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หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
เพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
เพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

Residency Training in Internal Medicine

2. ชื่อวุฒิบตั ร
ชือ่ เต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

(ภาษาอังกฤษ)
ชือ่ ย่อ
(ภาษาไทย)
วว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Internal Medicine
คําแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชือ่
(ภาษาไทย)
วว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
Diplomate, Thai Board of Internal Medicine
หรือ Dip., Thai Board of Intern Med

3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันหลัก) ร่วมกับ
ฝ่ ายอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สถาบันสมทบ)

4. พันธกิ จของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิช าอายุร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ตระหนั กถึงความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ของประเทศไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ในแง่เศรษฐกิจ
สังคม การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการเพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุซ่งึ มีความเสีย่ งสูงต่อโรคทาง
อายุรศาสตร์ นอกจากนี้ประเทศไทยและภูมภิ าคใกล้เคียงยังมีบริบทของโรคและการรักษาทีแ่ ตกต่างจากประเทศ
อื่น จึงมีความจําเป็ นในการทําวิจ ัย เพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับ โรค พัฒ นาการดู ร กั ษาและระบบสุข ภาพให้
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เหมาะสมกับบริบทของประเทศและภูมภิ าค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปสู่สาธารณะทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
ภาควิชาฯจึงกําหนดพันธกิจของหลักสูตรไว้ดงั ต่อไปนี้
“ผลิตอายุรแพทย์ท่ี 1) มีความรูค้ วามชํานาญในแขนงวิชาอายุรศาสตร์ทวไป
ั ่ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งมีการกํากับดูแล 2) ปฏิบตั งิ านเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางด้วยความเป็ นมืออาชีพและเอื้ออาทรต่อผูป้ ่ วย 3) มีความใฝ่ รพู้ ร้อมสําหรับการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ และสามารถทํางานวิจยั ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการ
วิจ ัย ทางการแพทย์ และ 4) มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่ระดับ นานาชาติด้ว ยแผนการฝึ กอบรมที่เน้ น
ภาคปฏิบตั ซิ ง่ึ บูรณาการเข้ากับการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีและงานบริการ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม”

5. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
i.

ii.

iii.

iv.

แพทย์ทจ่ี บการฝึ กอบรมต้องสามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้าน ดังนี้
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการรวบรวมข้อมูล
สําหรับนํามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพือ่ นําไปสูก่ ารตัดสินใจให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การทําหัตถการทีจ่ าํ เป็ น
ข. วินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยสามารถทํางานเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. มีความรูใ้ นการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกาย และจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และความเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและบริหารทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
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ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง, เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของ
ความเมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่
ฉ. มีทกั ษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ อ่ื สารได้
v. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติทด่ี ี เอือ้ อาทรต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
professional development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
vi. การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสิทธิผปู้ ่ วย
จ. มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
มีคณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญา ของภาควิชาฯ ดูแล กํากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรให้ดาํ เนินไปตามเป้ าประสงค์ทว่ี างไว้ ภายใต้สภาวะการทํางานทีเ่ หมาะสม
6.1 วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทห่ี ลักสูตรกําหนดไว้จงึ จัดวิธกี ารให้การฝึกอบรมและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้าน ดังนี้
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6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
การประเมิ นผล*
มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจ - ฝึ กปฏิบ ัติงานบนหอผู้ป่ วยร่วมกับ สห 1.ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ร่ า งก า ย ก าร ส่ งต รว จ ท า ง สาขาวิขาชีพ
ผ่ า นการประเมิ น entrustable
ห้องปฏิบตั กิ าร และการรวบรวม - การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล professional activities ( EPA)
ข้อมูล สําหรับนํามาคิดวิเคราะห์ (feedback) โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ใ ห้ ก า ร ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
อ ย่ า งเป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล เพื่ อ ฝึกอบรม
2.ป ร ะ เมิ น ส ม ร ร ถ น ะ โ ด ย
นํ าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแล - กิ จ กรรม morning round, ward staff ผูร้ ว่ มงาน
รัก ษ าผู้ ป่ วยอย่ า งเหมาะสม round แ ล ะ unit round ใน แ ต่ ล ะ ห อ 3.ประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย
รวมทัง้ การทําหัตถการทีจ่ าํ เป็ น ผูป้ ่ วย
4.การสอบภาคปฏิบตั ทิ ภ่ี าควิชา
วิ นิ จ ฉั ย บํ าบั ด รั ก ษ า ภ า ว ะ - กิจกรรม admission round/morning ฯจัด
ผิด ปกติท างอายุ ร ศาสตร์ท่ีพ บ report, clinic-pathological conference, 5.การสอบภาคปฏิบ ัติข องราช
วิทยาลัยฯ (R3)
โดยทั ว่ ไปในประเทศไทยได้ morbidity-mortality conference,
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย interdepartmental conference,
สามารถทํางานเป็ นทีมแบบสห ambulatory conference ของภาควิชาฯ
- การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (self-reflection)
สาขาวิชาชีพ
ในระบบ electronic portfolio
บัน ทึก รายงานผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า ง - จัดชัวโมงสอนการบั
่
นทึกรายงานผูป้ ่ วย
สมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
(R1)
- การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึกอบรม
มีความรูใ้ นการป้ องกัน โรคและ - การบรรยาย
สร้างเสริมสุขภาพ
- อบรมเกี่ย วกับ การป้ องกัน การติด เชื้อ
ในโรงพยาบาล (infection control) และ
อ า ชี ว อ น ามั ย (occupational health)
ก่อนการขึน้ ปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วย (R1)
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล
(feedback) โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรม
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณีทรี ่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
การประเมิ นผล*
เข้า ใจวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ - ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ - การสอบข้อเขียนของรายวิชา
พืน้ ฐานของร่างกาย และจิตใจ การแพทย์พน้ื ฐาน (R1)
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน
(R1)
มี ค ว าม รู้ ค ว า ม ส าม า รถ ใน - ปฏิบตั งิ านและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
1.การสอบข้อเขียนที่ภาควิชาฯ
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญใน วิชาการในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ
จัด (R1, R2)
สาขาอายุรศาสตร์
ของอายุรศาสตร์ (R2)
2.การสอบข้ อ เขี ย นของราช
วิทยาลัยฯ (R2)
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
หัตถการและการตรวจพิเศษต่างๆทีใ่ ช้ 3.ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ในทางอายุรศาสตร์ได้แก่ทกั ษะในการซัก ผ่ า นการประเมิ น entrustable
ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย, การทํา
professional activities ( EPA)
ultrasound, การใส่สาย central line และ ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (mechanical
ventilator) ก่อนการขึน้ ปฏิบตั งิ านในหอ
ผูป้ ่ วย (R1)
- การบรรยายเนื้อหาหลักทาง
อายุรศาสตร์ (core lectures, special
lecture และ grand round) ตลอดปี
- วีดโี อบันทึกกิจกรรมทางวิชาการของ
ภาควิชาฯในรูปแบบออนไลน์ผา่ น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- สอนผ่านเครือ่ งมือในการจัดการเรียน
การสอนสมัยใหม่ (Blackboard)
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณทีร่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
ดํา เนิ น การวิจ ัย ทางการแพทย์ - แพทย์ ป ระจํ า บ้ า นทุ ก คนต้ อ งทํ า งาน
และสาธารณสุขได้
วิจยั โดยเป็ น ผู้วิจยั หลักและมีอาจารย์ท่ี
ปรึก ษากํ า กับ ดู แ ลตลอด 3ปี โดยต้ อ ง
สอบโครงร่ า งวิจ ัย และนํ า เสนอผลวิจ ัย
ในช่วงก่อนจบการฝึกอบรม
- มีการจัดกิจกรรมตลอดปี เกียวกับการ
อ่ า นงานวิ จ ั ย ประเภทต่ า งๆ critical
apprasial articles
การใช้ยาและบริหารทรัพยากร - การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (self-reflection)
อย่างสมเหตุผล
ในระบบ electronic portfolio
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล
(feedback) โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรม

การประเมิ นผล*
- การประเมินสอบโครงร่างวิจยั
(R1)
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร า ย ง า น
ผลการวิจยั (R3)
- การประเมิน ผลการนํ า เสนอ
การอ่านงานวิจยั ประเภทต่างๆ
critical apprasial articles (R2)

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผ่ า นการประเมิ น entrustable
professional activities ( EPA)
ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
- การรายงานเหตุ ผลการใช้ย า
ฆ่าเชือ้ ใน quality round
เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ ได้ - การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (self-reflection) - ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ในระบบ electronic portfolio
ผ่ า นการประเมิ น entrustable
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล professional activities ( EPA)
(feedback) โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ใ ห้ ก า ร ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
ฝึกอบรม
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณทีร่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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6.1.4 ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
การประเมิ นผล*
นํ าเส น อ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ - ฝึ กนํ าเสนอข้อมูล ผู้ป่ วยและอภิป ราย - ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
อ ภิ ป ร า ย ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี ปั ญ หาในกิจ กรรมวิช าการต่ า งๆ เช่ น ผ่านการประเมิน entrustable
admission round, unit round เป็ นต้น professional activities (EPA)
ประสิทธิภาพ
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
(feedback) โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ใ ห้ ก า ร - ประเมินสผล 360 องศา โดย
ฝึกอบรม
พยาบาล, นิสติ แพทย์และผูป้ ่ วย
ถ่ า ยทอดความรู้แ ละทักษะ ให้ - การอบรมเชิงปฏิบ ัติการเกี่ย วกับ การ โดยแบบประเมินจาก นิสติ
แพทย์ หรือใน quality round
แพทย์ นิสติ แพทย์ และบุคลากร สือ่ สาร (R1)
ทางการแพทย์
- ฝึกปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย
สื่อ สารให้ ข ้อ มู ล แก่ ผู้ป่ วยและ - การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล
ญาติได้อย่างถูกต้อง, เหมาะสม (feedback) โดยอาจารย์ , นิ ส ิต แพทย์ ,
และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน แ พ ท ย์ ป ระจํ าบ้ าน , บุ ค ล าก รท า ง
ของความเมตตา เคารพในการ การแพทย์อน่ื ๆ และผูป้ ่ วย
ตัด สิน ใจและศักดิศ์ รีข องความ
เป็ นมนุษย์
มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทํางานกับ
ผู้ ร่ ว ม งาน ทุ ก ระดั บ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
เป็ น ที่ป รึกษาและให้คําแนะนํ า
แก่แพทย์และบุคลากรอืน่
มีทกั ษะภาษาอังกฤษในระดับที่ - การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ - การสอบข้อเขียนของรายวิชา
สือ่ สารได้
แพทย์ (R1)
ภาษาอั ง กฤษสํ า หรับ แพทย์
- กิจกรรม English morning report
(R1)
- ก ารสื่ อ ส ารกั บ ช าวต่ างช าติ ท่ี ม า
elective ในหอผูป้ ่ วย
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล
(feedback)
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณทีร่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
การประเมิ นผล*
มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และเจต - อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
คติทด่ี ี เอือ้ อาทรต่อผูป้ ่ วย ญาติ - การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล ผ่ า นการประเมิ น entrustable
ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพและ (feedback)
professional activities ( EPA)
- ฝึ ก วางแผนการพัฒ นาวิช าชีพ อย่ า ง ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
ชุมชน
มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถ ต่ อเนื่ องผ่ า น ด้ ว ย ระบ บ electronic - ประเมินจากกิจกรรมทีจ่ ดั
portfolio ในความดูแลของอาจารย์ทเ่ี ป็ น
พัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรู้
facilitator
ต่อเนื่องตลอดชีวติ
- การจัด กิจ กรรมนอกสถานที่ร ะหว่ า ง
(Continuous professional
แพทย์ประจําบ้านและคณาจารย์ เพื่อให้
development)
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ งาน ที่ เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคณะแพทยศาสตร์จุฬา ต่อการดูแล
ได้รบั มอบหมาย
คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม รักษาผูป้ ่ วย
- การประชุ ม quality round –ของหอ
ผู้ ป่ วย พิ เ ศ ษ มี ใ ห้ จ ั ด กิ จ ก รรม ก าร
วางแผนพู ด คุ ย กั บ ผู้ ป่ วยและญ าติ
ร่ ว ม กั บ ที ม ส ห ส า ข า ที่ ดู แ ล รั ก ษ า
palliative care
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณทีร่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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6.1.6 การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
วิ ธีการให้การฝึ กอบรม*
การประเมิ นผล*
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ - การบรรยายทางวิชาการทางแพทย์และ - ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ระบบสุขภาพและระบบยาของ ระบบการทํางานในโรงพยาบาลก่อนการ ผ่ า นการประเมิ น entrustable
ประเทศ
ขึน้ ปฏิบตั งิ านจริง (R1)
professional activities ( EPA)
มีความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในระบบ - การบรรยายทางวิชาการทางด้านอื่นๆ ตามทีก่ าํ หนดในภาคผนวก 1
พัฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลรัก ษา นอกเหนือจากการแพทย์ท่สี ่งเสริมด้าน - สรุ ป บั น ทึ ก การประชุ ม ถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม การกระตุ้นให้ตงั ้ ใจ จํา นวนกรณี ปั ญ หาอุป สรรคที่
ผูป้ ่ วย
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง ทํางานหรือเรียนรูเ้ พิม่ เติมจากอาจารย์ท่ี ได้ ร ับ การแก้ ไ ข ระหว่ า งการ
มีประสบการณ์ดา้ นต่างๆ
ฝึ กอบรมจากแพทย์ประจําบ้าน
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสิทธิ - เป็ นผูต้ ดั สินใจเกีย่ วกับการบริหารเตียง ที่ได้รบั จากการประชุมระหว่าง
ใน ห อผู้ ป่ วยโดยนํ าเสน อใน quality คณาจารย์ และแพทย์ ป ระจํ า
ผูป้ ่ วย
บ้านทุกเดือน
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการ round
- การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (self-reflection)
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
ในระบบ electronic portfolio
เหมาะสม (Cost
- การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อน กลั บ รายบุ คคล
Consciousness Medicine)
(feedback) โดยอาจารย์ , นิ ส ิต แพทย์ ,
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของ แ พ ท ย์ ป ระจํ าบ้ าน , บุ ค ล าก รท า ง
การบริการสาธารณสุขได้ตาม การแพทย์อน่ื ๆ และผูป้ ่ วย
- ในการประชุม quality round –ของหอ
มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ ป่ วย พิ เ ศ ษ มี ใ ห้ จ ั ด กิ จ ก รรม ก าร
วางแผนพู ด คุ ย กั บ ผู้ ป่ วยและญ าติ
ร่วมกับทีมสหสาขาทีร่ ่วมดูแลกรณีผปู้ ่ วย
อยู่น านกว่าค่าเฉลี่ย 10 วัน เพื่อบริหาร
จัดการเตียงผูป้ ่ วย
- มี ก ารรั บ ฟั งค ว าม คิ ด เห็ น ปั ญ ห า
อุปสรรคระหว่างการฝึ กอบรมจากแพทย์
ป ระจํ า บ้ า น ใน การป ระชุ ม ระห ว่ า ง
คณาจารย์ และแพทย์ ป ระจํ า บ้ า นทุ ก
เดือน
* สําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ยกเว้นกรณทีร่ ะบุไว้เป็ นการเฉพาะ: R1 เป็ นของชัน้ ปีที ่ 1; R2 เป็ นของชัน้ ปี
ที ่ 2; และ R3 เป็ นของชัน้ ปี ที ่ 3
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ตารางการปฏิ บตั ิ งาน
การปฏิบตั งิ านจะแบ่งเป็ น 13 รอบ รอบละ 4 สัปดาห์
แพทย์ประจําบ้านชัน้ ปี ที ่ 1
- ปฏิบตั งิ านดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไปและอยู
ั่
่เวรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วย
อายุรศาสตร์ ทีร่ พ.จุฬาลงกรณ์ 11 รอบ
- ปฏิบตั งิ านดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไปและอยู
ั่
่เวรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วย
อายุรศาสตร์ ทีร่ พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 รอบ
- ช่วงเวลาสําหรับศึกษาและทํางานวิจยั 1 รอบ
แพทย์ประจําบ้านชัน้ ปี ที ่ 2
- ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆและอยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์
ทีร่ พ.จุฬาลงกรณ์ 10 รอบ
- ปฏิบตั งิ านดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไปที
ั ่ ข่ อรับการปรึกษาจากต่างภาควิชาและ
อยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทีร่ พ.จุฬาลงกรณ์ 1 รอบ
- ปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจําบ้านหัวหน้าหอผูป้ ่ วยดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไป
ั่
และอยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทีร่ พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 รอบ
- ช่วงเวลาสําหรับศึกษาและทํางานวิจยั 1 รอบ
แพทย์ประจําบ้านชัน้ ปี ที ่ 3
- ปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจําบ้านหัวหน้าหอผูป้ ่ วยดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไป
ั่
และอยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทีร่ พ.จุฬาลงกรณ์ 6-7 รอบ
- ปฏิบตั งิ านดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไปที
ั ่ ข่ อรับการปรึกษาจากต่างภาควิชาและ
อยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทีร่ พ.จุฬาลงกรณ์ 1-2 รอบ
- ปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจําบ้านหัวหน้าหอผูป้ ่ วยดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ทวไป
ั่
และอยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทีร่ พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 รอบ
- ช่วงเวลาสําหรับศึกษาและทํางานวิจยั 1 รอบ
- ช่วงเวลาสําหรับวิชาเลือก 3 รอบ
6.2 เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ความรูพ้ น้ื ฐานของอายุรศาสตร์ และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ทส่ี าํ คัญ
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินิจฉัย และรักษาโรค
อายุรศาสตร์
(4)การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ
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a. การทํางานวิ จยั
แพทย์ ป ระจํ า บ้ า นต้ อ งทํ า งานวิจ ัย ได้ แ ก่ งานวิจ ัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่ างน้ อย 1 เรื่อง หรือทํ า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่ างการ
ปฏิบตั งิ าน 3 ปี โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลักหรือผูน้ ิพนธ์หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธกี ารวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
 ขอบเขตความรับผิ ดชอบ

เนื่ องจากการมีความสามารถในการทําวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่แพทย์ประจําบ้าน
อายุรศาสตร์ตอ้ งบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2561 และการพิจารณาผลผลงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินการได้รบั วุฒบิ ตั รฯ ดังนัน้ ภาควิชาฯ จึงจัดให้มกี าร
เตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจําบ้าน ตัง้ แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั จนสิน้ สุดการทํางานวิจยั
และจัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําส่งราชวิทยาลัยฯ ทัง้ นี้ภาควิชาฯ จะต้องรายงานชื่องานวิจยั
อาจารย์ทป่ี รึกษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาทีก่ าํ หนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้ม ี
การกํากับดูแลอย่างทัวถึ
่ ง
 คุณลักษณะของงานวิ จยั

1. เป็ นผลงานที่ร ิเ ริ่ม ใหม่ หรือ เป็ นงานวิจ ัย ที่ใ ช้แ นวคิด ที่ม ีก ารศึก ษามาก่ อ นทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน
2. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผดู้ าํ เนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในคน /หรือ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน 4.
งานวิจยั ทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ทีถ่ ูกต้อง
และเหมาะสมกับคําถามวิจยั
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
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 สิ่ งที่ ต้องปฏิ บตั ิ สาํ หรับการดําเนิ นการวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

1. เมื่อได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดําเนินการทําวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ยนิ ยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สาํ เนา
แก่ผปู้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
3.การตรวจหรือรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ทีผ่ ่านการอนุ มตั แิ ล้ว โดยการกระทําดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
ยกเว้น ได้ ม ีก ารระบุ แ ละอนุ ม ัติใ นโครงการวิจ ัย แล้ ว และผู้วิจ ัย หรือ คณะผู ้ว ิจ ยั ต้อ งเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เ กิดขึ้นกับ ผู้ป่วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
4. กรณี ท่โี ครงการวิจยั กําหนดให้ทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่ วย
ตามปกติ หากมีผ ลลัพ ธ์ท่ีอ าจส่งผลต่ อประโยชน์ ให้การดูร กั ษาผู้ป่ วย ให้ดํ าเนิ น การแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพือ่ วางแผนแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
5. หากเกิดกรณี อ่นื นอกเหนือการคาดการณ์ ให้รบี ปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทไ่ี ม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน 3
ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
5.1 การถือประโยชน์ สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
กับผูป้ ่ วย
5.2 การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย
5.3 การยึด มัน่ ในหลัก ความเสมอภาคของทุ ก คนในสังคม ที่จ ะได้รบั บริก ารทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน
 กรอบการดําเนิ นงานวิ จยั ในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึ กอบรม)

