 Cystic disease and genetic disorders  
- Polycystic kidney disease  
- Acquired cystic kidney disease  
- Medullary sponge kidney  
- Alport’s syndrome  
- Thin basement membrane disease  
- Inherited renal transport disorders  
- Bartter’s syndrome  
- Gitelman’s syndrome  
1.10.8.2.5 Hypertension  
- Essential hypertension  
- Renovascular hypertension (Renal artery stenosis): fibromuscular dysplasia, 
atherosclerosis, ischemic nephropathy  
- Renal parenchymal disease  
- Hypertensive nephrosclerosis  
- Malignant hypertension, including sclerodermal renal crisis  
1.10.8.2.6 Urinary tract calculi  
1.10.8.2.7 Acute kidney injury  
- Acute tubular necrosis 
- Cortical necrosis  
- Obstructive nephropathy  
- Hepatorenal syndrome  
- Toxic nephropathy  
- Renal replacement therapy for acute kidney injury  
1.10.8.2.8 Chronic kidney disease and its sequalae  
- RRT for ESRD  
1.10.8.2.9 Renal transplantation care  
1.10.8.2.10 Renal consultation  
- Surgical patients  
- Complicated pregnancies  
- Cancer patients  

 
1.10.9 หัตถการการตรวจพิเศษและ/แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคไต  



(1) Peritoneal dialysis  
- Principle and kinetics  
- Procedures  
- Dialysis solutions  
- Efficiency of clearance  
- Ultrafiltration and convection 
- Indications and contraindications  
- Management of acute and chronic renal failure  
- Continuous ambulatory peritoneal dialysis  
- Automate peritoneal dialysis  
- Peritoneal dialysis prescription  
- Prevention and management of complications  
(2) Hemodialysis  
- Principle and kinetics  
- Dialyzer performance  
- Machine performance  
- Dialysis solutions  
- Water purification for hemodialysis  
- Efficiency of clearances  
- Ultrafiltration  
- Diffusion and convection 
 - Indication and contraindication  
- Management of acute and chronic renal failure and poisoning  
- Hemodialysis prescription  
- Prevention and management of complications  
- Sequential dialysis  
- Hemodiafiltration  
- Hemoperfusion  
- Plasmapheresis  
- Continuous renal replacement therapy  
- Vascular access care - Infectious control in hemodialysis  
(3) Transplantation  
Pretransplant evaluation 
 - Criteria of recipient and donor  
- Evaluation and preparation of donors and recipient  
- Pretransplant immunologic evaluation techniques  
- Organ sharing network system  
- Ethical aspect in organ transplantation  



Immunosuppression  
- Current immunosuppressive agents  
- New immunosuppressive agents  
- Immunologic monitoring after transplantation 
- Cessation of immunosuppressive agents  
Posttransplant period  
- Postoperative care  
- Management of allograft dysfunction  
- Diagnosis and treatment of rejection  
- Cyclosporine nephrotoxicity  
- Recurrent glomerulonephritis  
- De novo glomerulonephritis  
- Infectious complication  
- Atherosclerotic cardiovascular disease  
- Mineral and metabolic disorders  
- Gastrointestinal complication  
- Complication of long term renal allografts  
- Posttransplant malignancy  
- Expected results of transplantation  
(4) การตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ  
- Urinalysis  
- Phase contrast  
- Microscopic examination  
- Blood gas analysis  
- Concentration  
- Dilution  
- Acid loading and alkaline loading test  
- Sodium  
- Potassium  
- Chloride  
- Bicarbonate  
- Calcium  
- Phosphate  
- Magnesium  
- Creatinine and urea clearance  
- Urine culture and sensitivity test  
- Urine indices and excretion products  
- Microalbuminuria  



- Plain KUB  
- Intravenous pyelography  
- Retrograde pyelography  
- Voiding cystourethrography  
- Renal arteriography  
- Renal venography  
- Ultrasonography and Doppler ultrasound  
- Renography  
- Computed tomography  
- Magnetic resonance imaging 
 - Renal function studies  
- Inulin clearance - Perfusion scan  

 
 