ทัง้ นี้ เดือนทีก่ าํ หนดขึน้ เป็ นระยะเวลาทีป่ ระมาณการ อาจจะทําได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้กไ็ ด้
เดือนที่ ประเภทกิ จกรรม
6
จัดเตรียมคําถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
9
จัดทําโครงร่างงานวิจยั
12
สอบโครงร่างงานวิจยั
13
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและนอกสถาบัน
(ถ้าต้องการ)
15
เริม่ เก็บข้อมูล
21
นําเสนอความคืบหน้างานวิจยั
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30
31
33

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
จัดทํารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปรับแก้ไข
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพือ่ ส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ทาํ การประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัตกิ ารเข้าสอบเพือ่
วุฒบิ ตั รภาคปฏิบตั ขิ นั ้ สุดท้าย

 การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมต
ั ิ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เที ยบเท่าปริ ญญา

เอก” (ภาคผนวก 3)

b. จํานวนปี ของการฝึ กอบรม
3 ปี
c. การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
i. ผู้รบั ผิ ดชอบบริ หารจัดการการฝึ กอบรม
คณะอนุ กรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญา ของภาควิชาฯ ดูแล กํากับ ประเมิน
แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรให้ดําเนินไปตามเป้ าประสงค์ทว่ี างไว้ ภายใต้สภาวะการทํางานที่
เหมาะสม
คณะอนุ กรรมการฯมี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญาเป็ นประธาน มี
อาจารย์ ข องภาควิช าฯและตัว แทนแพทย์ป ระจํ า บ้ า นเป็ นกรรมการ โดยจัด การประชุ ม
คณะอนุ กรรมการฯ และการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุ กรรมการฯกับแพทย์ประจําบ้านเป็ น
ประจํา ทุก 1-2 เดือน
ii. สภาวะการปฏิ บตั ิ งาน
ภาควิชาฯ จัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมทํางานภายใต้สภาวะการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
- กําหนดให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ ซึง่ จัดเป็ น
ประจํ า 12-13 น. วัน จัน ทร์-ศุ ก ร์ และ 7.30-8.30 น. วัน ศุ ก ร์ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การ
ฝึ กอบรม ระบุ กฎเกณฑ์แ ละประกาศให้ช ดั เจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความ
รับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
- ในกรณีทผ่ี เู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การ
เกณฑ์ทหาร การถูกเรีย กฝึ กกําลังสํารองการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตร ก) หากรวมเวลาแล้วเกินกว่าร้อยละ 20 ของการฝึ กอบรมแต่ละปี จะต้อง
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ฝึ ก อบรมทดแทนระยะเวลาตามดุ ล ยพินิ จ ของคณะอนุ ก รรมการการศึก ษาหลัง
ปริญญาและหัวหน้าภาควิชาฯ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าเวลาส่วนทีเ่ กินร้อยละ 20 ข) หาก
การลาพัก รวมเวลาแล้ว ไม่ ถึงร้อ ยละ 20 ของการฝึ กอบรมแต่ ล ะปี การฝึ ก อบรม
ทดแทนให้ขน้ึ กับดุลยพินิจของคณะอนุ กรรมการการศึกษาหลังปริญญาและหัวหน้า
ภาควิชาฯ
- ผู้เข้ารับ การอบรมอยู่เวรนอกเวลาราชการไม่เกิน 40 ชัวโมงต่
่
อสัป ดาห์ โดยขึ้น
ปฏิบตั งิ านทีห่ อ้ งฉุ กเฉินไม่เกิน 16 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน และได้รบั ค่าตอบแทนการอยู่เวร
นอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือน นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกติ
- ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาดูแลในอัตราส่วนผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่เกิน 8
คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
d. การวัดและประเมิ นผล
ภาควิชาฯ มีกระบวนการการวัดและประเมินผลตามข้อ 6.7 โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทีม่ ขี อ้ สงสัยใน
ผลการประเมินสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมือ่ ต้องการโดยทําเรือ่ งถึงหัวหน้าภาควิชาฯ
e. การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชัน้ ปี การยุติการฝึ กอบรม
(1) การประเมิ นระหว่างการฝึ กอบรม
ก) ภาควิชาฯจะจัดให้มกี ารประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทัง้
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิตติ ่างๆ ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)
มิตทิ ่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิตทิ ่ี 3 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
มิตทิ ่ี 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิตทิ ่ี 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิตทิ ่ี 6 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ว่ มงาน
มิตทิ ่ี 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย
- โดย ข้อมูลมิตทิ ่ี 6, 7 สามารถบันทึกได้ใน electronic portfolio
- ภาควิชาฯ บันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติต่างๆ ทัง้ รายบุคคลและราย
สถาบัน (ผ่านระบบสารสนเทศ) แล้วรายงานผลไปยังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่
กําหนด
ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ ปี (ภาคผนวก 1)
ผลการประเมินนําไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
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1. เพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศ
กําหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม
2. เพือ่ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมือ่ จบการฝึกอบรมปี ท่ี 3)
ทัง้ นี้ ภาควิชาฯ จะทําการประเมินระหว่างการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอโดยมีการป้ อนข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรมได้รบั ทราบ ซึ่งจะช่ว ยทําให้เกิด การพัฒ นา
สมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ขน้ึ
(2) เกณฑ์การเลือ่ นชัน้ ปี
1. ปฏิบตั งิ านได้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าํ หนด
2. ผ่านการประเมินตามมิตติ ่างๆ ทีก่ าํ หนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของแต่
ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิตทิ ่ี 4
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 1)
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อย่างน้อย 50
เครดิต/ปี
5. ปฏิบตั งิ านได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่กอ่ ให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่
สถาบันฝึกอบรม
6. ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญา ของภาควิชาฯ เมือ่ จบแต่
ละปี การศึกษา
(3) แนวทางการดําเนิ นการกรณี ไม่ผ่านการประเมิ นเพือ่ เลือ่ นชัน้ ปี
1. ต้อ งปฏิบ ัติงานเพิ่ม เติม ในส่ว นที่ภ าควิช าฯกํา หนด แล้ว ทํา การประเมิน ซํ้ า ถ้า ผ่ า นการ
ประเมินจึงสามารถเลื่อนชัน้ ปี ได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพือ่ เลื่อนชัน้ ปี ซ้าํ ตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอ
ชือ่ เข้าสอบวุฒบิ ตั ร ต้องปฏิบตั งิ านในระยะชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั งิ านซํ้าในชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ให้ยุติ
การฝึกอบรม
ทัง้ นี้ ภ าควิช าฯจะส่ งผลการประเมิน แพทย์ป ระจํ า บ้ า น ให้ ร าชวิท ยาลัย ฯ ภายในวัน ที่ 31
กรกฎาคมของทุกปี เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯและแพทย
สภาตามลําดับ
(4) การดําเนิ นการสําหรับผู้ทีไ่ ม่ผ่านการประเมิ น
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของ
ราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม การกํากับดูแล
และการประเมินผลซํ้า
2. เมื่อแพทย์ ประจํ าบ้ านลงชื่อรับทราบ จะส่ งสํ าเนาผลการประเมิน ชุ ด หนึ่ งให้อนุ กรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
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(5) การดําเนิ นการเพือ่ ยุติการฝึ กอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั งิ านล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 2 สัปดาห์ เมื่อภาควิชาฯอนุ ม ตั ิให้พ กั การปฏิบ ัติงานแล้วจึงแจ้งต่ อคณะอนุ กรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯเพื่อเห็นชอบ แล้วแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้
พักสิทธิ ์การสมัครเป็ นแพทย์ประจําบ้านเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและคําชีแ้ จงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์
เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบ ัติงานโดยขาดความรับ ผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่ อให้เกิด
ผลเสียต่อผูป้ ่ วยหรือต่อชือ่ เสียงของภาควิชาฯ, คณะ หรือมหาวิทยาลัย
2.2 ปฏิบ ัติงานโดยขาดความรับ ผิด ชอบหรือ ประพฤติต นเสื่อ มเสีย ไม่ ม ีก ารปรับ ปรุ ง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อภาควิชาฯ เห็นสมควรให้ออก จะแจ้งแพทย์ประจําบ้านรับทราบพร้อมให้พกั การปฏิบตั งิ าน
แล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึง่ จะต้องตัง้ คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5
คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน
เพือ่ ดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รบั เรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพือ่ ลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา
จนเมื่อได้รบั การอนุ มตั จิ งึ ถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนมาให้
ภาควิชาฯพร้อมคําแนะนํา
f.

การประเมิ นเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ประกอบด้วยการผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิ จยั
 คุณสมบัตเิ พือ่ รับการเสนอชือ่ เข้าสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รโดยภาควิชาฯ
1. ผ่านคุณสมบัตกิ ารประเมินเพือ่ เลื่อนระดับชัน้ ปี ครบทัง้ 6 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
3. ส่งผลงานวิจยั ภายในกําหนดเวลา
4. มีศ ัก ยภาพที่จ ะผ่ า นการฝึ ก อบรมในระดับ แพทย์ป ระจํา บ้า นปี สุ ด ท้า ยตามหลัก สูต ร หรือ
ปฏิบตั งิ านชดใช้ทุน หรือปฏิบตั งิ านในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นศูนย์
แพทยศาสตร์ค ลินิ ก ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ร าชวิท ยาลัย ฯ รับ รอง โดยมีร ะยะเวลา
ปฏิบตั งิ านในสาขาอายุรศาสตร์หลังจากผ่านการฝึ กอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะไม่น้อยกว่า 3 ปี
 วิธ ีก ารสอบ ตามที่ร าชวิท ยาลัย ฯกํ า หนด โดยมีแ นวทางการประเมิน ผลให้ ม ีก ารทดสอบ
ประกอบด้วย
- ภาคข้อเขียน ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้อสอบประเภท
อืน่ ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
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- ภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และ การปฏิบตั ทิ างคลินิกในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์ จํา ลอง (clinical encounter) โดยรูป แบบและระยะเวลาที่ใช้เป็ นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯประกาศกําหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
 การจัดการสอบ ตามทีร่ าชวิทยาลัยฯกําหนด
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อกี 3 ปี นับ
จากการสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกําหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สทิ ธิในการสอบได้ตงั ้ แต่ฝึกอบรม
ครบ 23 เดือน
- สอบภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า ในระหว่างปี ท่ี 3 และเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม
 เกณฑ์การตัดสิน ตามทีร่ าชวิทยาลัยฯกําหนด
การผ่านการประเมินเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ทงั ้ ภาคข้อเขียน ภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า และงานวิจยั
- เกณฑ์ การตัดสินภาคข้อเขียน ใช้หลักอิงเกณฑ์ ตามที่คณะอนุ กรรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ
ประกาศกําหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ ประกาศกําหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินงานวิจยั ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามทีค่ ณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศ
กําหนดในปี การศึกษาทีเ่ ริม่ เข้ารับการฝึ กอบรม หากไม่ผ่านให้ทาํ การแก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันสอบภาคปฏิบตั เิ มื่อจบการฝึกอบรมปี ท่ี
3
ทัง้ นี้ ช นิ ด และจํ า นวนครัง้ ของการสอบภาคปฏิ บ ัติ/ปากเปล่ า อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม

(2) การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
1. ได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ทีแ่ พทยสภารับรองได้รบั การขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิม่ พูนทักษะก่อนเข้ารับ
การอบรม สํา หรับ ผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรมที่ม ีต้น สังกัด ต้องปฏิบ ัติงานชดใช้ทุ น อย่ า งน้ อ ย 1 ปี
ผูส้ มัครทีไม่มตี น้ สังกัด จะต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่าํ กว่า 3 ปี กอ่ นเข้ารับ
การอบรม
2. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
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7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ในแต่ละปี การศึกษา ภาควิชาฯจะแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรมและกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมโดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการฯและเกณฑ์การคัดเลือกให้ผสู้ มัครทราบโดยทัวกั
่ น ทัง้ นี้ในการกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกฯนัน้ จะมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาจากความต้องการของประเทศและผลการ
ฝึกอบรมของผูท้ ก่ี าํ ลังฝึกอบรมหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว รวมทัง้ มีแบบฟอร์มบันทึกวิธกี ารประเมินที่
ชัดเจน ตรวจสอบได้
7.3 จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
 ไม่เกินจํานวนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึง่ พิจารณาจากอาจารย์ผู้
ฝึกอบรม และงานบริการ โดยราชวิทยาลัยฯมีกาํ หนดการทบทวนจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกปี
(ภาคผนวก 4)

(3) อาจารย์ผใ้ ู ห้ การฝึ กอบรม

8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝึ กอบรม
คณะกรรมการกํากับดูแลการฝึกอบรม คือ คณะอนุกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญา ของภาควิชา
ฯ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ซ่งึ ได้รบั วุฒ ิบตั รหรือหนังสืออนุ มตั ิเพื่อแสดงความรูค้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์และหรืออนุสาขา โดยทีป่ ระธานคณะอนุ กรรมการฯต้อง
เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านอายุรศาสตร์มาแล้วอย่างน้ อย 5 ปี ภายหลังได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ ฯ
8.2 คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
อาจารย์ผู้ให้การอบรมเป็ นแพทย์ซ่งึ ได้รบั หนังสืออนุ มตั ิหรือวุฒ ิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ หรือ
สาขาเทียบเท่าคือ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์โรคเลือด/โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ตจวิทยา
ของแพทยสภาและเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ภาควิช าฯมีระบบการคัด เลือ กและสรรหาอาจารย์ท่ีม ีคุ ณ วุ ฒ ิ มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ทงั ้ ทางด้านงานสอน งานวิจยั และด้านคุณ ธรรม จริยธรรมตามที่คณะแพทยศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ได้วางไว้ การรับ อาจารย์ใหม่จะต้องมีการเสนอชื่อจากสาขาวิช า เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องอาจารย์ใหม่และความต้องการอาจารย์ใหม่ของตําแหน่งในสาขาวิชานัน้ ๆ และ
เสนอชือ่ เข้าทีป่ ระชุมภาควิชาฯเพือ่ ลงชือ่ รับรองตัวบุคคล คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และสมาชิก
ของภาควิชาฯทัง้ หมดเป็ นผูล้ งมติการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ทร่ี บั ใหม่ตอ้ งมีวุฒทิ างการศึกษาที่
เกีย่ วข้องโดยตรงด้านอายุรศาสตร์
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8.2.2 จํานวนอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
ปั จจุบนั ภาควิชาฯมีอายุรแพทย์ทไ่ี ด้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รฯปฏิบตั งิ านเป็ นผูฝ้ ึกอบรมเต็ม
เวลา 120 ท่าน และผูฝ้ ึ กอบรมไม่เต็มเวลา 37 ท่าน ใน 20 สาขาวิชา จากสถาบันหลัก และ 18 ท่านเป็ นผู้
ฝึกอบรมเต็มเวลาจากสถาบันสมทบ (ภาคผนวก 5)
ภาควิชาฯมีการกําหนดอัตรากําลังของอาจารย์โดยดูจากจํานวนผู้เข้ารับฝึ กอบรม จํานวน
ผูป้ ่ วยในแต่ละหอผูป้ ่ วยมีม่ กี ารฝึ กอบรม งานบริการและงานวิจยั ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ โดย
ทบทวนอัตรากําลังในปี ทผ่ี ่านมาและวางแผนล่วงหน้า เป็ นจํานวนอาจารย์สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ
ทีจ่ ะบรรจุ มีการกําหนดแผนการผ่านการประชุมกรรมการบริหารภาควิชาและการประชุมคณาจารย์
ภาควิชา
8.2.3 การพัฒนาอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ การฝึ กอบรม การดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ การประชุมวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การเพิม่ พูนประสบการณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จดั ตัง้ งบประมาณกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการสําหรับพัฒนา
คณาจารย์ กําหนดเป้ าหมายให้คณาจารย์ได้รบั การพัฒ นาด้านต่างๆ อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี เพื่อ
พัฒนาคณาจารย์ในทักษะด้านการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการวิจยั และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรีย นการสอน มีการจัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเฉพาะเรื่องเป็ น ระยะๆอย่าง
ต่อเนื่อง ในทุกปี การศึกษา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ/เงินทุนสนับสนุ นการวิจยั ด้านแพทยศาสตร
ศึกษา/นวัตกรรมการศึกษา และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ประชุมแพทยศาสตรศึกษาทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ
ฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และภาควิชาอายุรศาสตร์ มีทุนสนับสนุ นการวิจยั และมี
ทุน สนับ สนุ น ให้ล าศึกษาต่ อหรือดูงานต่ างประเทศ และทุ น สนั บ สนุ น เพื่อไปเสนอผลงานวิจ ัย ใน
ต่างประเทศ มีการประเมินผลโดยดูจากจํานวนและคุณ ภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ไี ด้
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติสรุปเป็ นรายงานทุกๆ 6 เดือน และเพื่อวางแผนพัฒนาระบบเอื้อ
หนุนการวิจยั ของอาจารย์ในอนาคต

(4) ทรัพยากรทางการศึกษา

ภาควิชาฯ มีทรัพยากรการศึกษาดังนี้
- มีจํานวนผู้ป่ วยเพียงพอและชนิ ดของผู้ป่ วยหลากหลายสอดคล้องกับ ผลลัพ ธ์ของการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการและผูป้ ่ วยวิกฤต ผ่านการพิจารณา
รับรองโดยราชวิทยาลัยฯทุกปี
- มีระบบการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ทําให้ได้ป ระสบการณ์ ในการปฏิบ ัติงานเป็ น ทีม
ร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอืน่
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- หอผูป้ ่ วย มีอุปกรณ์ ทางการแพทย์ทนั สมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่ถูกหลักอาชีวอนามัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว มีห้องเรีย นเล็กสําหรับ การเรีย นใกล้กบั หอผู้ป่ วย เปิ ด โอกาสในการเรีย นรู้ท งั ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
- มีหอ้ งพักแพทย์และห้องนอนของผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการทีท่ นั สมัย ผ่านหอสมุดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึง่ มี
หนังสือและวารสารวิชาการและฐานข้อมูลให้สบื ค้น ทัง้ ในรูปแบบเป็ นเล่มจริงและรูปแบบออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มีศนู ย์ฝึกทักษะทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึง่ มีอุปกรณ์สาํ หรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึงได้อย่างพอเพียง
- มีวดี โี อบันทึกกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯสําหรับการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
เข้าถึงได้ รูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และใช้เครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ Blackboard สําหรับการฝึกอบรม
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักจริยธรรม
- มีการบูรณาการความรูพ้ ้ืน ฐานทางวิทยาศาสตร์และการทําวิจยั เข้ากับการอบรม และมีระบบ
สนับสนุนและติดตามการทํางานวิจยั
- เปิ ดโอกาสให้ไปการฝึกอบรมในสถาบันอืน่ ทัง้ ในและนอกประเทศ ในช่วงเวลาทีเ่ ป็ นวิชาเลือกโดย
มีการสนับสนุนทุนโดยฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
- มีอาจารย์ทผ่ี า่ นการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาร่วมในกระบวนการจัดทําแผนการฝึกอบรม การ
ดําเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม

(5) การประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร

ภาควิชาฯ กํากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร โดยจัดการประชุมเป็ น
ประจําโดยมีตวั แทนผูฝ้ ึ กอบรมจากสถาบันหลัก, สถาบันสมทบ และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าร่วมประชุมด้วย
เพือ่ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรในด้านต่างๆ ดังนี้
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
- ขัน้ ตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ บั การฝึกอบรม
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- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
ภาควิชาฯแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับเกีย่ วกับการฝึ กอบรม/หลักสูตรจากผูใ้ ห้การฝึ กอบรมและผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม รวมถึงข้อมูลป้ อนกลับเกีย่ วกับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของผูส้ าํ เร็จการฝึกอบรมจากผูใ้ ช้หรือ
นายจ้างของผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรม โดยใช้แบบสอบถามอย่างน้อยปี ละครัง้ ร่วมกับการออกไปเยีย่ มศิษย์เก่า ที่
จัด เป็ นประจําทุกปี ม าตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555 แล้วนํ าข้อมูลป้ อนกลับ ดังกล่าวมาใช้ป ระกอบในการประเมินการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร

(6) การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ จะจัดให้มกี ารทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุก
5 ปี เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าํ เร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัด
และการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่องทีต่ รวจพบ
มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้ราชวิทยาลัยฯรับทราบ
โดยราชวิท ยาลัย อายุรแพทย์แ ห่ งประเทศไทยเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบดูแ ลการฝึ กอบรม และทบทวน /
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี แล้วแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภา
รับทราบต่อไป

(7) ธรรมาภิ บาลและการบริหารจัดการ

- ภาควิชาฯ ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทีก่ าํ หนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนทีร่ บั ) กระบวนการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมทีพ่ งึ ประสงค์ การออกเอกสารทีแ่ สดงถึงการ
สําเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ทีส่ ามารถใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนัน้ ได้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
- ภาควิชาฯ กําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ของภาควิชาฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและ
มีอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
จําเป็ นด้านการฝึกอบรม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯรวมทัง้ มีการ
จัดให้คณาจารย์ทด่ี ูแลงานด้านการศึกษาอยู่ในกลุ่ม teaching track เพื่อทํางานในส่วนทีส่ นใจได้
เต็มทีแ่ ละลดงานบริการกลางลงบางส่วน
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- ภาควิชาฯ สนับสนุนให้มบี ุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและมีความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสมอย่างพอเพียง เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การบริหารจัดการทีด่ แี ละ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- ภาควิช าฯ รับ ผิด ชอบในการจัดให้ม ีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่ วยงาน
สนับสนุ นด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการ
เปิ ดการฝึกอบรม

(8) การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึ กอบรมทีจ่ ะได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้จดั การ
ฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ม ี
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มรี ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional Activities (EPA)
Entrustable professional activities (EPA)
คือ กิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญมาก (critical activities) ทีผ่ จู้ ะประกอบอาชีพเป็ นอายุรแพทย์ทุกคนต้องทําได้
ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กําหนด EPA ซึง่ แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทําได้ดว้ ย
ตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้
1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting
3. Manage care of medical patients in the emergency setting
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
5. Providing age-appropriate screening and preventive care
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
7. Providing palliative care
8. Demonstrating lifelong personal learning activities
9. Practicing patient safety
10. Working with interprofessional health care teams
อนึ่ง สถาบันฝึ กอบรมสามารถกําหนดให้ม ี EPA เพิม่ ขึน้ จากทีก่ ล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการ
ฝึกอบรมในทีน่ นั ้ ๆ
1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิ น EPA

1.1 Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่าได้
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1.2 เนื้ อหาการเรียนรู้และการประเมิ น
EPA 1: Manage care of patients in the ambulatory setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the ambulatory setting
Specifications
1. Detect significant problems of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential
diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Ambulatory setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills /
Professionalism / System-based practice
Knowledge, skills, attitude and Knowledge: clinical management of common medical
behavior and required
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations,
experience for entrustment
the reimbursement of various health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning
and decision making, communication with patients and
family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at
ambulatory setting 2 cases/item (Table 1) within the 3
years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
(ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
Assessment information source - Direct observation
to assess progress and ground - Information from colleagues (multisource feedback)
for a summative entrustment
- Medical records
decision
- Bed-side discussio
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Title of the EPA
Entrustment for which level of
supervision is to be reached at
which stage of training?

Manage care of patients in the ambulatory setting
- Execution with reactive supervision (on request) by the end
of first year – level 3 (10 cases in different
diseases/problems)
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10
cases in different diseases/problems)
Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in
different diseases/problems)

Milestone EPA 1: Manage care of medical patients in ambulatory setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ ท รัพ ยากรสุ ข ภาพอย่ า งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับ เปลี่ ย นการดู แ ลรัก ษาผู้ ป่ วยให้ เ ข้า กับ บริบ ทของการบริก าร
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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√
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EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the in-patient setting
Specifications
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
3. Perform systemic physical examination correctly
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
5. Provide appropriate and relevant investigations
6. Provide proper and adequate management
7. Provide proper and adequate informations to the
patients/relatives/referral physicians
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Title of the EPA
Specifications

Manage care of patients in the in-patient setting
8. Record proper and adequate clinical information
Able to lead and communicate with the health-care team
Context
In-patient setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills / Professionalism /
System-based practice
Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common medical problems
and behavior and required (Table 1), rational use of drugs and investigations, reimbursement of
experience for
various health care systems.
entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family, leadership
in team working.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical
wards 15 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
Assessment information
- Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative entrustment - Bed-side discussion
decision
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
level of supervision is to
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in
stage of training?
different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in
different diseases/problems)
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Milestones EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ ท รัพ ยากรสุ ข ภาพอย่ า งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับ เปลี่ ย นการดู แ ลรัก ษาผู้ ป่ วยให้ เ ข้า กับ บริบ ทของการบริก าร
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

Yr 1 Yr 2 Yr 3
√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√2

√

√

EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Title of the EPA
Manage care of patients in emergency setting
Specifications
1. Able to assess patients’ severity
2. Able to perform appropriate and relevant first aids/ life-saving
procedures (Intubation, CPR) treatments and investigations
according to clinical problems
3. Able to detect significant history/symptoms from patients/
relatives/referral physicians on first arrival
4. Perform systemic physical examination correctly
5. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
6. Provide appropriate and relevant investigations
7. Provide proper and adequate emergency management
8. Provide proper and adequate informations to the
patients/relatives/referral physicians
9. Record proper and adequate clinical information
10. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Emergency setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning
/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common emergency medical
attitude and behavior
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations,
and required experience reimbursement of various health care systems.
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Title of the EPA
for entrustment

Manage care of patients in emergency setting
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family, leadership
in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems occurred
as the emergency setting: 10 cases in different
diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative entrustment - Bed-side discussion
decision
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
level of supervision is to
second year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in
stage of training?
different diseases/problems)
Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
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√

√
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 4: Manage care of medical patients in the intensive/critical care setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the intensive/critical care setting
Specifications
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and
investigations in specific conditions (e.g., shock, unconsciousness)
3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure
e.g., intubation, central venous line insertion, adjustment of
ventilators/program
4. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
5. Perform systemic physical examination correctly
6. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
7. Provide appropriate and relevant investigations
8. Provide proper and adequate management
9. Provide proper and adequate informations to the
patients/relatives/referral physicians
Context
ICU/Critical care setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills / Professionalism /
System-based practice
Knowledge, skills, attitude Knowledge: clinical management of common critical medical
and behavior and required problems (Table 1), rational use of drugs and investigations,
experience for
reimbursement of various health care systems.
entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family, leadership
in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the
ICU/critical care unit: 10 cases in different
diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
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Title of the EPA
Assessment information
source to assess
progress and ground a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

Manage care of patients in the intensive/critical care setting
- Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
- Bed-side discussion
- Medical conferences
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
second year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in
different diseases/problems)

Milestones EPA 4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
√
√
√
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
√
√
√
ได้
√
√
√
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
√
√
√
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
√
√
√
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
√
√
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
√
√
√
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
√
√
√
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
√
√
√
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
√
√
แพทย์
√
√
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา √
V1 | 23-02-2018
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ ท รัพ ยากรสุ ข ภาพอย่ า งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับ เปลี่ย นการดู แ ลรัก ษาผู้ ป่ วยให้ เ ข้า กับ บริบ ทของการบริก าร
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√2

√

√

EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Title of the EPA
Provide age-appropriate screening and preventive care
Specifications
1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests and
preventive care including vaccination as part of the routine
health maintenance
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or
preventive care
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the
screening tests and preventive plan
4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’
preferences in making recommendations
V1 | 23-02-2018
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Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

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

Assessment information
source to assess progress
and ground for a summative
entrustment decision
V1 | 23-02-2018

Provide age-appropriate screening and preventive care
5. Correctly interprets the results of the tests
6. Able to explain the appropriateness of the screening and
preventive care suggested to the patients
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result
and seek assistance as needed
Ambulatory setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills / Professionalism /
System-based practice
Knowledge:
- Basic knowledge of disease prevalences in particular risk/age
group population
- Evidence-based information on usefulness of health screening
according to different ages and sex e.g., colorectal cancer
screening, bone mineral density, lipid profile, viral hepatitis
screening
- Clinical information on preventive care interventions according to
population at risk e.g.. vaccination, tobacco use, unhealthy alcohol use
- Normal value of the screening tests
Skills: recognition of normal healthy and unhealthy patients
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if
needed
Experience:
- Demonstrate experience coping with age-appropriate screening
and preventive care in 10 different cases at the ambulatory setting
within 3 years of training
- Completeness of 5 medical records (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
อิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
- Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
- Bed-side discussion
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Title of the EPA
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

Provide age-appropriate screening and preventive care
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
second year – level 3 (5 cases in different scenario)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in
different scenario)

Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Title of the EPA
Providing general internal medicine consultation to non-medical
specialties
Specifications
1. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/consulting physicians
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s risks
to particular procedures/interventions
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management including plan of
follow-up
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients
with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting
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Title of the EPA
Domains of competence
Domains of competence
Knowledge, skills, attitude
and behavior and required
experience for entrustment

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

Providing general internal medicine consultation to non-medical
specialties
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/Professionalism
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/Professionalism
Knowledge: clinical management of common medical problems
occurring in non-medical specialties, clinical risks of particular
patients undergoing interventions/procedures, rational use of drugs
and investigations, the reimbursement of various health care
systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with consulting physicians,
patients and family.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing consultation to
non-medical specialties 10 cases/rotation
Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation (ความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
- Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
- Bed-side discussion

Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of
of supervision is to be
second year – level 3 (5 cases in different diseases/problems)
reached at which stage of - Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in
training?
different diseases/problems)
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Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
√
√
√
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
√
√
√
ได้
√
√
√
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
√
√
√
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
√
√
√
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
√
√
√
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
√
√
√
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
√
√
√
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
√
√
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
√
√
√
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
√
√
√
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
√
√
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
√
√
√
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
√
√
√
(Continuous Professional Development)
V1 | 23-02-2018
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

EPA 7: Providing palliative care
Title of the EPA (7.1)
Breaking bad news to patients with incurable diseases
Specifications
1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable
disease to patients with or without their relatives
2. Active listening to the patients’ perception and concerns
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope
Context
Outpatient/in-patient/intensive care setting
Domains of competence
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/ Professionalism
Knowledge, skills, attitude Knowledge
and behavior and required
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in
experience for entrustment
particular natural course and prognosis
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news
- Common emotional responses of patients after receiving bad
news
Skills
- Basic communication skills
- Skills in responding to common patients’ emotional responses
after receiving bad news
Attitudes
- Manners
V1 | 23-02-2018
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Title of the EPA (7.1)
Knowledge, skills, attitude
and behavior and required
experience for entrustment

Breaking bad news to patients with incurable diseases
- Empathic
- Optimistic
- Telling the truth
- Maintaining realistic hope
Experience
Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients
with incurable diseases in 10 different cases within 3 years of
training
- Direct observation
Assessment information
sources to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
Medical conferences
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of
second year – level 3 (3 cases in different scenario)
of supervision is to be
reached at which stage of Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different
scenario)
training?
Title of the EPA (7.2)
Specifications

Context
Domains of competence
Required experience,
knowledge, skills, attitudes
V1 | 23-02-2018

Advanced care planning to patients with end-of-life incurable
diseases
1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable
diseases (with or without their relatives) to plan ahead the future
action when the patient may not be capable to make decision
e.g. proxy, life-prolongation modalities, intubation and CPR
2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush
3. Active listening to the patients’ opinions and desires
4. Respect the patients’ decisions
Outpatient/in patient/intensive care setting
Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and
communication skills/ Professionalism
Knowledge
- Knowledge on the prognosis of the patients
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Title of the EPA (7.2)

Advanced care planning to patients with end-of-life incurable
diseases
Required experience,
- Knowledge on the EOL treatment modalities
knowledge, skills, attitudes Skills
- Basic communication skills
- Advocacy counseling skill
Attitudes
- Telling the truth
- Unbiased views
- Respect the patients’ decisions
- Empathic
Experience
Demonstrate experience coping with advanced care planning to
patients with end-of-life incurable diseases in 5 different cases
within 3 years of training
Assessment information
- Direct observation
sources to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
and ground for a
- Medical conferences
summative entrustment
decision
Entrustment for which level - Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in
of supervision is to be
different scenario)
reached at which stage of
training?
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Milestones EPA 7: Provide palliative care
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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√

√

√

√
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

Yr 1 Yr 2 Yr 3

√

√

EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
Title of the EPA
Demonstrating lifelong personal learning activities
Specifications
1. Able to reflect what have been learned from internal, external or
personal academic activities as defined on the RCPT revalidation
e-port folio
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those
learning activities
3. Able to propose a personal development plan (PDP)
4. Effectively comply with RCPT revalidation e-port folio
Context
Personal learning activities on e-port folio
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/Professionalism/Practice-based learning Systembased practice
Knowledge, Skills,
Knowledge: understanding the concept of continue professional
attitude and behavior
development (CPD) and the four domains of professionalism, namely,
and required experience medical knowledge, patient safety, communication and maintaining
for entrustment
trust
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT
skills
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and selfimprovement.
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Title of the EPA
Knowledge, Skills,
attitude and behavior
and required experience
for entrustment
Assessment information
source to assess
progress and ground for
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

Demonstrating lifelong personal learning activities
Experience:
Demonstrate submitting supporting information and PDP on the RCPT
revalidation e-port folio
- Facilitator’s opinion

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year
and 1 proposed PDP, as defined by the RCPT revalidation).

Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
V1 | 23-02-2018
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√
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√
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ฉ. มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับทีส่ อ่ื สารได้
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√
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√
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√
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√

√
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EPA 9: Practicing patient safety
Title of the EPA
Practicing patient safety
Specifications
1. Understands and participates in the hospital system for patient
safety
2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing,
gown/mask wearing, medical reconciliation
3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified
4. Works with team members to identify root causes of patient
safety errors and implement solution
5. Performs procedures according to hospital standards
Context
Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room /
special care units
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills / Professionalism /
System-based practice
Knowledge, skills, attitude Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient
and behavior and required safety goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use
experience for entrustment Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA
cycle
Attitude and behavior: professional communication with team
members and managers (both verbal and written); appreciate the
blameless environment
Experience:
- Demonstrate correct handwashing at least 5 times
- Perform medical reconciliation at least 20 times
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least
3 events
Assessment information
Direct observation
source to assess progress Information from colleagues (multisource feedback)
and ground a summative
E-portfolio - Personal development plan
entrustment decision
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Title of the EPA
Entrustment for which level
of supervision is to be
reached at which stage of
training?

Practicing patient safety
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
second year - level 3 (3 scenario)
Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario)

Milestones EPA 9: Practicing patient safety
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทย
่
ได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน

Yr 1 Yr 2 Yr 3
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√
√

√

√

√

√

EPA 10: Working with interprofessional health care teams
Title of the EPA
Working with interprofessional health care teams
Specifications
1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care
teams
2. Understands roles of other professions to appropriately assess
and address the health care needs of the patients and populations
served and how the team works together to provide care
3. Works with individual of professions to maintain a climate of
mutual respect and share values
4. Communicates with patients, families and other health
professions in a responsive manner to support a team approach
to maintenance of health and the treatment of disease
5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other
team members
6. Applies relationship-building values and the principle of team
dynamics to perform effectively in different team roles to plan
and deliver patient-centered care
7. Applies leadership practices that support collaborative practice
and team effectiveness
Context
Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward
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Title of the EPA
Domains of competence
Required experience,
knowledge, skills, attitude,
and behavior for
entrustment

Assessment information
source to assess progress
and ground a summative
entrustment decision
Entrustment for which level
of supervision is to be
reached at which stage of
training?

Working with interprofessional health care teams
Knowledge and skills/Practice-based learning/Interpersonal and
communication skills/ Professionalism/System-based learning
Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal
communication
Skills: Communication, consultation, active listening, management,
working practice with other health professions, leadership
Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize
one’s limitations
Experience: Demonstrate experience in leading the health care
team during primary physician or chief ward rotation within 3 years
of training
Direct observation
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF)
Self evaluation – E portfolio
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
year – level 3 (2 inpatient ward rotation)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 different cases
during chief ward rotations)

Milestones EPA 10: Working with interprofessional health care teams
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทําหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บพบโดยทัวไปในประเทศ
่
ไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์

Yr 1 Yr 2 Yr 3

V1 | 23-02-2018

52 |

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ

การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทาง
อายุรศาสตร์ ์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2. EPA-competencies matrix
EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Patient care
Medical knowledge and skills
Practice-based learning
Interpersonal and communication
skills
Professionalism
System-based practice

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

3. ผลของ EPA
3.1 การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม
ใช้วดั และประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้
มิตทิ ่ี 1
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2)
มิตทิ ่ี 2
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิตทิ ่ี 3
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
3.2 เกณฑ์ประเมิ นการเลื่อนชัน้ ปี *
3.2.1 เมือ่ ผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1, 2
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 8
level 4 (50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 10
level 3 (2 in-patient wards)
3.2.2 เมือ่ ผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 3 (5 different cases)
EPA 6
level 3 (5 different cases)
EPA 7.1
level 3 (3 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 3 (3 different cases)
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3.2.3 เมือ่ ผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 (5 different cases)
EPA 6
level 4 (10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 (2 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
* แพทย์ประจําบ้านสามารถทํา EPA ให้ได้สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าทีต่ งั ้ ไว้สาํ หรับแต่ละระดับของชัน้ ปี ทัง้ จํานวน
และ level และ เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทํา
EPA ได้ดว้ ยตนเองดังนี้:
EPA 1
level 4 (20 different cases)
EPA 2
level 4 (20 different cases)
EPA 3
level 4 (20 different cases)
EPA 4
level 4 (20 different cases)
EPA 5
level 4 (5 different cases)
EPA 6
level 4 (10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 (2 different cases)
EPA 8
level 4 (150 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
ตารางที่ 1 โรค/ภาวะทีส่ าํ คัญซึง่ อายุรแพทย์ตอ้ งให้การดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง* (ประเมินโดย EPA)
โรคหรือภาวะ

Setting
OPD

ACLS

IPD

Emergency

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Acute coronary syndrome
Acute diarrhea/ chronic diarrhea

/

Acute drug / chemical intoxication

/

Acute glomerulonephritis

/

/

Acute kidney injury

/

/

/

Acute pancreatitis

/

Acute pulmonary edema

/
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โรคหรือภาวะ

Setting
OPD

Acute respiratory failure
Adrenal insufficiency

/

Agranulocytosis
Allergic rhinitis

IPD

Emergency

Critical care

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Anaphylaxis
Anemia associated with chronic diseases, renal and
liver diseases

/

Angina pectoris (chronic stable)

/

Anxiety disorders

/

/

Arrhythmias (i.e., PAC, PVC, SVT, atrial flutter &
fibrillation, atrial tachycardia, A-V block)

/

/

/

/

Asthma

/

/

/

/

Autoimmune hemolytic anemia

/

/

Basic nutrition support

/

/

Bell palsy

/

/

/

Bleeding related to anticoagulant and antithrombotic
therapy

/
/
/

Cancer pain management

/

/

Cardiomyopathy

/

/

Chemotherapy induced emesis

/

/

Chronic congestive heart failure

/

Chronic constipation

/

Chronic hepatitis

/

Chronic kidney disease

/

/

/

Chronic obstructive pulmonary disease

/

/

/

Cirrhosis and its complications

/

/

/

Congenital heart diseases (i.e.,ASD,VSD,PDA,AS,PS,
tetralogy of fallot Eisenmenger’s complex)

/

/

Crystal-induced arthritis

/

Delirium

/

/

/
/

Dementia / Alzheimer’s diseases

/

/

Dengue infections

/

/

Dermatomyositis / Polymyosis

/

/

Diabetes mellitus/DKA/hyperosmolar hyperglycemic
state

/

Diabetic nephropathy

/

Disseminated intravascular coagulation

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

Drug allergy

/

/

/

/

Drug induced nephropathy

/

/

Dyspepsia / functional dyspepsia

/

Eczema

/

Endocarditis

/

/

/

/

Epilepsy

/

/

/

/

Essential hypertension

/

Essential tremor

/

Falls in the elderly

/

/

/

Fatty liver

/
/

/

Febrile neutropenia

/

Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome

/
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โรคหรือภาวะ

Setting
OPD

IPD

Gall stones and its complications
Gastroesophageal reflux diseases

Emergency

Critical care

/
/

Gastrointestinal hemorrhage (Upper and lower)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Glomerular diseases (Nephrotic syndrome, Nephritic
syndrome)

/

/

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
deficiency anemias

/

/

Hepatitis acute/chronic

/

/

Herpes infection

/

HIV infections

/

/

Hypercalcemia

/

Hyperkalemia

/

Hyperlipidemia

/

/

Hypernatremia
Hypertensive crisis

/

/

Hypocalcemia

/

/

/

/

Hypoglycemia

/

/

/

/

Hypokalemia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Hyponatremia
Immune thrombocytopenia

/

Impetigo cellulitis

/

Inflammatory polyneuropathies

/

Insect bites

/

Irritable bowel syndrome

/

Leptospirosis

/

Liver abscess
Maculopapular drug rash, DRESS, SJS/TEN

/
/

/

/

/

/

/

Melioidosis
Meningitis / encephalitis / brain abscess

/

Metabolic acidosis
Metabolic alkalosis

/

Metabolic syndrome

/

Migraine

/

Mixed connective tissue disease

/

/

Myasthenia Gravis

/

/

Nutrition in chronic kidney diseases

/

/

Nutrition in liver cirrhosis

/

/

Nutrition in metabolic syndrome

/

/

Nutritional anemias

/

Obesity

/

Obstructive uropathy

/

Osteoarthritis

/

Osteoporosis

/

Parkinson's disease

/

Peptic ulcer

/

Pericarditis

/

Perioperative care for hip fracture
Peripheral vascular disease

/

Pleural effusions

/
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โรคหรือภาวะ

Setting
OPD

IPD

Emergency

Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis

/

/

/

Pneumothorax

/

/

Principle of pre-operative evaluation

/

/

Protein-energy malnutrition

/

Critical care

/

Pulmonary hypertension

/

Pulmonary thromboembolism

/

/

/

/

Pyogenic arthritis

/

/

/

/

Reactive arthritis

/

/

Rheumatic valvular diseases

/

Rheumatoid arthritis

/

/

/

Rickettsial infections

/

/

/

Sepsis

/

/

/

Simple hypothyroidism / myxedema

/

/

/

/

Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis

/

/

/

/

Spinal cord compression

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Stroke
Subdural / subarachnoid hemorrhage

/

Superficial mycoses

/

SVC syndrome

/

Systemic lupus erythematosus

/

Tension headache

/

Thalassemia

/

/

Toxic venoms
Transient cerebral ischemic attacks

/

/

/

Tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial
infection

/

/

/

/

/

/

/

/

Tumor lysis syndrome
Urticaria

/

UTI

/

/

/

Venous thromboembolism

/

/

/

Viral exanthem

/

Warts

/

* ข้อมูลจากสมาคมวิชาชีพ
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ภาคผนวก 2
เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่ เกี่ยวข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
- ประเมินงานวิจยั
- ความเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละจุ ด อ่ อ นของการศึ ก ษาแบบ randomized controlled, case- control,
cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis
- วิเคราะห์ ข ้อมู ล และความเชื่อถือได้ ข องข้อมู ล ที่ได้ ม าจากการรวบรวม เช่ น review article,
original article
- สามารถใช้ ห รือ แปลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เช่ น p-value, number needed to treat,
relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็ นต้น
- ใช้ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการวินจิ ฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
- potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity
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เภสัชวิทยาคลินิก
- ความรูท้ างด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนํ ามาประยุกต์กบั
การติดตามระดับยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
- drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
- ปรับเปลีย่ นขนาดยาตามภาวะเสีย่ งต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ ครรภ์ และให้นมบุตร
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํ คัญ
โรคทีส่ าํ คัญทางอายุรศาสตร์ ทีอ่ ายุรแพทย์ตอ้ งวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธี
จัดการเรียนรูด้ งั นี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อย และมีความสําคัญซึง่ แพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรูไ้ ด้จากผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะทีพ่ บน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสําคัญซึง่ แพทย์ประจําบ้านสามารถ เรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยแต่
ไม่ได้ดแู ลผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป้ ่ วย( ward round)ด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคทีพ่ บน้อยแต่มคี วามสําคัญ ซึง่ แพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรูโ้ ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟั ง
บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

1. Intestinal infectious
disease

- Acute diarrhea (A 09.-)

2. Tuberculosis

- Respiratory tuberculosis
- Tuberculosis of nervous system
(A15.- - A16.-)
(A17.-)
- Tuberculosis of other organs
(A18.-A19.-)

- Other salmonella infections
(A02.-)
- Other bacterial intestinal
infections (A04.-)
- Other bacterial food borne
intoxication (A05.-)

ระด ับ 3
- Cholera (A00.-)
- Typhoid and paratyphoid
fever (A01.-)
- Shigellosis (A03.-)
- Amoebiasis (A06.-)
- Other protozoal intestinal
disease (A07.-)
- Other specified intestinal
infection (A08.-)

3. Certain zoonotic
bacterial diseases

- Melioidosis (A24.-)

- Leptospirosis (A27.-)

4. Other bacterial
disease

- Other mycobacteria (A31.-)

-

5. Sepsis

Leprosy (A30.-)
Listeriosis (A32.-)
Other tetanus (A35.-)
Diphtheria (A36.-)
Meningococcal infections
(A39.-)

- Sepsis due to gram-negative - Sepsis due to
organism (A41.3, A41.5)
Staphylococcus(A41.0-.2)
- Septicemia (A41.9)
- Streptococcal sepsis (A40.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

6. Other bacterial
infection

-

Actinomycosis (A42.-)
Nocardiosis (A43.-)
Bartonellosis (A44.-)
Erysipelas (A46)

7. Infections with a
predominantly sexual
mode of transmission

-

Early syphilis (A51.-)
Late syphilis (A52.-)
Latent syphilis (53.-)
Gonococcal Infection (A54.-)
Chlamydial disease
(A55-A56.-)
Chancroid (A57.-)
Granuloma Inguinale
(A58.-)
Anogenital Herpes simplex
(A60.-)
Anogenital warts (A63.-)

8. Rickettsioses

- Typhus fever (A75.-)

9. Viral infections of the
central nervous
system

- Viral encephalitis (A81.-,
A82.-, A83.-, A84.-A85.-,
A86.-)
- Viral meningitis (A87.-)

10. Viral hemorrhagic
fever

- Dengue fever, Dengue
hemorrhagic fever
(A90.-, A91.-)

11. Viral infections
- Herpes simplex infection
characterized by skin
(B00.-ยกเว ้น B00.4)
and mucous
- Herpes zoster (B02.-)
membrane lesion
- Viral wart (B07.-)

12. Viral hepatitis

- Acute viral hepatitis (B15.-,
B16.-, B17.-)
- Chronic viral Hepatitis (B18.-)

13. HIV disease

- HIV disease resulting in
infectious and parasitic
disease (B20.-)
- Unspecified HIV disease
(B24.-)

14. Other viral disease

15. Mycoses
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- Dermatophytosis (B35.-,
B36.-)
- Candidiasis (B37.-)

- Herpes viral encephalitis
(B00.4)
- Chickenpox (B01.-)
- Measles (B05.-)
- Rubella (B06.-)
- Other viral infections
characterized by skin and
mucous membrane lesions
(B08.-)
- Unspecified viral infection
characterized by skin and
mucous membrane lesion
(B09.-)

- HIV disease resulting in
malignant neoplasm (B21.-)
- HIV disease resulting in
other specified disease or
conditions (B22.-, B23.ยกเว ้น B23.0)
- Acute HIV infection syndrome
(B23.0)
- Viral infections, unspecified
(B34.9)

- Cytomegaloviral disease
(B25.-)
- Mumps (B26.-)
- Infectious mononucleosis
(B27.-)

- Aspergillosis (B44.-)
- Cryptococcosis (B45.-)

-

Coccidiodomycosis (B38.-)
Histoplasmosis (B39.-)
Blastomycosis (B40.-)
Chromoblastomycosis and
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
Phaeomycotic abscess (B43.-)
- Mucormycosis (B46.-)
- Other mycosis (B47.-, B48.-)

16. Protozoal disease

17. Helminthiasis

- Malaria (B50.- ถึง B54.-)
- Toxoplasmosis (B58.-)
- Pneumocystosis (B59.-)
- Strongyloidiasis (B78.-)

18. Pediculosis acariasis
and other infestations

-

Schistosomiasis (B65.-)
Other fluke infection (B66.-)
Taeniasis (B68.-)
Cysticerosis (B69.-)
Filiariasis (B74.-)
Trichenellosis (B75.-)
Hook worm disease (B76.-)
Ascariasis (B77.-)
Other intestinal
helminthiases (B81.-)
- Visceral larva migrans (83.0)
- Gnathostomiasis (83.1)
- Angiostrongyliasis (B83.2)
- Pediculosis and phthiriasis
(B85.-)
- Scabies (B86.-)

19. Malignant neoplasm
(primary)

- Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of tongue
Nasopharynx (C11.-)
(C01.-, C02.-)
- Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of
Stomach (C16.-)
esophagus (C15.-)
- Malignant neoplasm of colon - Malignant neoplasm of skin
and rectum (C18.- ถึง C20.-)
(C43.- - C44.-)
- Liver cell carcinoma (C22.0)
- Cholangiocarcinoma (C22.1,
C24.-)
- Malignant neoplasm of
pancreas (C25.-)
- Malignant neoplasm of
bronchus and lung (C34.-)
- Malignant neoplasm of breast
(C50.-)
- Malignant neoplasm of cervix,
uterus and ovary (C53.- ถึง
C56.-)
- Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.-ถึง
C67.-)
- Malignant neoplasm of thyroid
gland (C73.-)

- Kaposi’s sarcoma (C46.-)
- Malignant neoplasm of testis
(C62.-)

20. Malignant neoplasm
of ill-defined,
secondary and
unspecified sites

- Secondary malignant neoplasm - Secondary malignant neoplasm
of lymph nodes (C77.-)
of pleura (C78.2)
- Secondary malignant
- Secondary malignant neoplasm
neoplasm of lung (78.0)
of adrenal gland (C79.7)
- Secondary malignant
- Malignant neoplasm without
neoplasm of peritoneum and specification of site (C80.-)
retroperitoneum (C78.6)
- Secondary malignant
neoplasm of liver and
intrahepatic bile due (C78.7)
- Secondary malignant
neoplasm of brain and
cerebral meninges (C79.3)
- Secondary malignant
neoplasm of bone and bone

- Secondary malignant
neoplasm of mediastinum
(C78.1)
- Secondary malignant
neoplasm of other and
unspecified part of nervous
system (C79.4)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

marrow (C79.5)
21. Malignant neoplasm
of lymphoid,
hematopoietic and
related tissue

- Hodgkin’s lymphoma (C81.-)
- Non-Hodgkin’s lymphoma
(C82.- - C88.-)
- Multiple myeloma (C90.-)
- Acute lymphoid leukemia
(C91.-)
- Chronic lymphocytic leukemia
(C91.1)
- Acute myeloid leukemia
(C92.-)
- Chronic myeloid leukemia
(C92.1)

22. Neoplasm of
uncertain and
behaviouer unknown
of lymphoid
hematopoietic and
related tissue

- Myelodysplastic syndrome
(D46.-)

- Polycythemia vera (D45.-)

23. Anemia

- Iron deficiency anemia
(D50.-)
- Thalassemia and abnormal
hemoglobin (D56.- ,D58.-)
- Acquired hemolytic anemia
(D59.-)
- Aplastic anemia (D61.-)
- Anemia in chronic disease
(D63.-)

- Megaloblastic anemia (B12,
- G6PD deficiency (D55.0)
folate Deficiency) (D51.- ,D53.-)

24. Coagulation defect

- Disseminated intravascular
coagulation (D65.-)

- Hereditary factor deficiency
(D66.-, D67.-, D68.0-2)
- Hemorrhagic disorder due to
circulating anticoagulants (D68.3)
- Acquired coagulation factor
deficiency (D68.4)

25. Thrombophilia

26. Platlet abnormality
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- Histiocytic and mast cell
tumor (D47.0)
- Chronic myeloproliferative
disease (D47.1)
- Monoclonal gammopathy of
undetermined significant
(D47.2)
- Essential thrombocythemia
(D47.3)
- Myelofibrosis (D47.4)
- Hypereosinophilic syndrome
(D47.5)

- Factor V Leiden mutation,
Anti-thrombin deficiency,
Protein C deficiency, Protein
S deficiency, Anticardiolipin,
Antiphospholipid syndrome,
lupus anticoagulant
(D68.5-6)
- Idiopathic thrombocytopenia
(D69.3)
- Secondary thrombocytopenia
(D69.5)

27. Allergic purpura

28. White blood cell
abnormality

- Monocytic leukemia (C93.-)
- Other leukemia of specified
type (C94.-)
- Leukemia of unspecified cell
type (C95.-)
- Other malignant neoplasm
of lymphoid hematopoietic
and related tissue (C96.-)

- Henoch-Schonlein purpura
(D69.0)
- Qualitative platelet defects
(D69.1)
- Agranulocytosis (D70.-)

- Hyperleukocytosis syndrome
(D72.8)
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ระด ับ 1

29. Disease of spleen

ระด ับ 2
- Hypersplenism (D73.1)

ระด ับ 3
- Abscess of spleen (D73.3)
- Hyposplenism (D73.0)

30. Other disease of
blood forming organs

- Methemoglobinemia
(D74.-)
- Familial erythrocytosis
(D75.0)
- Secondary polycythemia
(D75.1)
- Histiocytosis syndrome
(D76.-)

31. Immunodeficiency

- Immunodeficiency
(D80.- - D84.-)

32. Other immune
mechanism disorder

- Cryoglobulinemia (D89.1)
- Immune reconstitution
syndrome (D89.3)

33. Iodine deficiency
disorders and allied
condition

- Iodine deficiency goiter
(E00.- - E02.-)

34. Hypothyroidism

- Hypothyroidism (E03.-)

35. Nontoxic goiter

- Euthyroid goiter (E04 ยกเว ้น
E04.1)
- Nontoxic single thyroid
nodule (E04.1)

36. Thyrotoxicosis

- Thyrotoxic with diffuse goiter - Thyrotoxicosis with toxic
(E05.0)
multinodular goiter (E05.2)

37. Thyroiditiss

- Myxedema coma (E03.5)

- Autoimmune thyroiditis (E06.3)

38. Other disorders of
thyroid

- Thyrotoxicosis with single
thyroid nodule (E05.1)
- Thyrotoxicosis factitia
(E05.4)
- Thyroid crisis (E05.5)
- Acute thyroiditis (E06.0)
- Subacute thyroiditis (E06.1)
- Chronic thyroiditis with
transient thyrotoxicosis
(E06.2)
- Transient painless
thyroiditis, sporadic (E06.6)
- Dyshormongenetic goiter
(E07.1)
- Thyroid hormone resistant
syndrome (E07.2)

39. Diabetes mellitus

- Diabetes mellitus type 2 with - Diabetes mellitus type 1 with or
or without chronic
without chronic complication
complication (E11.2 - .9)
(E10.2 - 10.9)
- Diabetes mellitus type 2 with
coma and ketoacidosis (E11.0E11.1)

- Other specified diabetes
mellitus (eg pancreatic
diabetes, steroid induced)
(E13.-)
- Diabetes mellitus type 1
with coma and ketoacidosis
(E10.0 - E10.1)

40. Hypoglycemia

- Drug-induced hypoglycemia
without coma (E16.0)

- Nondiabetic hypoglycemic
coma (E15.-)

41. Hypoparathyroidism

- Hypoparathyroidism (E20.-)

42. Hyperparathyroidism

- Hyperparathyroidism (E21.-)

43. Hyperfunction of
pituitary gland

- Syndrome of inappropriate
secretion of ADH (E22.2)

44. Hypofunction of

- Hypopituitarism (E23.0)

- Acromegaly (E22.0)
- Hyperprolactinemia (E22.1)
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ระด ับ 1

pituitary gland

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Diabetes insipidus (E23.2)

45. Cushing’s Syndrome

- Cushing’s syndrome

(E24.-)

46. Adrenogenital
disorders

- Adrenogenital syndrome
(E25.-)

47. Hyperaldoster onism
48. Adrenal insufficiency

- Hyperaldosteronism (E26.-)
- Adrenocortical insufficiency
(E27.1 - E27.4)

- Addisonian crisis (E27.2)

49. Adrenomedullar
hyperfunction

- Pheochromocytoma (E27.5)

50. Ovarian dysfunction

- Polycystic ovarian syndrome
(E28.2)
- Primary ovarian failure
(E28.3)

51. Testicular dysfunction

- Testicular hypogonadism
(E29.-)
- Delayed puberty (E30.0)

52. Polyglandular
dysfunction

- Autoimmune polyglandular
failure (E31.0)

53. Other endocrine
disorders

- Carcinoid syndrome (E34.0)
- Short stature (E34.3)
- Androgen resistance
syndrome (E34.5)

54. Malnutrition

- Protein-energy malnutrition
(E40.- – E46.-)

-

55. Obesity

Vitamin A deficiency (E50.-)
Thiamine deficiency (E51.-)
Niacin deficiency (E52.-)
Riboflavin deficiency (E53.0)
Pyridoxine deficiency
(E53.1)
Ascorbic acid deficiency
(E54.-)
Vitamin D deficiency (E55.-)
Dietary calcium deficiency
(E58.-)
Dietary selenium deficiency
(E59.-)
Dietary zinc deficiency (E60.-)
Deficiency of other nutrient
elements (E61.-, E62.-)

- Obesity (E66.-)

56. Hypervitaminosis

- Hypervitaminosis A,
carotene, B6, D (E67.-)

57. Lactose intolerance

- Lactase deficiency (E73.-)

58. Disorders of
carbohydrate
metabolism

- Glycogen storage disease
(E74.0)

59. Disorders of
lipoprotein
metabolism

- Hypercholesterolemia (E78.0) - Low HDL cholesterol (E78.6)
- Hypertriglyceridemia (E78.1)
- Mixed hyperlipidemia (E78.2)

60. Disorders of purine
and pyrimidine
metabolism

- Hyperuricemia (E79.0)

61. Disorders of
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- Hyperchylomicronemia
(E78.3)

- Porphyria (E80.0 - .2)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

porphyrin
and bilirubin
metabolism
62. Disorders of mineral
metabolism

- Gilbert’s
- Crigler - Najar
- Dubin - Johnson (E80.4 ถึง
E80.6)
- Hypomagnesemia (E83.4)
- Hypercalcemia (E83.5)

- Hemochromatosis (E83.1)

63. Amyloidosis
64. Volume depletion

ระด ับ 3

- Wilson’s disease (E83.0)
- Amyloidosis (E85.-)

- Volume depletion (E86.-)

65. Fluid, Electrolyte, and - Hyponatremia (E87.1)
acid-base balance
- Acidosis (E87.2)
- Hyperkalemia (E87.5)
- Hypokalemia (E87.6)

- Hypernatremia (E87.0)

66. Other metabolic
disorder

- Fluid overload (E87.7)
- Metabolic syndrome (E88.4)

- Tumor lysis syndrome (E88.3)

67. Postprocedoral
endocrine disorders

- Postprocedural
hypothyroidism (E89.0)

68. Organic mental
disorders

- Senile dementia (F03.-)

- Other postprocedural
endocrine disorder (E89.1-9)
- Dementia in Alzheimer’s and
other diseases (F00.-* และ
F02.-*)
- Vascular dementia (F01.-)
- Delirium (F05.-)

69. Mental and behavioral - Mental and behavioral
disorders due to
disorder due to use of
psychoactive
alcohol (F10.-)
substances use

- Organic mental and
personality disorders
(F06.-ถึง F07.-)

- Mental and behavioral
disorder due to use of
opioids (F11.-)
- Cannabinoid (F12.-)
- Sedatives or hypnotics
(F13.-)
- Amphetamine (F15.-)
- Tobacco (F17.-)
- Volatile solvents (F18.-)
- Multiple drug use and use
of other psychoactive
substances (F19.-)

70. Schizophrenia and
delusional disorders

- Schizophrenia (F20.-)

- Acute and transient
psychotic disorder (F23.-)

71. Mood (affective)
disorders

- Depressive episode (F32.-)