1.10.10 ความรู้เชิงบูรณาการ  

การฝึกอบรมจะต้องสร้างเสริมและปลูกฝังคุณสมบัติต่อไปนี้  
1.10.10.1 Humanism  
- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย/ญาติ  
- ค้นหาแนวทางหรือวิธีการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย/ญาติ  
1.1010.2 Professionalism  
- รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุดภายใต้ความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจและสังคม  
- ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
- ดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่โดยเสมอภาค  
1.10.10.3 จริยธรรมทางการแพทย์  
- ให้เกียรติและเคารพสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วย  
- มีจริยธรรมในการวิจัย  
- ปฏิบัติอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา  
1.10.10.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- พัฒนาความสามารถในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองให้ทันสมัย  
- ร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
- สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานวารสาร  
- สามารถถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์, บุคลากรทางการแพทย์, นิสิตนักศึกษา, ผู้ป่วยและญาติ 
1.10.10.5 กระบวนการทางคลินิก  
- สามารถบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  
- มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์  
- ใช้ evidence base medicine ในเวชปฏิบัติ  
1.10.10.6 ระบาดวิทยาคลินิก  
- สามารถประเมินงานวิจัย  



- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม  
- เข้าใจวิธีการประเมิน cost effectiveness 
 - รู้ research methodology  
1.10.10.7 เภสัชวิทยาคลินิก  
- มีความรู้ด้าน pharmacokinetic ของยา  
- รู้หลักการใช้ยา 
- สามารถประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา, การแพ้ยา, drug interaction  
1.10.10.8 ความรู้ทางด้านกฎหมาย  
- มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
- รู้ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  
- ขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนท าการดูแลรักษาและหัตถการทุกครั้ง  
1.10.10.9 การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ  
- เข้าใจและสามารถจัดกระบวนการ hospital accreditation  
- เข้าใจและสามารถจัดกระบวนการ quality assurance  
1.10.10.10 เวชศาสตร์ป้องกัน  
- สามารถประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคและแก้ไข  
1.10.10.11 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  
- วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ได้แก่การประเมิน  
สภาพแวดล้อมค่าใช้จ่าย เครื่องมือ และความพร้อม  
1.10.10.12 การบริหารจัดการทางการแพทย์  
- เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม ระบบประกันชีวิต 
1.10.10.13 เวชสารสนเทศ  
- สามารถใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสวงหาความรู้ทางการแพทย์เช่น internet, software 
1.10.11 ความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิจัยการคลินิก และการอ่านบทความวิชาการอย่างมี
วิจารณญาณ (critical appraisal) โดยศึกษาหรือเข้าร่วมการอบรมกระบวนการวิจัยทางคลินิก ท 
างานวิจัย แสดงความเห็นในที่ประชุม วารสารสโมสร ท าวจิัยวารสาร และเขียนบทความทางวิชาการ  

 
1.11 วิธีการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อให้เป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์โรคไตตามวัตถุประสงค์
ก าหนดต้องได้รับการ อบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี คือ  

1.11.1 ปีท่ี 1  
1. ด้านความรู้ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  

1) ประชุมปรึกษาปัญหาของผู้ป่วย  
2) ประชุมวิชาการ  
3) ประชุมวารสารสโมสร  
4) ประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ  
5) การบรรยายพิเศษ  
6) Grand round  



2. ด้านทักษะ หมุนเวียนปฏิบัติงาน ดังนี้  
1) หอผู้ป่วยใน 
 2) คลินิกโรคไต  
3) หน่วย hemodialysis  
4) หน่วย peritoneal dialysis  
5) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก  
6) หน่วยปลูกถ่ายไต  

1.11.2 ปีท่ี 2  
1. ด้านความรู้  

1) ให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ปีที่ 1  
2) เป็นผู้น ากลุ่มในการรักษาหรือรับปรึกษาผู้ป่วยโรคไต  
3) เป็นผู้จัด และผู้น าในการประชุมวิชาการต่างๆ  
4) เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ  

2. ด้านทักษะ หมุนเวียนปฏิบัติงาน ดังนี้  
1) หอผู้ป่วยใน  
2) คลินิกโรคไต  
3) หน่วย hemodialysis 
4) หน่วย peritoneal dialysis  
5) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก  
6) หน่วยปลูกถ่ายไต  
7) วิชาเลือกไม่เกิน 4 เดือน อาจเลือกปฏิบัติงานด้านโรคไต ด้านสรีรวิทยา, รังสีวิทยา, พยาธิ

วิทยา, อิมมูโนวิทยา, ศัลยกรรมยูโรวิทยา, หน่วยโรคไตกุมารเวชศาสตร์โรคไต เป็นต้น  
8) ท างานวิจัยเกี่ยวกับโรคไต และเสนอผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