- Bipolar affective disorders
(F31.-)
- Persistent mood (affective)
disorders (F34.-)

72. Neurotic, stress- Anxiety disorders (F40.-)
related and
(F41.-)
somatoform disorders

- Reaction to severe stress
and adjustment disorders
(F43.-)
- Dissociative (conversion)
disorders (F44.-)
- Somatoform disorders
(F45.-)

73. Behavioral syndromes
associated with
physiological
disturbances and
physical factors

- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep disorders
(F51.-)
- Mental retardation (F70.- ถึง
F79.-)

74. Inflammatory
disorders of the
central nervous
system

- Meningitis in other bacterial and
other infectious and parasitic
diseases (G01.-*, G02.-*)
- Meningitis due to other and

- Bacterial meningitis (G00.-)
- Intracranial and intraspinal
phlebitis and
thrombophlebitis (G08)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

unspecified cause (G03.-)
- Encephalitis, myelitis and
encephalomyelitis (G04.-, G05.*)
- Intracranial and intraspinal
abscess and granuloma (G06.-,
G07.-*)
75. Systemic atrophies
primarily affecting the
central nervous
system

- Huntingtons’ disease (G10.-)
- Hereditary ataxia (G11.-)
- Spinal muscular atrophy and
related syndrome (G12.-,
G13.-*)

76. Extrapyramidal and
movement disorders

- Parkinsons’ disease (G20.-)
- Dystonia (G24.-)

77. Other degenerative
diseases of the
nervous system

- Alzheimer’s disease (G30.-)

78. Demyelinating
diseases of the
central nervous
system

- Multiple sclerosis (G35.-)

79. Episodic and
- Epilepsy (G40.-)
paroxysmal disorders - Migraine (G43.-)
- Other headache syndromes
(G44.-)
- Transient cerebral ischemic
attacks (G45.-)
- Vascular syndrome of brain
in cerebrovascular disease
(G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)

- Secondary parkinsonism (G21.-, - Other degenerative diseases
G22.-)
in basal ganglia (G23.-)
- Other extrapyramidal and
movement disorders (G25.-)
- Other degenerate diseases
of nervous system (G31.-)
- Other demyelinating diseases of - Other acute disseminated
central nervous system (G37.-)
demyelination (G36.-)

- Status epilepticus (G41.-)

80. Nerve, nerve root and - Facial nerve disorders (G51.-) - Disorders of trigeminal nerve
- Disorder of other cranial
plexus disorders
(G50.-)
nerves (G52.-)
- Mononeuropathies of upper
- Cranial nerve disorders in
limb(G56.-)
diseases classified
- Other mononeuropathies (G58.-) elsewhere (G53.-*)
- Nerve root and plexus
disorders (G54.-, G55.-*)
- Mononeuropathies of lower
limb (G57.-)
- Mononeuropathies in
diseases classified
elsewhere (G59.-)
81. Polyneuropathies

- Other polyneuropathies
(G62.-)

82. Diseases of
myoneural disorders

- Myasthenia Gravis and other
myoneural disorders (G70.-)

83. Cerebral palsy and

- Hemiplegia (G81.-)
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- Inflammatory polyneuropathies
(G61.-)
- Polyneuropathies in diseases
classified elsewhere (G63.-)

- Hereditary and idiopathic
neuropathies (G60.-)

- Primary disorders of
muscles (G71.-)
- Other myopathies (G72.-)
- Disorders of myoneural
junction and muscle in
diseases classified
elsewhere (G73.-*)
- Paraplegia and tetraplegia (G82.- - Cerebral palsy (G80.-)
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ระด ับ 1

other paralytic
syndromes

ระด ับ 2
)

84. Other disorders of
nervous system

- Hydrocephalus (G91.-)

ระด ับ 3
- Other paralytic syndrome
(G83.-)
- Disorders of autonomic
nervous system (G90.-)
- Toxic encephalopathies
(G92.-)
- Anoxic brain damage
(G93.1)
- Benign intracranial
hypertension (G93.2)
- Compression of brain
(C93.5)
- Cerebral oedema (G96.6)
- Syringomyelia and
syringobulbia (C95.0)
- Vascular myelopathies
(G95.1)
- Cord compression (G95.2)
- Myelopathies (Drug
induced, radiation induced)
(G95.8)
- Cerebrospinal fluid leak
(C96.0)
- Post procedure disorders of
nervous system (G97.-)
- Other disorders of nervous
system in diseases classified
elsewhere (G99.-)*

85. Disorders eye and
adnexa

- Diabetic retinopathy (H36.0)

- Acute inflammation of orbit
(H05.0)
- Dysthyroid exophthalmos
(H06.2)*
- Conjunctival hemorrhage
(H11.3)
- Exposure
keratoconjunctivitis(H16.-)
- Iridocyclitis in diseases
classified elsewhere
(H22.-)*
- Retinal artery occlusion
(H34.-)
- Background retinopathy and
retinal vascular changes
(H35.0)*
- Purulent endophthalmitis
(H44.5)
- Optic neuritis (H46.-)

86. Diseases of ear

- Benign paroxysmal vertigo
(H81.1)

- Malignant otitis externa
(H60.2)
- Otitis media (H66.-)
- Meniere’s disease (H81.0)
- Vestibular neuronitis
(H81.2)
- Vertigo of central origin
(H81.4)
- Sensorineural hearing loss
(H90.3-H90.5)

87. Acute rheumatic
fever
88. Chronic rheumatic

- Acute rheumatic fever (I00.-I02.-)
- Mitral stenosis (I05.0)

- Rheumatic aortic stenosis
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heart disease

ระด ับ 1

ระด ับ 2

- Rheumatic mitral
insufficiency (I05.1)
- Mitral stenosis with
insufficiency (I05.2)
- Rheumatic tricuspid
insufficiency (I07.1)

ระด ับ 3
(I06.0)
- Rheumatic aortic
insufficiency (I06.1)
- Rheumatic aortic stenosis
with insufficiency (I06.2)

89. Hypertensive diseases - Essential hypertension (I10.-) - Hypertension secondary to other - Hypertensive heart and
- Hypertensive heart disease
renal disorders (I15.1)
renal disease (I13.-)
(I11.-)
- Renovascular hypertension
- Hypertensive renal disease
(I15.0)
(I12.-)
- Secondary hypertension
(I15.9)
90. Ischemic heart
disease

- Unstable angina (I20.0)
- Acute myocardial infarction
(I21.-)
- Chronic ischemic heart
disease (I25.-)

91. Pulmonary heart
disease and diseases
of pulmonary
circulation

- Pulmonary embolism (I26.-)
- Pulmonary hypertension and
pulmonary heart disease
(I27.-)

- Subsequent (recurrent)
myocardial infarction (F22.-)
- Certain current
complications following
acute myocardial infarctions
(I23.-)
- Dresslers’ syndrome (I24.1)

92. Pericardial diseases

- Pericardial effusion
(noninflammatory) (I30.3)

93. Infective endocarditis

- Acute and subacute endocarditis
(I33.0)

94. Non rheumatic
valvular heart
diseases

-

Mitral insufficiency (I34.0)
- Aortic stenosis with insufficiency
Mitral valve prolapsed (I34.1) (I35.2)
Aortic stenosis (I35.0)
- Non rheumatic tricuspid
Aortic insufficiency (I35.1)
insufficiency (I36.1)

95. Myocarditis/cardiomy - Cardiomyopathy (I42.-)
opathy

- Acute myocarditis (I40.-)

96. Heart block/cardiac
arrest

- Atrioventricular block
(second and third degree)
(I44.1-I44.2)
- Cardiac arrest (I46.-)

97. Paroxysmal
tachycardia

- Supraventricular tachycardia - Ventricular fibrillation and flutter
(I47.1)
(I49.0)
- Ventricular tachycardia
(I47.2)
- Atrial fibrillation (I48)
- Ventricular premature
depolarization (I49.3)
- Sick sinus syndrome (I49.5)

98. Other heart diseases

- Congestive heart failure
(I50.-)

V1 | 23-02-2018

- Acute nonspecific idiopathic
pericarditis (I30.0)
- Infective pericarditis (I30.1)
- Chronic pericarditis (I31.0I31.1)
- Hemopericardium (I31.2)
- Cardiac tamponade (I31.9)

- Pre-excitation syndrome (I45.6)

- Sinoatrial block (I45.5)

- Rupture of chordae
tendineae (I51.1)
- Rupture of papillary muscle
(I51.2)
- Intracardiac thrombus
(I51.3)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

99. Cerebrovascular
disease

- Intracerebral hemorrhage
(I61.-)
- Cerebral infarction (I63.-)
- Sequelae of cerebrovascular
disease(I69.-)

- Subdural hemorrhage (acute)
- Subarachnoid hemorrhage
(nontraumatic) (I62.0)
(I60.-)
- Occlusion and stenosis of
- Dissection of cerebral
precerebral and cerebral arteries, arteries (I67.0)
not resulting in cerebral
- Cerebral aneurysm,
infarction (I65.- ถึง I66.-)
nonruptured (I67.1)
- Progressive vascular
leukoencephalopathy (I67.3)
- Hypertensive
encephalopathy (I67.4)
- Nonpyogenic thrombosis of
intracranial cavernous sinus
(I67.6)

100. Disease of arteries,
arterioles and
capillaries

- Aortic aneurysm and
dissection (I71.-)

- Atherosclerosis of renal artery
(I70.1)
- Atherosclerosis of arteries of
extremities (I70.2)

101. Venous thrombosis

- Deep vein thrombosis (I80.-) - Portal vein thrombosis (I81.-)

102. Diseases of veins

- Oesophageal varices (I85.-)
- Gastric varices (I86.4)
- Oesophageal varices in disease
classified elsewhere (I98.1I98.2*)
- Superior vena cava obstruction
(I87.1)

- Atherosclerosis of carotid
arteries (I70.3)
- Raynaud’s syndrome (I73.0)
- Embolism and thrombosis of
upper extremities (I74.2)
- Embolism and thrombosis of
lower extremities (I74.3)
- Budd-Chiari syndrome
(I82.0)
- Internal hemorrhoids with
bleeding (I84.1)
- External hemorrhoids with
bleeding (I84.4)

103. Disease of lymphatic

- Lymphedema (I89.0)

104. Hypotension

- Orthostatic hypotension
(I95.1)
- Hypotension due to drugs
(I95.2)

105. Post procedural
disorders of
circulatory system

- Post cardiotomy syndrome
(I97.0)

106. Acute upper
- Common cold (J00.-)
respiratory infection - Acute pharyngitis (J02.-)
- Acute upper respiratory
infections, unspecified
(J06.9)

- Acute sinusitis (J01.-)
- Acute tonsillitis (J03.-)

107. Influenza and
pneumonia

- Pneumonia due to Klebsiella
- Avian and other animal
pneumoniae (J15.0)
influenza (including H1N1)
- Pneumonia due to Pseudomonas (J09.-)
(J15.1)
- Influenza due to other
- Pneumonia due to gram-negative identified influenza virus
bacteria (J15.6)
(J10.-)
- Influenza, virus not identified
(J11.-)
- Viral pneumonia (J12.-)
- Pneumonia due to
Streptococcal pneumoniae
(J13.-)
- Pneumonia due to
Haemophilus influenzae
(J14.-)
- Pneumonia due to

- Bacterial pneumonia,
unspecified (J15.9)
- Pneumonia, organism
unspecified (J18.-)

- Acute laryngitis and
tracheitis (J04.-)
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Staphylococcus (J15.3)
- Pneumonia due to other
Streptococci (J15.4)
- Pneumonia due to E.coli
(J15.5)
- Pneumonia due to
Mycoplasma pneumonia
(J15.7)
- Chlamydia pneumonia (J16.0)

108. Other acute lower
respiratory
infections

- Acute bronchitis (J20.-)

109. Other disease of
upper respiratory
tract

- Vasomotor and allergic
rhinitis (J30.-)

110. Chronic lower
- Chronic obstructive
respiratory diseases pulmonary disease with
acute exacerbation (J44.1)
- Chronic obstructive
pulmonary disease,
unspecified (J44.9)
- Asthma (J45.-)
- Bronchiectasis (J47.-)

- Chronic obstructive pulmonary
disease with acute lower
respiratory infection (J44.0)
- Acute severe asthma (J46.-)

111. Lung diseases due to - Aspiration pneumonia (J69.0)
external agents

- Chronic bronchitis (J41.-)
- Emphysema (J43.-)

- Pneumoconiosis (J60.- -J65.-)
- Airway disease due to
specific organic dust (J66.-)
- Hypersensitivity pneumonitis
due to organic dust (J67.-)
- Respiratory conditions due
to inhalation of chemical,
gases, fumes and vapours
(J68.-)
- Pneumonitis due to oils and
essence (J69.1)
- Radiation pneumonitis (J70.0)
- Chronic and other pulmonary
manifestation due to
radiation (J70.1)
- Acute drug-induced
interstitial lung disorders
(J70.2)
- Chronic drug-induced
interstitial lung disorder
(J70.3)

112. Other respiratory
diseases principally
affecting the
interstitium

- Adult respiratory distress
syndrome (J80.-)
- Interstitial pneumonia (J84.9)

- Non cardiogenic pulmonary
edema (J81.-)
- Pulmonary eosinophilia
(J82.-)
- Alveolar proteinosis (J84.0)
- Idiopathic pulmonary
fibrosis (J84.1)

113. Suppurative and
necrotic conditions
of lower respiratory
tract

- Pyothorax (J86.-)

- Lung abscess (J85-1, J85.2)

- Pleural effusion in conditions
classified elsewhere (J91.-*)
- Other spontaneous

- Pleural plaque (J92.-)
- Spontaneous tension
pneumothorax (J93.0)

114. Other diseases of
pleura
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- Pleural effusion (J90.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2
pneumothorax (J93.- ยกเว ้น
J93.0)

115. Other diseases of
the respiration
system

- Acute respiratory failure
(J96.0)

116. Disorder of tooth

- Dental caries (K02.-)

- Atelectasis (J98.1)

117. Diseases of
- Gastro-oesophageal reflux
- Acute hemorrhagic gastritis
esophagus, stomach diseases (K21.-)
(K29.0)
and duodenum
- Gastric ulcer (K25.-)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Other acute gastritis (K29.1)
- Dyspepsia (K30.-)

ระด ับ 3
- Chylous effusion (J94.0)
- Hemothorax (J94.2)
- Tracheostomy malfunction
(J95.0)
- Acute pulmonary insufficiency
following surgery (J95.1,
J95.2)
- Mendelson’s syndrome
(J95.4)
- Postprocedural subglottic
stenosis (J95.5)
- Chronic respiratory failure
(J96.1)
- Interstitial emphysema
(subcutaneous, mediastinum)
(J98.2)
- Disorders of diaphragm
(J98.6)
- Upper airway obstruction
(J98.8)
-

Oesophagitis (K20.-)
Achalasia (K22.0)
Ulcer of esophagus (K22.1)
Oesophageal obstruction
(K22.2)
Gastro-oesophageal
laceration-haemorrhage
syndrome (K22.6)
Hemorrhage of oesphagus
(K22.8)
Alcoholic gastritis (K29.2)
Chronic gastritis (K29.5)
Portal hypertensive
gastropathy (K29.6)
Duodenitis (K29.8)
Pyloric stenosis (K31.1)
Obstruction of duodenum
(K31.5)

118. Hernia

- Inguinal hernia (K40.-)

- Incisional hernia (K43.-)
- Diaphragmatic hernia (K44.-)

119. Noninfective
enteritis and colitis

- Ulcerative colitis (K51.-)
- Noninfective gastroenteritis and
colitis (K52.9)

- Crohn’s disease (K50.-)
- Gastroenteritis due to
radiation (K52.0)
- Toxic gastroenteritis and
colitis (K52.1)
- Allergic and dietetic
gastroenteritis and colitis
(K52.2)

120. Other disorders of
intestine

- Diverticular disease of
intestines (K57.-)
- Irritable bowel syndrome
(K58.-)

- Acute vascular disorders of
intestines (K55.0)
- Chronic vascular disorders
of intestine (K55.1)
- Angio dysplasia of colon
(K55.2)
- Paralytic ileus (K56.0)
- Impact feces (IK56.4)
- Intestinal bands with
obstruction (K56.5)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Abscess of anal and rectal
regions (K61.-)
- Lower gastrointestinal
bleeding (K62.0)
- Radiation proctitis (K62.7)

121. Disease of
peritoneum

- Acute peritonitis (K65.00)

122. Disease of liver

- Alcoholic hepatitis (K70.1)
- Alcoholic cirrhosis of liver
(K70.3)
- Chronic hepatitis, unspecified
(K73.)
- Other and unspecified
cirrhosis of liver (K74.6)
- Fatty liver (K76.0)

-

Toxic liver disease (K71.-)
Abscess of liver (K75.0)
Hepatitis, unspecified (K75.9)
Portal hypertension (K76.6)

- Acute and subacute hepatic
coma (K72.0)
- Primary biliary cirrhosis
(K74.3)
- Autoimmune hepatitis
(K75.4)
- Chronic passive congestion
of liver (Cardiac cirrhosis)
(K76.1)
- Infarction of liver (shock
liver) (K76.3)
- Hepatorenal syndrome
(K76.7)

123. Disorder of
gallbladder, biliary
tract and pancreas

- Calculus of gallbladder with
or without cholecystitis
(K80.0-.2)
- Calculus of bile duct with or
without cholangitis (K80.3-.5)

-

Cholangitis (K83.0)
Obstruction of bile duct (K83.1)
Acute pancreatitis (K85.-)
Chronic pancreatitis (K86.-)

- Acalculus cholecystitis
(K81.0)
- Chronic cholecystitis (K81.1)
- Spasm of sphincter of Oddi
(K83.4)
- Stenosis of sphincter of Oddi
(K83.6)

- Secondary bacterial
peritonitis (K65.01)
- Hemoperitoneum (K66.1)

124. Other diseases of
- Gastrointestinal bleeding
the digestive system (K92.-)

- Blind loop syndrome (K90.2)
- Pancreatic steatorrhea
(K90.3)
- Malabsorption due to
intolerance (K90.4)
- Intestinal malabsorption,
unspecified (K90.9)
- Post surgical disorders of
digestive system K91.-)

125. Infectious of the
- Cutaneous abscess, furuncle
skin and
and carbuncle (L02.-)
subcutaneous tissue - Cellulitis (L03.-)

- Staphylococcal scalded skin
syndrome (L00.-)
- Impetigo (L01.-)
- Acute lymphadenitis (L04.-)
- Pyoderma (L08.0)
- Erythrasma (L08.1)

126. Bullous disorders

- Pemphigus (L10.-)
- Pemphigoid (L12.-)

127. Dermatitis and
eczema

- Contact dermatitis (L23.-)
- Eczema (L30.9)
- Generalized skin eruption due
to drugs and medicaments
(L27.0)

128. Papulosquamous

- Psoriasis vulgaris (L40.-)
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-

- Dermatitis herpetiformis
(L13.0)

Seborrhoeic dermatitis (L21.-)
- Atopic dermatitis (L20.-)
Exfoliative dermatitis (L26.-)
- Localized skin eruption due
Lichen simplex chronicus (L28.0) to drugs and medicaments
Prurigo nodularis (L28.-)
(L27.1)
- Pruritus (L29.-)
- Nummular dermatitis (L30.0)
- Dyshidrosis (L30.1)
- Cutaneous autosensitization
(L30.2)
- Infective dermatitis (L30.3)
- Erythema intertrigo (L30.4)
- Pityriasis alba (L30.5)
- Generalized pustular
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

disorders

129. Urticaria and
erythema

psoriasis (L40.1)
- Acrodermatitis continua
(L40.2)
- Guttate psoriasis (L40.3)
- Arthropathic psoriasis
(L40.0)
- Parapsoriasis (L41.-)
- Pityriasis rosea (L42.-)
- Lichen planus (L43.-)
- Urticaria (L50.0)

- Steven-Johnson syndrome
(L51.1)

130. Radiation-related
disorders of the skin
and subcutaneous
tissue
131. Disorder of skin
appendage

ระด ับ 3

- Nonbullous erythema
multiforme (L51.0)
- Toxic epidermal necrolysis
(L51.2)
- Erythema nodosum (L52.-)
- Toxic erythema (L53.0)
- Erythema annulare
centrifugum (L53.1)
- Erythema marginatum
(L53.2)
- Sunburn (L55.-)
- Skin changes due to
ultraviolet radiation
(L56. ถึง L57.-)
- Radio dermatitis (L58.-)

- Acne (L70.-)

- Alopecia areata (L63.-)
- Non scaring hair loss (L65.-)
- Scarring hair loss (L66.-)

Nail disorders (L60.-)
Androgenic alopecia (L64.)
Hirsutism (L68.0)
Acquired hypertrichosis
lanuginosa (L68.1)
- Hypertrichosis (L68.9)
- Rosacea (L71.-)

132. Other disorders of
- Decubitus ulcer (L89.-)
the skin and
subcutaneous tissue

- Vitiligo (L80.-)
- Post inflammatory
hyperpigmentation (L81.0)
- Discoid lupus erythematosus
(L93.0)
- Vasculitis limited to skin (L95.-)
- Febrile neutrophilic dermatosis
(L98.2)

-

133. Infectious
arthropathies

- Pyogenic arthritis (M00.-)

- Reactive arthropathies
(M02.-)

- Pseudogout (M11.8)
- Monoarthritis (M13.1)

- Palindromic rheumatism
(M12.3)

134. Inflammatory
polyarthropathies
(M10.-)

- Rheumatoid arthritis (M05.ถึง M06.)
- Gout (M10.-)
- Polyarthritis (M13.0)

135. Arthrosis

- Osteoarthritis (M15.- ถึง
M19.)

136. Other joint disorders
137. Systemic connective - Systemic lupus
tissue disorders
erythematosus (M32.-)

-

Chloasma (L81.1)
Seborrhoeic keratosis (L82.-)
Acanthosis nigricans (L83.-)
Corns and callosities (L84.-)
Pyoderma gangrenosum
(L88.-)

- Hemarthrosis (M25.0)
-

Other dermatomyosis (M33.1)
Polymyositis (M33.2)
Systemic sclerosis (M34.-)
Mixed connective tissue disease
(M35.1)

- Polyarteritis nodosa (M30.0)
- Churg-Strauss syndrome
(M30.1)
- Goodpasture’s syndrome
(M31.0)
- Thrombotic
thrombocytopenic purpura
(M31.1)
- Wegener’s granulomatosis
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
(M31.3)
- Takayasu’s arteritis (M31.4)
- Giant cell arteritis with
polymyalgia rheumatica
(M31.5)
- Sjogren’s syndrome (M35.0)
- Behcet’s disease (M35.2)
- Polymyalgia rheumatica
(M35.3)
- Weber-Christian syndrome
(M35.6)

138. Spondopathies

- Ankylosing spondylitis (M45.-)
- Other spondylosis with
myelopathies (M47.1)
- Other spondylosis with
radiculopathy (M47.1)

139. Other dorsopathies

- Cervical disc disorder with
- Radiculopathy (M54.1)
myelopathy (M50.0)
- Cervical disc disorder with
radiculopathy (M50.1)
- Lumbar and other intervertebral
disc disorders with myelopathies
(M51.0)
- Lumbar and other intervertebral
disc disorder with radiculopathy
(M51.1)

140. Disorders of muscle - Myositis, unspecified (M60.9) - Rhabdomyolysis (M62.8)

- Infective myositis (M60.0)
- Necrotizing fasciitis (M72.6)

141. Other soft tissue
disorders

- Frozen shoulder (M75.0)

- Fibromyalgia (M79.7)
- Myofascial pain syndrome
(M79.8)

142. Disorders of bone
density and
structure

- Osteoporosis without fracture - Osteomyelitis (M86.-)
(M81.-)
- Osteonecrosis (M87.-)

- Osteoporosis with pathological
fracture (M80.-)
- Adult osteomalacia (M83.)
- Pathological fracture (M84.4)
- Costochondritis (M94.0)

143. Glomerular diseases - Acute nephritic syndrome
(N00.-)
- Nephrotic syndrome (N04.-)
- Glomerular disorders in
diabetes mellitus (N08.3*)
- Glomerular disorders in
systemic connective tissue
disorders (N08.5*)

- Rapidly progressive nephritic
syndrome (N01.-)
- Chronic nephritic syndrome
(N03.-)

- Recurrent and persistent
haematuria (N02.-)
- Glomerular disorders in
infectious and parasitic
disease (N08.0*)
- Glomerular disorders in
neoplastic disorder (N08.1*)
- Glomerular disorders in
blood diseases and disorders
involving the immune
mechanism (N08.2*)
- Glomerular disorders in
other endocrine, nutrition
and metabolic diseases
(N08.4)

144. Renal tubular
interstitial diseases

- Obstructive and reflux uropathy
(N13.- ยกเว ้น N13.6)
- Drug induced tubulo-interstital
conditions (N14.-)

- Nonobstructive refluxassociated chronic
pyelonephritis (N11.0)
- Chronic obstructive
pyelonephritis (N11.1)
- Chronic tubulo-interstitial
nephritis, unspecified
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- Acute pyelonephritis (N10.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2
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(N11.9)
- Pyonephrosis (N13.6)
- Renal and perinephric
abscess (N15.1)
- Renal tubulo-interstitial
disorders in infectious and
parasitic disease (N16.0*)
- Renal tubulo-interstitial
diseases in neoplastic
diseases (N16.2*)
- Renal tubulo-interstitial
diseases in metabolic
disease (N16.3*)
- Renal tubulo-interstitial
disease in systemic
connective tissue diseases
(N16.4*)
- Renal tubulo-inertial
disorder in transplant
rejection (N16.5*)

145. Renal failure

- Acute renal failure (N17.-)
- Chronic kidney disease
(N18.-) ยกเว ้น N18.5
- Chronic kidney disease stage
5 (N18.5)

146. Urolithiasis

- Calculus of kidney and ureter
(N20.-)

147. Other disorders of
kidney and ureter

- Calculus of lower urinary
tract (N21.-)
- Renal tubular acidosis (N25.8)
- Secondary hyperparathyroidism
of renal origin (N25.8)

- Renal osteodystrophy
(N25.0)
- Nephrogenic diabetes
insipidus (N25.1)
- Ischemic and infarction of
kidney (N28.0)
- Cyst of kidney, acquired
(N28.1)

148. Other diseases of
the urinary system

- Acute cystitis (N30.0)
- Neuromuscular dysfunction
of bladder (N31.-)

- Chronic cystitis (N30.1-N30.2)
- Bladder-neck obstruction
(N32.0)
- Nonspecified urethritis
(N34.1)
- Urethral stricture (N35.-)

149. Diseases of male
genital organs

- Hyperplasia of prostate
(N40.-)

- Prostatitis (N41.-)
- Orchitis, epididymitis
(N45.-)
- Atrophy of testis (N50.0)

150. Disorders of breast

- Galactorrhea (N64.3)

151. Noninflammatory
disorders of female
genital tract

- Primary amenorrhea
(N91.1)
- Secondary amenorrhea
(N91.1)

152. Pregnancy with
abortive outcome

- Hydatidiform mole (O001.-)
- Renal failure following
abortion and ectopic and
molar pregnancy (O008.4)

153. Oedema, proteinuria
and hypertensive
disorders in

- Pre-existing hypertension
complicating pregnancy,
childbirth and puerperium

- Pre-existing hypertensive
disorder with superimpose
proteinuria (O11.-)
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ระด ับ 1

pregnancy childbirth
and the puerperium

154. Other maternal
- Diabetes mellitus arising in
disorders
pregnancy (O24.4)
predominantly
related to pregnancy

ระด ับ 2
(O10.-)

- Infection of kidney in pregnancy
(O23.0)
- Infection of bladder in pregnancy
(O23.1)
- Abnormal hematological finding
on antenatal screening of mother
(O28.0)

155. Complications of
labour and delivery

ระด ับ 3
- Gestational (pregnancy
induced) hypertension
(O13.- -O14.-)
- Eclampsia (O15.-)
- Deep vein thrombosis in
pregnancy (O22.3)
- Cerebral venous thrombosis
in pregnancy (O22.5)
- Pre-existing diabetes type 1
in pregnancy (O24.0)
- Pre-existing diabetes type 2
in pregnancy (O24.1)
- Malnutrition in pregnancy
(O25.-)
- Herpes genitalis (O26.4)
- Liver disorders in
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O26.6)
- Intrapartum hemorrhage
with coagulating defect
(O67.0)
- Postpartum coagulation
defects (O72.3)

156. Complication
predominanty
related to the
purperium

- Obstetric embolism (088.-)

157. Other Obstetric
conditions

- Maternal infectious and parasitic - Anemia complicating
disease complicating pregnancy,
pregnancy childbirth the
childbirth and puerperium (O98.- puerperium (O99.0)
)
- Other diseases of blood and
blood-forming organs
complication pregnancy,
childbirth and the puerperium
(O99.1)
- Endocrine, nutrition and
metabolic diseases
complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium
(O99.2)
- Disease of the circulatory
system complicating
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.4)
- Disease of the respiratory
system complicating
pregnancy childbirth and
the puerpurium (O99.5)
- Disease of the digestive
system complicating
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.6)
- Disease of the skin and
subcutaneous tissue
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- Urinary tract infection
following delivery (O86.2)
- Venous complication in the
puerperium (O87.-)
- Cardiomyopathy in the
puerperium (O90.3)
- Post partum acute renal
failure (O90.4)
- Postpartum thyroiditis
(O90.5)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
complicating pregnancy
childhood and the
puerperium (O99.7)
- Other specified diseases and
conditions complicating
pregnancy childbirth and
the puerperium (O99.8)

158. Congenital
malformations of
the circulatory
system

- Atrial septal defect (Q21.1)

- Ventricular septal defect (Q21.0) - Congenital pulmonary
stenosis (Q22.1)
- Patent ductus arteriosus
(Q25.0)
- Coarctation of aorta (Q25.1)

159. Other congenital
malformations of
the digestive system

- Choledochal cyst (Q44.4)
- Congenital cystic disease of
liver (Q44.6)

160. Congenital
malformations of
the urinary system

- Polycystic kidney disease, adult
type (Q61.2)

161. Other congenital
malformations

- Neurofibromatosis (Q55.0)
- Tuberous sclerosis (Q85.1)
- Peutz-Jegher’s syndrome
(Q85.80)
- Marfan’s syndrome (Q87.4)
- Thyroglossal duct cyst
(Q89.21)

162. Chromosomal
abnormalities

- Down’s syndrome (Q90.-)
- Turner’s syndrome (Q96.-)
- Klinefelter’s syndrome (Q98.-)

163. Symptoms and signs - Cough (R05.-)
involving circulatory
and respiratory
systems

- Bradycardia (R00.1)
- Hemoptysis (R04.2)

- Pulmonary hemorrhage
(R04.3)
- Cheyne-Stokes breathing
(R06.3)
- Hiccup (R06.6)

164. Symptoms and signs
involving digestive
system and
abdomen

- Dysphagia (R13.-)

- Change in bowel habit
(R19.4)

165. Symptoms and signs
involving the skin
and subcutaneous
tissue

- Flushing (R23.2)

166. Symptoms and signs
involving the
nervous and muscle
skeletal systems

- Ataxic gait (R26.0)
- Bedridden (R26.3)
- Tetany (R29.0)

167. Symptoms and signs - Unspecified haematuria
involving the urinary (R31.-)
system

- Retention of urine (R33.-)
- Acute renal failure (prerenal)
(R39.2)

168. General symptoms
and signs

- Other and unspecified convulsion
(R56.8)
- Cardiogenic shock (R57.0)
- Localized enlarged lymph nodes
(R59.6)
- Generalized enlarged lymph
nodes (R59.1)
- Localized edema (R60.0)

- Fever, unspecified (R50.9)
- Headache, unspecified
(R51.0)
- Syncope and collapse (R55.-)
- Hypovolemic shock (R57.1)
- Septic shock (R57.2)
- Generalized edema (R60.1)
- Impaired fasting glucose

- Drug-induced fever (R50.2)
- Systemic inflammatory
response syndrome (R65.-)
- Abnormal glucose tolerance
test (R73.0)
- Hypoalbuminemia (R77.0)
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ระด ับ 1
(R73.1)

169. Abnormal findings
on diagnostic
imaging and in
function studies,
without diagnosis

ระด ับ 2
- Abnormal weight loss (R63.4)

- Abnormal findings on
diagnostic imaging of lung
(coin lesion, lung mass)
(R91.-)

- Intracranial spaceoccupying lesion (R90.0)
- Abnormal finding on
diagnostic imaging of liver
and biliary tract (R39.2)

170. Effect of foreign
body entering
through natural
orifice

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological
substances
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ระด ับ 3

- Foreign body in respiratory
tract (T17.-)
- Foreign body in alimentary
tract (T18.-)
- Burn and corrosion of
gastrointestinal tract
(T28.0-T28.2, T28.5-T28.7)
- Poisoning by anticoagulants
(T45.5)

- Poisoning by systemic
antibiotics, antiinfective and
antiparasitic (T36.- ถึง T37.-)
- Poisoning by hormones
(T38.-)
- Poisoning by nonopioid
analgesics, antipyretic and
antirheumatics (T39.-)
- Poisoning by narcotics and
psychodysleptics (T40.-)
- Poisoning by antiepileptic,
sedative-hypnotic and
antiparkinsonism drugs
(T42.-)
- Poisoning by psychotropic
drugs (T43.-)
- Poisoning by drugs primary
of affecting the autonomic
nervous system (T44.-)
- Poisoning by antiemetic and
antiemetic drugs (T45.0)
- Poisoning by antineoplastic
and immunosuppressive
drugs (T45.1)
- Poisoning by Iron and its
compound (J45.4)
- Poisoning by cardiacstimulant glycosides (T46.0)
- Poisoning by calcium-channel
blockers (T46.1)
- Poisoning by antidysrhythmic
drugs (T46.2)
- Poisoning by angiotensinconverting enzyme inhibitors
(J46.4)
- Poisoning by other
antihypertensive drugs
(T46.5)
- Poisoning by
antihyperlipidaemic drugs
(T46.6)
- Poisoning by antacid and
antigastric secretion drugs
(T47.0-T47.1)
- Poisoning by laxatives
(T47.3-T47.4)
- Poisoning by diuretics
(J50.0-T50.2)
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- Poisoning by drug affecting
uric acid metabolism
(T50.4)

172. Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as to
sources

173. Certain early
complications of
trauma

- Toxic effect of alcohol (T51.-)
- Toxic effect of organic
solvents (T52.-)
- Toxic effect of metals (T56.-)
- Toxic effect of arsenic
(T57.0)
- Toxic effect of carbon
monoxide (T58.-)
- Toxic effect of gases, fumes
and vapours (T59.-)
- Toxic effect of Pesticide
(T60.-)
- Toxic effect of noxious
substances eaten as food
(T61.- ถึง T62.-)
- Toxic effect of contact with
venomous animals
- Snake venoms
(haematotoxin (T63.00)
- Snake venoms
(neurotoxin) (T63.01)
- Venom of scorpion
(T63.2)
- Venom of marine animals
(Jelly fish) (T63.6)
- Heatstroke and sunstroke
(T67.0)
- Asphyxiation (T71.-)
- Effect of lightning (T75.0)
- Drowning and nonfatal
submersion (T75.1)
- Effect of electric current
(T75.4)
- Anaphylactic shock due to
adverse food reaction (T78.0)
- Anaphylactic shock,
unspecified (T78.2)
- Angioneurotic oedema
(T78.3)
- Post-traumatic wound infection
(T79.3)

174. Complications of
- Thrombophlebitis following
- Accidental puncture and
surgical and medical infusion, transfusion and
laceration during a procedure
(T81.2)(Y60.-)
care
therapeutic injection (T80.1)
(Y62.-)
- Infection following a procedure
- Hemorrhage and hematoma
(T81.4)(Y62.-)
complicating a procedure
- Infection and inflammatory
(T81.0) (Y60.-)
reaction due to other internal
prosthetic device implants and
grafts (eg intraperitoneal dialysis
catheter)(T85.7)(Y73.1)

- Infections following infusion,
transfusion and therapeutic
injection (T80.2) (Y62.1)
- ABO incompatibility reaction
(T80.3)
- Rh incompatibility (T80.4)
- Anaphylactic shock due to
serum (T80.5)
- Serum sickness (J80.6)
- Mechanical complication of
heart valve prosthesis
(T82.0)(Y71.2)
- Mechanical complication of
cardiac electronic device
(T82.1)(Y71.2)
- Mechanical complication of
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-

-

-

-

-

-

175. Provisional
assignment of new
diseases of
uncertain etiology
176. Bacterial agents
resist to antibiotic

177. Other external
causes of accidental
injury
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vascular dialysis catheter
(T82.4)(Y47.1)
Mechanical complication of
other cardiac and vascular
devices and graft (e.g. AV
shunt, umbrella device,
balloon)(T82.5)(Y71.2)
Infection and inflammation
reaction due to cardiac
valve prosthesis (T82.6)
(Y71.2)
Infection and inflammatory
reaction due to other
cardiac and vascular device,
implants and grafts (T82.7)
(Y71.2)
Mechanical complication of
urinary (indwelling) catheter
(T83.0)(Y73.1)
Infection and inflammatory
reaction due to prosthetic
device implant and graft in
urinary system (T83.5)
(Y73.2)
Mechanical complication of
other specified internal
prosthetic device, implant
and graft (e.g.
intraperitoneal dialysis
catheter) (T85.6) (Y73.1)
Bone-marrow transplant
rejection (T86.0)(Y83.0)
Kidney transplant failure
and rejection (T86.1) (Y83.0)
Heart transplant failure and
rejection (T86.2) (Y83.0)
Liver transplant failure and
rejection (T86.4) (Y83.0)
Anaphylactic shock due to
adverse effect of correct
drug and medicament
properly administered
(T88.6)

- Severe acute respiratory
syndrome (SARS)(U04.9)

- Agent resistant to other
penicillin-related antibiotics
(U80.8)
- Agent resistant to multiple
antibiotics (U88.-)

- Penicillin resistant agent (U80.0) - Vancomycin resistant agent
- Methicillin resistant agent
(U81.0)
(U80.1)
- Agent resistant to other
vancomycin related antibiotic
(U81.8)
- Fall (W00.-W19.-)
- Bitten or stuck by dog
- Inhalation of gastric contents
(W54.-)
(W78.-)
- Bitten or stuck by other
- Contact with hypodermic needle
mammals (W55.-)
(W46.-)
- Accidental drowning and
submersion (W65.-W74.-)
- Contact with venomous
snakes (X20.-)
- Contact with scorpions

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ | 81
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
(X22.-)
- Contact with hornets, wasps
and bees (X23.-)
- Contact with centipedes and
venomous millipedes (X24.-)
- Contact with venomous
marine animals (X26.-)

178. Accidental poisoning
by and exposure to
noxious substances

Accidental poisoning by and
exposure to
- analgesics, antipyretics
and antirheumatics (X40.-)
- antiepileptic, sedativehypnotic, antiparkinsonism
and psychotropic drugs
(X41.-)
- narcotics and
psychodysleptics (X42.-)
- other drugs acting on the
auto-nomic nervous
system (X43.-)
- alcohol (X45.-)
- organic solvents and
halogenated hydrocarbons
(X46.-)
- gases and vapour (X47.-)
- pesticides (X48.-)

179. Intentional selfharm

Intentional self-poisoning by
and exposure to
- Non opioid analgesic,
antipyretics and
antirheumatic (X60.-)
- Antiepileptic, sedativehypnotic, antiparkinsonism
and psychotropic drugs
(X61.-)
- Narcotics and
psychodysleptics (X62.-)
- Drug acting on autonomic
nervous system (X63.-)
- Alcohol (X65.-)
- Organic solvents and
halogenated hydrocarbons
(X66.-)
- Gases and vapours (X67.-)
- Pesticides (X68.-)
- Hanging strangulation and
suffocation (X70.-)
- Drowning and submersion
(X71.-)

180. Drugs, medicaments - Antineoplastic drugs (Y43.1
and biological
ถึง Y43.3)
substances causing - Anticoagulants (Y44.2)
adverse effects in
- Diuretics (Y54.0-Y54.5)
therapeutic use

- Systemic antibiotics, antiinfective and antiparasitics (Y40.ถึง Y41.-)
- Hormones and synthetics
substitutes (Y42.-)
- Analgesic, antipyretics and antiinflammatory drugs (Y45.-)

- Antiallergic and antiemetic
drugs (Y43.0)
- Immunosuppressive drugs
(Y43.4)
- Iron preparations (Y44.0)
- Thrombolytic drug (Y44.5)
- Natural blood and blood
products (Y44.6)
- Antiepileptics and
antiparkinsonism drugs
(Y46.-)
- Sedatives, hypnotics and
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ระด ับ 1