เพ่ือพิจารณาให้ผ่าน การรับรอง 1 เรื่อง ก่อนจบการฝึกอบรม  
9) เขียนบทความวิชาการ topic review พร้อมส าหรับการตีพิมพ์ 1 เรื่อง ก่อนจบการ

ฝึกอบรม  
1.11.3 ก าหนดการท าหัตถการขั้นต่ า (ในระยะเวลา 2 ปี)  

1) Kidney biopsy 10 ราย  
2) การใส่ double-lumen venous catheter 20 ราย  
3) การวางสายหรือช่วยวางสาย peritoneal catheter 2 ราย  
4) การใส่หรือช่วยใส่ permanent venous catheter 2 ราย  
5) Plasmapheresis 2 ราย  
6) Continuous renal replacement therapy (CRRT) 2 ราย  
7) Urinary tract ultrasound 5 ราย โดยบันทึกในสมุดบันทึกประสบการณ์และหัตถการ  

 
 
 
1.12 การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม  



สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าฝึกอบรม ดังนี้  
1.12.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลผู้

เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุด การฝึกอบรมในแต่ละปี เพ่ือเลื่อนระดับ และเพ่ือสามารถให้ข้อมูลกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมประกอบการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินกลางของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  

1.12.2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  

การสอบเพื่อวุฒิบัตร  
(1) ผู้สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือ

หนังสืออนุมัติสาขา อายุรศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา ได้ผ่านการฝึกอบรมทางสาขาอายุรศาสตร์โรค
ไตครบตามหลักสูตร 2 ปี และ สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้  

(2) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  
(3) ต้องส่งงานวิจัย และบทความวิชาการ (topic review) ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านโดย

คณะอนุกรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และสมุดบันทึกประสบการณ์และ
หัตถการ พร้อมใบสมัครสอบ  

(4) วิธีการสอบ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า และ
ประเมินผลงานวิชาการ โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนการประเมินเป็นภาคทฤษฎีร้อยละ 60 ภาคปฏิบัติ
ร้อยละ 40 (สอบรายยาว ร้อยละ 20, สอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 5, OSCE ร้อยละ 8, หัตถการ ร้อยละ 
2, งานวิจัย ร้อยละ 3, บทความวิชาการ ร้อยละ 2) และประเมินเกณฑ์ผ่านตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนด  

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ  
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวช กรรมสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา และได้ท างานเกี่ยวกับอายุรศาสตร์
โรคไตมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

(2) ในช่วง 5 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 6 
เดือน ใน 1–2 สถาบัน และต้องท าหัตถการตามเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้สอบวุฒิบัตร  

(3) โรงพยาบาลประจ าที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติงานอยู่ ต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ า
ของการเปิดอบรมแพทย์ ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ในกรณีที่โรงพยาบาลนั้นๆยังไม่มีการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ให้ผู้ที่จะสมัครสอบ ผ่านการฝึกอบรมในสถาบันที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
รับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน  

(4) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
(5) ต้องส่งงานวิจัย และบทความวิชาการ (topic review) ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านโดย

คณะอนุกรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และสมุดบันทึกประสบการณ์และ
หัตถการ พร้อมใบสมัครสอบ  

(6) การสอบใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน เช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตร  
1.13 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  



ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม 
จะต้องผ่านการประเมินความ พร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ มี
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

1.13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ฝึกอบรมภายใน  

1.13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตตามข้อก าหนด  

1.14 การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะได้ท าการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ

อย่างน้อยทุก 5 ปี  
 

2. เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะและต้องระบุสถานภาพของ
สถาบันฝึกอบรม  

2.1 เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม  
(1) คุณสมบัติทั่วไป  

(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้

ให้แก่ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภท

ผู้ป่วยในและผู้ป่วย นอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการดูแล
รักษาและให้บริการกับ ผู้ป่วยโดยตรง  

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนก
ในโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการ
บริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุง่ผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติ สอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษา
ต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ  

(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน  

(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีความ มุ่งม่ัน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม  



(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / 
โรงพยาบาลที่ขอเปิด ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ า
กว่า 10 ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็น ที่ปรึกษา / ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ / สถาบันร่วมในการ
ด าเนินการฝึกอบรม  