ระด ับ 2
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antianxiety drugs (Y47.-)
- Psychotropics drug (Y49.-)
- Drugs primary effecting the
autonomic nervous system
(Y51.-)
- Agents primary affecting
cardiovascular system
(Y52.)
- Antacids and antigastric
secretion drugs (Y53.0Y53.1)
- Laxatives (Y53.2-Y53.4)
- Agents affecting uric acid
metabolism (Y54.8)

181. Supplementary
factors related to
causes of morbidity
and mortality

- Nosocomial conditions
(Y95.-)

182. Persons
- General medical
encountering health examinations (Z00.0)
services for
- Observation for suspected
examinations and
cardiovascular diseases
investigation
(Z03.5)

- Observation for suspected
malignant neoplasm (Z03.1)

183. Persons with
potential health
hazards related to
communicable
diseases

- Contact with and exposure to
tuberculosis (Z20.1)
- Contact with and exposure to
viral hepatitis (Z20.5)
- Contact with and exposure to
HIV (Z20.6)
- Asymptomatic HIV infections
(Z21)
- Carrier of viral hepatitis (Z22.5)

184. Persons
- Radiotherapy session (Z51.0)
encountering health - Chemotherapy session for
services for specific
neoplasm (Z51.1)
procedures and
- Palliative care (Z51.5)
health care

185. Persons
encountering health
services in other
circumstances
- Transplant organ and tissue
status (Z94.-)
- Presence of cardiac and
vascular implants and graft
(Z95.-)

187. Perioperative
medicine

- Perioperative management of
medical diseases e.g.
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- Attention to tracheostomy
(Z43.0)
- Attention to gastrostomy
(Z43.1)
- Blood (including stem cell)
donor (Z52.0)
- Bone marrow donor (Z52.3)
- Dietary counseling and
surveillance (Z71.3)
- Tobacco abuse counseling
(Z71.6)
- HIV counseling (Z71.7)

186. Persons with
potential health
hazards

- Examination of potential
donor for organ and tissue
(Z00.5)
- Observation for suspected
myocardial infarction
(Z03.4)
- Follow-up examination after
surgery for other conditions
(Z09.0)
- Follow-up-examination after
radiotherapy for other
conditions (Z09.1)
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diabetes mellitus, renal
failure, heart disease,
hematological disease
- Prevention and management
of postoperative complication

ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพื่อวิ นิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทําหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็ น 3
ประเภท คือ 1. manual procedure 2. การสังตรวจทางห้
่
องปฏิบ ัติการ และ 3. ประเมินและดูแลรักษาโรค
ต่างๆ ในการทํา manual procedure นัน้ ในบางหัตถการจําเป็ นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หัตถการ ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัต ถการที่แ พทย์ ป ระจํ าบ้ านต้ องสามารถทํ า ได้ โดยไม่ ต้ องมีผู้กํ ากับ ดู แ ล และ
สามารถสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ให้ทาํ หัตถการดังกล่าวได้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65)
- Basic cardiac life support (99.63)
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Endotracheal intubation (96.04)
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608)
- Peak flow measurement (89.38)
- Tzanck smear
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94)
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านต้องทําได้ภายใต้การกํากับดูแล จนกระทังมี
่ ความมันใจ
่
และสามารถสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจําบ้านให้ทาํ หัตถการนัน้ ได้ดว้ ย
- Abdominal paracentesis (54.91)
- Arthrocentesis (81.921)
- Lumbar puncture (03.31)
- Central venous line placement (38.93)
- Thoracentesis (34.91)
- Advanced cardiac life support (99.62)
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31)
- Placement of arterial lines (38.91)
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92)
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หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาํ ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทํา
- Chest tube placement (34.04)
- venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) (89.64)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Insertion of temporary pacemaker (37.78)
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Pleural biopsy (34.24)
- Proctoscopy (48.23)
- Prostigmine test
- Therapeutic phlebotomy (383.99)
- Venous cutdown (38.94)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทํา หรือเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy
(3324)
- Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56)
- Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25)
- Exercise stress test (89.41)
- Liver biopsy (50.11)
- Renal biopsy (55.23)
- Upper GI endoscopy (45.13, 45.16)
- Pericardial tapping (37.0)
- Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06)
- Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233)
- Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11)
- Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding (44.43)
- Transcatheter embolization of gastric or duodenal bleeding (44.44)
- Percutaneous ablation of liver lesion or tissue (50.24)
- Transarterial oily chemoembolization (9925, 8847)
- Closed (percutaneous) (needle) biopsy of intra-abdominal mass (54.24)
- Implantation of automatic cardioconverter defibrillator (AICD) (37.94)
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2. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ระดับที่ 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus
- Bone marrow aspiration interpretation
- Electrocardiography
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid,
ascitic fluid, synovial fluid
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body fluid
- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus
- Peripheral blood smear
- Stool examination for parasite and occult blood
- Urinalysis
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง
:: รังสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
MRI brain
GI contrast radiography
Thyroid uptake and scan
:: โลหิ ตวิ ทยา
Clotting time
Complete blood count
Coombs’ test
Cold agglutinin
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Hemoglobin analysis
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)
Osmotic fragility test
Screening coagulogram
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Protein electrophoresis
Vitamin B12 level, and folic acid level
:: ฮอร์โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
:: จุลชีววิ ทยา
Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen
Assay for H. pylori
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens eg.
Blood, Urine, Urethral discharge
Profiles of viral hepatitis serology
Viral load eg HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
:: อิ มมูโนวิ ทยา
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Rheumatoid factor
Anti CCP
Serological test for glomerulonephritis
Serological test for infectious disease
CD4
:: ระบบการหายใจ
Arterial blood gas
Pulmonary function test
:: พิ ษวิ ทยา
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
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ระดับที่ 3

:: อืน่ ๆ
Hb A1C , Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Fasting and postprandial plasma glucose
Fractional excretion of sodium and other electrolyte
Oral Glucose tolerant test (OGTT)
Lipid profiles
Liver function test
Microalbuminuria
Serum ketone
Serum muscle enzymes
Serum และ urine osmolality
Transtubular Potassium Gradient (TTKG)
Tumor marker
Urinary protein/creatinine
Amylase/lipase enzymes
Serum cardiac markers
Serum lactate
Body fluid analysis
สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้
:: รังสีวินิจฉัย
Bone densitometry
Bone scan
Carotid angiography
Carotid doppler ultrasound
IVP
MRA brain
MRI spinal cord
Myelography
Myocardial Thallium scan
Pulmonary angiography
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Renal angiography and venography
Renal scan
Retrograde pyelogram
Single photon emission computed tomography( SPECT)
Transcranial carotid ultrasound
Ventilation/ Perfusion lung scan
PET / CT scan
Voiding cystourethrography
:: พยาธิ วิทยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
:: ทางเดิ นอาหาร
24-hour esophageal pH monitoring
Esophageal manometry
:: อิ มมูโนวิ ทยา
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity
:: ระบบการหายใจ
Sleep study
:: ประสาทวิ ทยา
EEG
EMG and NCV
Evoked potential
:: โลหิ ตวิ ทยา
Flow cytometry
HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
Thrombophilia test
:: เวชพันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA/ Gene mutation testing

V1 | 23-02-2018

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ | 89

:: อืน่ ๆ
Cystoscopy
Erythrocyte transketolase activity
Lipoprotein electrophoresis
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry
Serum zinc, copper
Thiamin pyrophosphate effect
3. การประเมิ นหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1 การประเมิ นหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ แพทย์ประจําบ้านทําด้วยตนเอง
- Anthropometric measurement
- Assessment of nutritional status
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news
- Cognitive assessment ทีเ่ ทียบเท่ากับ Mini mental state examination
(MMSE)
- Enteral nutrition
- Genetic counseling
- Parenteral nutrition
- Pattern of inheritance of genetic disease
- Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหรือต่อการ
ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาํ บัด
- Mechanical ventilator
กลุ่มที่ 2 การประเมิ นและดูแลรักษาที่ มีแพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทาํ ด้วย
ตนเองหรือช่วยทํา
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
กลุ่มที่ 3 การประเมิ นและดูแลรักษาที่ แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ ช่วยทํา
หรือเคยเห็น
- Bone marrow/Stem cell transplantation
- Renal transplantation
- Plasmapheresis
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ความรู้ทางด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
2) การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวติ
3) การบอกข่าวร้าย
4) ปั จจัยทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6) เข้าใจพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
7) การสือ่ สารกับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ว่ มงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูร้ ว่ มงาน
2. Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดที ส่ี ดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ เพือ่ นร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤติ นิสยั
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
-การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
-การรักษาความน่าเชือ่ ถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
-การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดที ส่ี ดุ
-การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ เพือ่ นร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
-ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
-ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
-การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริษทั ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทัง้ ความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับ
การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิทธิผปู้ ่ วย
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(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
(5) การปฏิบตั ใิ นกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยร้องขอการรักษาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือมีอนั ตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกําหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรูท้ ค่ี น้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
3. System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกัน สุ ข ภาพ เช่ น ระบบประกัน สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า ระบบประกัน สังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวติ เป็ นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรูก้ ฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผปู้ ่ วย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็ นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
4. Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
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7) การจัดกลุ่มโรคและค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม Disease -related group
(DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้ องกันโรค
11) การดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็ นต้น
13) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
14) การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
เป็ นต้น
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ภาคผนวก 3
การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เที ยบเท่าปริ ญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (วว.) หรือหนังสืออนุ มตั ิ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์ ให้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ ถือเป็ นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไปตาม
ความสมัครใจของแต่ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้าน หากแพทย์ประจํา
บ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่า จะรับการฝึ กอบรม
ทีม่ โี อกาสได้รบั ทัง้ วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒดิ งั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณี ทส่ี ถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อให้มกี ารรับรองคุณวุฒ ิ
วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มกี ารรับรองคุณวุฒ ิ ให้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ สามารถแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทราบตัง้ แต่ว ันเริม่ เปิ ดรับสมัครการ
คัดเลือกเข้าเป็ นแพทย์ประจําบ้านไปจนถึงวันทีเ่ ริม่ เปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณีทส่ี ถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้ม ี
การรับรอง วว. หรือ อว. ให้มคี ุณวุฒ ิ ดังกล่าว แต่มที รัพยากรจํากัด สถาบันนัน้ สามารถติดต่อขอความร่วมมือจาก
อาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอืน่ มาช่วยได้
การทีแ่ พทย์ประจําบ้านสอบผ่านและมีสทิ ธิ ์ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรือ หนังสืออนุ มตั ิ สาขาอายุรศาสตร์แล้ว
หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒ ิบ ัตร หรือ หนังสือ
อนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์ มีคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องทําให้ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั
ทีส่ ง่ มาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. กรณีงานวิจยั วารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็ นงานวิจยั แบบ systematic review และ metaanalysis โดยให้เพิม่ วงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic review และ meta-analysis เพื่อให้
เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ง การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพทีอ่ ยูน่ อกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็ น
บทความที่ตีพ ิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar
หรือในวารสารนานาชาติทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพมิ พ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน
10 ปี (วารสารเริม่ ออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาํ ว่า Ph.D. หรือ ปร.ด.
ท้ายชื่อในคุณวุฒ ิ หรือวุฒ ิการศึกษา รวมทัง้ การใช้คําว่า ดร. นํ าหน้ าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ท่ี
ได้วว. หรือ อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒกิ ารศึกษาประจําสถานศึกษาได้
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ดังนัน้ วุ ฒ ิบ ัตรฯ หรือ หนั งสืออนุ ม ตั ิฯ ที่ได้ร บั การรับ รองวุ ฒ ิการศึกษานี้ จะมีคําว่ า “เทียบเท่ า
ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน้
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ภาคผนวก 4
จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

2
3
4
5
6
10 10 10 10 12
500 500 500 500 600
150 150 150 150 180
50 50 50 50 60

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน)

50

50

50

50

60

11
22
1100
330
110

12
24
1200
360
120

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

7
8
9
10
14 16 18 20
700 800 900 1000
210 240 270 300
70 80 90 100

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

13
26
1300
390
130

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 130

140 150 160 170 180

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

19
38
1900
570
190

20
40
2000
600
200

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 70

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 190

80

90

14
28
1400
420
140

15
30
1500
450
150

21
42
2100
630
210

100 110 120
16
32
1600
480
160

22
44
2200
660
220

17
34
1700
510
170

23
46
2300
690
230

18
36
1800
540
180

24
48
2400
720
240

200 210 220 230 240
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จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

25
50
2500
750
250

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 250

260 270 280 290 300

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จํานวนผูป้ ่ วยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จํานวนผูป้ ่ วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

31
62
3100
930
310

32
64
3200
960
320

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 310

26
52
2600
780
260

27
54
2700
810
270

33
66
3300
990
330

28
56
2800
840
280

34
68
3400
1020
340

35
70
3500
1050
350

30
60
3000
900
300

36
72
3600
1080
360

320 330 340 350 360

หมายเหตุ จํานวนผูป้ ่ วยนอกอายุรศาสตร์ นับทัง้ คลินิกอายุรกรรมและคลินิกเฉพาะโรค
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ภาคผนวก 5
รายชื่อแพทย์ผ้ใู ห้การอบรม
ก. ประเภทเต็มเวลา

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ชื่อ
ผศ.นพ. กมล แก้วกิตณ
ิ รงค์
ผศ.พญ. กมลวรรณ จุตวิ รกุล
อ.นพ. กฤษฎา วุฒกิ ารณ์
ผศ.นพ. กําพล สุวรรณพิมลกุล
อ.พญ. เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
ศ.นพ. เกือ้ เกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ผศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล
ผศ.นพ. ครองวงศ์ มุสกิ ถาวร
อ.นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์
อ.นพ. จักรกฤษ อมรวิทย์
อ.นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ ์
ผศ.พญ. จันทนา ผลประเสริฐ
อ.พญ. จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ
อ.พญ. จิรดา ศรีเงิน
รศ.นพ. เจตทะนง แกล้วสงคราม
ผศ.นพ. เจตน์ วิทติ สุวรรณกุล
รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์
อ.นพ. ชนัทธ์ กําธรรัตน์
อ.ดร.พญ. ชนิดา วินะยานุวตั คิ ณ
ุ
อ.นพ. ชัยภัทร ชุณหรัศมิ ์
ศ.ดร.นพ. ชุษณา สวนกระต่าย
อ.นพ. ชูศกั ดิ ์ ลิโมทัย
อ.พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล
อ.พญ. ฐิตา เจียสกุล
อ.พญ. ณัฎยา ภูว่ รวรรณ
อ.พญ. ณัฏยา สินทวิชยั
ผศ.นพ. ณัฐ พสุธารชาติ
ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ ์

สาขาวิ ชา
โรคระบบทางการหายใจ
โรคติดเชือ้
โลหิตวิทยา
โรคติดเชือ้
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคไต
โรคไต
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรคติดเชือ้
ประสาทวิทยา
โรคหัวใจ
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา
ประสาทวิทยา
โรคภูมแิ พ้
ตจวิทยา
โรคระบบทางการหายใจ
ตจวิทยา
มะเร็งวิทยา
ประสาทวิทยา
โรคติดเชือ้
ประสาทวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
โลหิตวิทยา
มะเร็งวิทยา
มะเร็งวิทยา
ประสาทวิทยา
โรคไต
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ลําดับ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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ชื่อ
ผศ.นพ. ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ผศ.นพ. ณัฐวุฒ ิ โตวนําชัย
อ.พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม
อ.พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย
อ.พญ. ณิชา สมหล่อ
ศ.นพ. เถลิงศักดิ ์ กาญจนบุษย์
อ.นพ. ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์
ผศ.ดร.นพ. ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ
อ.นพ. ธิตวิ ฒ
ั น์ ศรีประสาธน์
ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
อ.นพ. นพพล ลีลายุวฒ
ั นกุล
รศ.นพ. นภชาญ เอือ้ ประเสริฐ
อ.พญ. นภา ปริญญานิตกิ ลู
อ.นพ. นริศร ลักขณานุรกั ษ์
ผศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน
ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์
อ.นพ. ปฏิณฐั บูรณะทรัพย์ขจร
อ.พญ. ปณิสนิ ี ลวสุต
อ.พญ. ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคํา
ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์
อ.นพ. ประสิทธิ ์ เผ่าทองคํา
รศ.ดร.พญ. ปวีณา สุสณ
ั ฐิตพงษ์
อ.นพ. ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล
อ.นพ. ปิ ตพิ งศ์ กิจรัตนะกุล
อ.พญ. ปิ ยวรรณ กิตติสกุลนาม
อ.พญ. ปิ ยะดา สิทธิเดชไพบูลย์
อ.นพ. ปิ ยะพันธ์ พฤกษพานิช
ผศ.ดร.นพ. ปิ ยะวัฒน์ โกมลมิศร์
อ.นพ. พงศ์ภทั ร์ วรสายัณห์
ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

สาขาวิ ชา
โรคระบบทางการหายใจ
โรคไต
โรคระบบทางการหายใจ
ต่อมไร้ท่อ
โภชนาการ
โรคไต
เวชศาสตร์ทวไป
ั่
ระบาดวิทยาคลินิก
ต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางการหายใจ
โรคติดเชือ้
โรคระบบทางการหายใจ
โลหิตวิทยา
มะเร็งวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางการหายใจ
ประสาทวิทยา
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
โลหิตวิทยา
โรคต่อมไร้ท่อ
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
ตจวิทยา
เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
โรคไต
โรคไต
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
เวชศาสตร์ทวไป
ั่
มะเร็งวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
ประสาทวิทยา
โลหิตวิทยา
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ลําดับ
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

ชื่อ
อ.พญ. พัชญา บุญชยาอนันต์
อ.พญ. พัทธมน ปั ญญาแก้ว
อ.พญ. พาธิตา สิทธิเจริญชัย
อ.นพ. พิทกั ษ์ เดชพรเทวัญ
รศ.นพ. พิสทุ ธิ ์ กตเวทิน
อ.นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกลู ชัย
ผศ.พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมติ ร
ศ.พญ. มนาธิป โอศิร ิ
อ.พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพนั ธ์
อ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
ศ.นพ. ยิง่ ยศ อวิหงิ สานนท์
อ.นพ. ยุทธชัย ลิขติ เจริญ
อ.นพ. รณพิชยั โชคสุวฒ
ั นสกุล
อ.พญ. รภัส พิทยานนท์
อ.นพ. รองพงศ์ โพล้งละ
ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมติ ร
อ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปั ญจประทีป
ศ.นพ. รุง่ โรจน์ พิทยศิร ิ
อ.พญ. รุง่ ฤดี ชัยธีรกิจ
ผศ.พญ. ลลิตา วัฒนะจรรยา
ผศ.พญ. เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
อ.ดร.นพ. วรพจน์ นิลรัตกุล
อ.นพ. วรฤทธิ ์ เลิศสุวรรณเสรี
อ.พญ. วรวรรณ ศิรชิ นะ
อ.นพ. วรวุฒ ิ รุง่ ประดับวงศ์
อ.นพ. วศิน พุทธารี
รศ.นพ. วันล่า กุลวิชติ
อ.พญ. วาสิตา วราชิต
อ.นพ. วิทวัส แนววงศ์
ผศ.พญ. วิรยิ าพร ฤทธิทศิ
รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอฬุ ารพงศ์
ศ.ดร.นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑรู กิจ