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
จะต้องด าเนินการ ให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมี
สิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและ อุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้จะต้อง
มีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความชัดเจน และเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามี
ความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่ละ ชั้นปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง 
(ฌ) แล้ว จะต้องไม่ แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่
รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง  
 
(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 

 (ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อ ขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภท
พ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็น ส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือ
แพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความช านาญเป็น ผู้ควบคุม 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและ
สิ่งส่งตรวจทางเซลล์ วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อ
และสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้อง จุลทรรศน์ได้เองพยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็ม
ใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบ้าน ทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัชนี
ชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหา สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่
กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และ การตรวจทาง
เซลล์วิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการ ตรวจ
เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย 

 ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด สถาบันจะต้องแสดง
หลักฐานที่ บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการ
ประเมินผลการรักษา ของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ  

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร  สามารถให้บริการตรวจ
ด้านโลหิตวิทยา เคมี คลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ ารวมทั้ง
จะต้องมีการให้บริการทางด้าน ธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม  

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี
ที่จ าเป็นส าหรับการ ฝึกอบรมได้  



(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทาง
การแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว 
ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บค้นหา 
และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ  
(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม  สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทาง คลินิกท่ีส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยใน สาขาที่ฝึกอบรมหากจ าเป็น  
 
2.2 เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จะต้องจัดให้มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ในสาขาที่ฝึกอบรม ตลอดเวลามีงานบริการที่มีคุณภาพและปริมาณ เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแล การฝึกอบรมเป็นผู้ก าหนด ดังนี้  

 
 
 
 

(1) มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 
 สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรค

ไตอย่างน้อย 2 คน และ เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อาจารย์ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
ฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้าน อายุรศาสตร์โรคไต มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

(2) มีงานบริการอายุรศาสตร์โรคไต ที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงาน
บริการดังนี้ 

(1) ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาทางอายุรศาสตร์โรคไต ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้งต่อปี 
(2) ผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาทางอายุรศาสตร์โรคไต ไม่น้อยกว่า 250 ครั้งต่อปี 
(3) ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้งการตรวจต่อป ี 
(4) ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างช่องท้องแบบถาวรทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่ ไม่น้อยกว่า 4 คน

ต่อปี  
(5) ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่ ไม่น้อยกว่า 4 คนต่อปี  
(6) ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพยาธิวิทยาของไต ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี 

(3) ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้
การสนับสนุนและรองรับ การ ตรวจวินิจฉัย และงานวิจัยได้  
(4) กิจกรรมวิชาการ  
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ไม่ต่ ากว่า 4 ครั้งต่อเดือน ได้แก่ 
(1) Journal club ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง  
(2) การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 



(3) การประชุมวิชาการในลักษณะทบทวนวรรณกรรม (literature review) ไม่ต่ ากว่าเดือน
ละ 1 ครั้ง  
(4) การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ เช่น morbidity-mortality conference, case 
discussion 1 ครั้ง  
(5) สนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร 

2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้  
สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า 

บ้าน และ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรม
สมทบกับ สถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด ประสบการณ์
ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ......... จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... และขออนุมัติเปิด
เป็นสถาบันฝึกอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ............. เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ จัด
กิจกรรม .........ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรม
ตั้งแต่ 2 แห่งขึน้ไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
ให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่
ละแห่งมีเวลา ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. รว่มกับ 
โรงพยาบาล .............. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบัน ร่วม
ฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 เดือน และ
จากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8 เดือน เป็นต้น  

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่ง ประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานั้นให้เป็น สถาบัน
ฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ใน ลักษณะของกิจกรรมเลือก 
(Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบัน ฝึกอบรมกิจกรรม
เลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกิน ระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด  
 
3. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดที่มีความ
ประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมใน สาขาที่มีเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา
แล้ว ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบัน ฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบัน ร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วม
รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับ อนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา
เพ่ือส่งให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลการ
ฝึกอบรม ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและ 



ก าหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์
หลักสูตรและ จ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทยที่แพทยสภา มอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป  
4. การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
จะต้องจัดให้ มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่
ได้รับอนุมัติให้เปิดการ ฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็น
ผู้ด าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภา ก าหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรม
หลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้า รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “พัก” 
การประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของ สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรม
นั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมิน สถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อม
ในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก
หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปีให้ “ยกเลิก” 
การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของ สถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้ง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หาก สถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะ
ขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามข้อ 3 
 