สาขาวิ ชา
โรคต่อมไร้ท่อ
ประสาทวิทยา
โรคหัวใจ
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
โรคไต
โรคหัวใจ
ตจวิทยา
โรคข้อ
ตจวิทยา
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
โรคไต
ประสาทวิทยา
โรคหัวใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคติดเชือ้
โรคระบบทางเดินอาหาร
ตจวิทยา
ประสาทวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคติดเชือ้
โรคติดเชือ้
โรคหัวใจ
โรคระบบทางการหายใจ
โรคหัวใจ
โรคหัวใจ
โรคติดเชือ้
เวชศาสตร์ทวไป
ั่
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
โรคระบบทางเดินอาหาร
มะเร็งวิทยา
โรคต่อมไร้ท่อ
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ลําดับ
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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ชื่อ
ผศ.พญ. ศริญญา ภูวนันท์
อ.พญ. ศิรพิ ร อธิสกุล
อ.พญ. สติมยั อนิวรรณน์
ผศ.นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์
ศ.นพ. สมชาย เอีย่ มอ่อง
ศ.พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
รศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
รศ.นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
อ.นพ. สราวุฒ ิ ศิวโมกษธรรม
ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน
ผศ.นพ. สิทธิชยั อุกฤษฏชน
อ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล
ผศ.นพ. สุชยั สุเทพารักษ์
อ.พญ. สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์
ศ.นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์
อ.พญ. สุนิสา ก้องเกียรติกมล
รศ.นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ
อ.พญ. อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์
อ.นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา
อ.พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล
ผศ.พญ. อรอุมา ชุตเิ นตร
ผศ.นพ. อุดมศักดิ ์ บุญวรเศรษฐ์
อ.นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์
ผศ.นพ. โอภาส พุทธเจริญ
อ.พญ. ไอณภัค อํานาจตระกูล (บุญทวียวุ ฒ
ั น์)
อ.นพ. ไอยวุฒ ิ ไทยพิสทุ ธิกลุ
อ.นพ. ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
รศ.นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิ ชา
โรคหัวใจ
โรคหัวใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคหัวใจ
โรคไต
โรคหัวใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคต่อมไร้ท่อ
ปริหตั ถการและผูป้ ่ วยนอก
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคข้อ
มะเร็งวิทยา
พิษวิทยา
โรคหัวใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร
โลหิตวิทยา
โรคหัวใจ
ประสาทวิทยา
โรคระบบทางการหายใจ
ประสาทวิทยา
ประสาทวิทยา
โลหิตวิทยา
โรคหัวใจ
โรคติดเชือ้
ตจวิทยา
ประสาทวิทยา
เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ
โรคภูมแิ พ้
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ข. ประเภทไม่เต็มเวลา

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชื่อ
ผศ.พญ.มัทนา หาญวนิชย์
นพ.กอบโชค วรธนารัตน์
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.นพ.วิวฒ
ั น์ ก่อกิจ
รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภคั
ศ.นพ.เกรียง ตัง้ สง่า
นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
พญ.ธิดารัตน์ กิจรุง่ ไพบูลย์
พญ.สุดา พันธุร์ นิ ทร์
พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกําธรชัย
ผศ.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร
ผศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
อ.นพ.รวิสตุ เดียวอิศเรศ
ศ(เกียรติคณ
ุ ).นพ.ศักดิ ์ชัย ลิม้ ทองกุล
นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ ์
ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ศ.นพ. พินจิ กุลละวณิชย์
ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ศ.นพ. พิสฐิ ตัง้ กิจวานิชย์
อ.นพ.วิชยั วิรยิ ะอุตสาหกุล
อ.นพ.นพวุฒ ิ กีรติกรณ์สภุ คั
รศ.นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน
อ.นพ.วิรตั น์ ภิญโญพรพานิช
อ.นพ.อธิพงศ์ สูรปิ ระเสริฐ
อ.พญ.เสาวนีย์ เบญจมานุกลู
อ.นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
อ.นพ.โชติวุฒ ิ ตันศิรสิ ทิ ธิกลุ
รศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร

สาขาวิ ชา
โรคติดเชือ้
โรคติดเชือ้
ตจวิทยา
ตจวิทยา
ตจวิทยา
ตจวิทยา
โรคไต
โรคไต
โรคไต
โรคภูมแิ พ้
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา
โรคระบบทางการหายใจ
ประสาทวิทยา
ประสาทวิทยา
ประสาทวิทยา
โรคทางเดินอาหาร
โรคทางเดินอาหาร
โรคทางเดินอาหาร
โรคทางเดินอาหาร
โรคทางเดินอาหาร
โรคข้อฯ
โรคข้อฯ
โรคข้อฯ
โรคข้อฯ
ประสาทวิทยา
ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
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ลําดับ
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ชื่อ
รศ.พญ.เดือนฉาย ชยานนท์
รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล
ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสขุ
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
อ.พญ.ภรณี กนกโรจน์

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ชื่อ
อ.นพ.นพวุฒ ิ กีรติกรณ์สภุ คั
อ.นพ.พงษ์ศกั ดิ ์ ชุนพงษ์ทอง
อ.นพ.สมควร ตัง้ จิตร์พร
อ.นพ.กมล พจนมงคลกิจ
อ.นพ.วิเชียร จุฬาเสรีกลุ
อ.นพ.สฐาปกร ศิรวิ งศ์
อ.พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ
อ.พญ.ธีรารัตน์ ฉันทชล
อ. พญ.ทราย ทัศเกตุ
อ.พญ.โชตินิจ เลิศพาณิชย์กลุ
อ.พญ.จินดารัตน์ เลาหไทยมงคล
อ.นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ
อ.นพ.พุฒพิ งษ์ เบศรภิญโญวงศ์
อ.นพ.พลากร พนารัตน์
อ.พญ.ฐิตมิ า หลิมเจริญ
อ.นพ.คงศักดิ ์ อุไรรงค์
อ.นพ.ธเนศ จัดวัฒนกุล
อ.พญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร

สาขาวิ ชา
โรคทางเดินอาหาร
โรคไต
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
อายุรศาสตร์ทวไป
ั่
โรคไต
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
โรคติดเชือ้
ตจวิทยา
ตจวิทยา
โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
โรคระบบทางการหายใจ
โรคติดเชือ้
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด
อายุรศาสตร์ทวไป
ั่
อายุรศาสตร์ทวไป
ั่
โรคข้อ

ค. สถาบันสมทบ

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V1 | 23-02-2018

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ | 103

ภาคผนวก 6

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม สาขาอายุรศาสตร์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึ กอบรมหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้านเพื่อวุฒ ิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ จะต้องมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทวไป
ั ่ เกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรมดังนี้
1. เกณฑ์ทวไปสํ
ั่
าหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวไป
ั่
(ก) ได้รบั การรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพือ่ การรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพือ่ เสริมสร้างคุณสมบัตใิ นการใฝ่ รใู้ ห้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีสถานที่ เครือ่ งมืออุปกรณ์ และจํานวนผูป้ ่ วยทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยใน
และผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มสี ่วนดําเนินการดูแล
รักษาและให้บริการกับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่ วยงานเทียบเท่ าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็ นผู้ร บั ผิด ชอบดํ าเนิ น การ โดยผู้บ ริห ารของคณะแพทยศาสตร์ / วิท ยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการต้องไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวทีอ่ าจขัดขวาง
การบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจําบ้านที่มคี วามรูค้ วามสามารถและ
คุณ สมบัติสอดคล้องกับหลักสูต ร และมีความสามารถในการเป็ น นักวิชาการและที่จะศึกษา
ต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานทีช่ ดั เจนเพื่อสนับสนุ นการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทัวไป
่ การบริหารการศึกษาทีท่ นั ยุคตามสมัย เป็ นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้
ทําเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบทัวกั
่ น
(ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีฝ่ ึ กอบรมและในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง กับการ
ฝึ กอบรม ได้แก่ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดิกส์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตเวช
ศาสตร์ รังสีวทิ ยา พยาธิวทิ ยา เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู เพื่อให้มกี ารดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์
รวม และมีความมุง่ มัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรการฝึกอบรม
(ซ) ในระยะเริม่ แรก คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทีข่ อเปิ ดดําเนินการ
ฝึกอบรมต้องดําเนินการเป็ นสถาบันสมทบก่อนโดยพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์
/ วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่เป็ นสถาบัน หลักที่ม ีป ระสบการณ์ ดํา เนิ น การเปิ ด
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หลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่าํ กว่า 10 ปี ให้ชว่ ยทําหน้าทีเ่ ป็ นสถาบันหลักเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หลังจากนัน้ จะได้รบั การพิจารณาให้เป็ นสถาบันร่วมฝึ กอบรม ซึง่ ต้องทําหน้าทีอ่ กี ไม่
น้อยกว่า 3 ปี จึงจะพิจารณาให้เป็ นสถาบันหลักได้
(ฌ) ก่อนเปิ ดดําเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะต้อง
ดําเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรม เพื่อให้ผู้สําเร็จการฝึ กอบรมมี
สิทธิ ์เข้าสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์ การฝึ กอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ทัง้ นี้
จะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปี ทม่ี คี วามชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั กิ ารจะต้องแสดง
ให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริม่ การฝึ กอบรมแต่ละชัน้ ปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณีทเ่ี ป็ นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว
จะต้องไม่แสวงหากําไรจากการฝึ กอบรม ต้องมีผปู้ ่ วยอายุรกรรม ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในที่
อยูใ่ นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ หรือผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุ นจากมูลนิ ธิหรือกองทุน ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
รวมทัง้ มีผู้ป่ วยในระบบข้างต้นในสาขาอื่นๆ ได้แก่ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ม ี
ปั ญหาทางอายุรศาสตร์ โดยให้จดั ตัง้ มูลนิธหิ รือกองทุนที่มที ุนสํารองเพียงพอ ทัง้ แสดงให้เห็น
ความสามารถทีจ่ ะดําเนินการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านได้ ในการดําเนินการระยะยาว และให้ม ี
ผูแ้ ทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เป็ นกรรมการของมูลนิธหิ รือกองทุนโดยตําแหน่ง
(2) หน่ วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนัน้ จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้
(ก) ห้ อ งปฏิ บัติ การสํา หรับ การชัน สู ต ร สถาบัน ฝึ ก อบรมจะต้ อ งมีก ารให้ บ ริก ารตรวจทาง
ห้องปฏิบ ัติก าร หรือติด ต่ อขอรับ บริการตรวจทางห้องปฏิบ ัติการให้ค รอบคลุ ม การชัน สูต ร
ประเภทพืน้ ฐานและประเภทจําเพาะทีจ่ ําเป็ นสําหรับการฝึกอบรม ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีพยาธิ
แพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอืน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญเป็ นผูค้ วบคุม
 ห้องปฏิ บต
ั ิ การด้านพยาธิ วิทยากายวิ ภาค สามารถทีจ่ ะทําการตรวจศพ ตรวจชิน้ เนื้อและสิง่
ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ช้ิน
เนื้ อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้ว ยกล้องจุ ล ทรรศน์ ได้เอง พยาธิแ พทย์ต้องมีเวลา มี
ความสามารถ และเต็มใจให้คาํ ปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขาได้ อัตราการ
ตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัช นี ช้บี ่ งความสนใจทางวิช าการและความใส่ใจในการค้นหา
สาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนัน้ จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผูป้ ่ วยทีถ่ งึ แก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิตเิ วชศาสตร์)
การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทําโดยครบถ้ว นจน
สามารถให้การวินิจฉัยขัน้ สุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณีท่อี ตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี ําหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่
บ่งชีถ้ งึ ความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวทิ ยาจากการตรวจชิน้ เนื้อจากศพ (necropsy) การตรวจชิน้ เนื้อ
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ตัวอย่างจากผูป้ ่ วย (biopsy) หรือการตรวจทางรังสีทส่ี ามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับอวัยวะบางอย่างได้
เหมาะสมแก่การศึกษา
 ห้องปฏิ บต
ั ิ การด้านพยาธิ วิทยาคลิ นิกหรือเวชศาสตร์ชนั สูตร สามารถให้บริการตรวจ
ด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมคิ ุ้มกันได้เป็ นประจํา
รวมทัง้ จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการฝึกอบรม
(ข) หน่ วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรงั สีแพทย์ผู้ทรงคุณ วุฒ ิ สามารถตรวจทางรังสีท่ี
จําเป็ นสําหรับการฝึกอบรมได้
(ค) ห้ องสมุ ดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีห้องสมุ ดซึ่งมีตํ ารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ท่ีใช้บ่ อย และหนั งสือดรรชนี สําหรับ ช่วยค้น รายงานที่ตีพ ิม พ์ในวารสาร
สําหรับให้แพทย์ประจําบ้านใช้ได้สะดวก หรือมีการบริหารจัดการระบบการค้นหาความรูจ้ าก
หนังสือและวารสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Intelligence Technology (IT) ซึง่ สามารถใช้บริการได้
อย่างคลอบคลุมในสถาบันฝึกอบรม
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิ ติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้ มประจําตัว ซึ่ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสังการรั
่
กษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ
ค้นหา และการประมวลสถิตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ และสามารถกระทําได้ด้วยการใช้ระบบ IT อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
(3) หน่ วยงานทางด้านคลิ นิกที เ่ กี ย่ วกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที ฝ่ ึ กอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้อง
มีหน่วยงานทางคลินิกทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
(4) กิ จ กรรมวิ ช าการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ม ีกจิ กรรมวิช าการสมํ่าเสมอ ทัง้ ในหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาทีฝ่ ึ กอบรม เช่น กิจกรรมวิชาการระหว่างหน่ วยงาน หรือระดับโรงพยาบาล
เช่น morbidity mortality conference, clinico-pathological conference
นอกจากนี้ ส ถาบัน ฝึ ก อบรมจะต้อ งจัด หรือ อนุ ญ าต ให้ผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรมไปเรีย นวิท ยาศาสตร์
การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุ นให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ร่วม
ประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร
2. เกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มหี น่ วยงานให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาทีฝ่ ึ กอบรมตลอดเวลา มีงาน
บริการที่มคี ุณภาพและปริมาณเป็ นไปตามทีร่ าชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการ
ฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ ดังนี้
(1) มีแ พทย์ซ่ึงได้รบั หนั งสือ อนุ ม ัติห รือ วุ ฒ ิบ ัต รสาขาอายุ ร ศาสตร์ หรือ สาขาที่เทีย บเท่ า คือ สาขา
ประสาทวิทยา, สาขาโลหิตวิทยา, สาขามะเร็งวิทยา และสาขาตจวิทยา แบบเต็มเวลา อย่างน้อย 10
คน
(2) มีผปู้ ่ วยนอกอายุรกรรมอย่างน้อย 500 ครัง้ /การตรวจ/สัปดาห์
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(3)
(4)
(5)
(6)

มีผปู้ ่ วยในอายุรศาสตร์ อย่างน้อย 150 ครัง้ /การรับไว้/เดือน
มีผปู้ ่ วยทีร่ บั ปรึกษานอกแผนกอย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
มีหตั ถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. อย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
มีกจิ กรรมวิชาการทีแ่ พทย์ประจําบ้านทุกชัน้ ปี ตอ้ งเข้าร่วมอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่
- Admission round อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
- Medical grand round หรือ interesting case conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- Mortality-morbidity conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- Journal club อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
- Clinical pathological conference อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
- Interdepartmental conference อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่ วยงานหรือคุณสมบัตบิ างข้อ ก็อาจจัดการฝึ กอบรมโดยใช้สถาบันฝึ กอบรม
อืน่ เป็ นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึ กอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาวิชาทีจ่ ะขอเปิ ดการฝึกอบรม
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าทีใ่ นการฝึกอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก
ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมทีด่ ําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน และได้รบั อนุ มตั จิ ากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์ จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร
หรือเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
สมทบกับสถาบันหลักเพือ่ จัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านในส่วนทีส่ ถาบัน
หลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้อง
มีระยะเวลารวมกันไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
ตัว อย่ าง คณะแพทยศาสตร์.......... จัดทําหลักสูต รการฝึ กอบรมฯ สาขา
.......... และขออนุ มตั เิ ปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ /
โรงพยาบาล.......... เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ จัดกิจกรรม.......... ให้ผเู้ ข้า
รับการฝึกอบรมเป็ นเวลา 3 เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่วมฝึ กอบรม
ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตัง้ แต่ 2 แห่งขึน้ ไปทีด่ ําเนินการจัดทําหลักสูตรการ
ฝึ ก อบรมแพทย์ป ระจํ า บ้ า น และได้ ร บั อนุ ม ัติจ ากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ น
สถาบันฝึ กอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์
จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ํากว่า 1 ใน 2 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร
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ตัว อย่ าง คณะแพทยศาสตร์.......... ร่วมกับ โรงพยาบาล.......... จัด ทํ า
หลักสู ต รการฝึ กอบรมฯ สาขา.......... และขออนุ ม ัติ เปิ ดเป็ นสถาบัน ร่ ว ม
ฝึ กอบรม โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์ จากคณะแพทยศาสตร์
.......... เป็ นเวลา 1.5 ปี และจากโรงพยาบาล.......... เป็ นเวลา 1.5 ปี เป็ นต้น
สถาบัน ฝึ กอบรมกิ จ กรรมเลื อ ก ได้แ ก่ สถาบัน ฝึ กอบรมที่ได้ร บั ความเห็น ชอบจากราชวิท ยาลัย /
วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯสาขานัน้ ให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมทีจ่ ดั ประสบการณ์เพิม่ เติมให้กบั ผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมทีส่ นใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์ เพิม่ เติม
จากสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอด
หลักสูตรไม่เกินระยะเวลาทีร่ าชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพกําหนด
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือกนี้ สถาบันหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรม
อาจพิจารณาดูความเหมาะสมแล้วแจ้งให้ราชวิทยาลัยทราบ โดยระหว่างทีม่ ี
การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านจะต้องมีอายุรแพทย์ผใู้ ห้คําปรึกษาแนะนํ าอยู่
ด้วยตลอด ถ้าเป็ นสถาบันในต่ างประเทศต้องเป็ น โรงเรีย นแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลสมทบของโรงเรียนแพทย์ (affiliated hospital) หรือทีไ่ ด้รบั การ
ติด ต่ อ ผ่ า นราชวิท ยาลัย ฯ หรือ อยู่ ในโครงการที่ได้ ร ับ ทุ น จาก American
College of Physicians (ACP) ถ้า เป็ นสถาบัน ในประเทศต้อ งเป็ นสถาบัน
ภาครัฐ ในกรณีทเ่ี ลือกวิชาอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกสาขาอายุรศาสตร์ตอ้ งเลือกสถาบันที่
มีการฝึกอบรมในสาขานัน้ ๆ
4. การขออนุมตั ิ เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ / วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ที่ม ีค วามประสงค์จ ะเปิ ด เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมในสาขาอายุ รศาสตร์ ถ้า เป็ นการจัด การฝึ กอบรมที่ม ีห รือไม่ ม ีส ถาบัน ฝึ กอบรมสมทบ ให้ส ถาบัน
ฝึกอบรมหลักเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะทีม่ สี ถาบันร่วมฝึกอบรม ให้ทุก
สถาบันฝึ กอบรมร่วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั นิ นั ้
เสนอแพทยสภาเพือ่ ส่งให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจ
รับรองการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี)
หรือสถาบันร่วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจํานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานัน้ แล้วให้
นําเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอให้แพทยสภาอนุมตั ติ ่อไป
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 การเปิ ดสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอายุรศาสตร์จะเป็ นดังนี้
ก. สถาบันทีเ่ ปิ ดใหม่ จะเป็ นสถาบันสมทบโดยหลักการดังนี้
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1.1 สถาบันสมทบทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เปิ ดร่วมกับสถาบันหลักทีอ่ ยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากไม่สามารถหาสถาบันหลักทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปิ ดร่วมได้ ให้แจ้งมายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เพื่อร่วมกันพิจารณาหาสถาบัน
หลักทีอ่ ยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีเ่ หมาะสม
1.2 สถาบันสมทบทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เปิ ดร่วมกับสถาบันหลักทีอ่ ยู่นอก
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.3 สถาบัน สมทบสามารถเปิ ด อบรมแพทย์ป ระจํา บ้า นอายุ รศาสตร์แ ต่ ล ะชัน้ ปี ได้ต ามจํ านวน
อัต ราส่วนดังนี้ คอื 1:11 เช่น สถาบันสมทบต่ างจังหวัดสามารถเปิ ดตําแหน่ งฝึ กอบรมได้ปี ละ
ระดับ ละ 1 ตํ าแหน่ ง หากสถาบัน หลักมีตําแหน่ งแพทย์ป ระจํา บ้านในระดับ ปี เดีย วกัน 11
ตํา แหน่ ง ทัง้ นี้ เพื่อให้ส ถาบัน หลักมีการหมุน เวีย นของแพทย์ป ระจําบ้า นของชัน้ ปี นั น้ ไปยัง
สถาบันสมทบตลอดทัง้ ปี (ประมาณครัง้ ละ 1 เดือน)
ข. สถาบันสมทบขอปรับเป็ นสถาบันฝึกอบรมร่วมได้หลังจากเป็ นสถาบันสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์จะเป็ นผูป้ ระเมิน
ค. แพทย์ประจําบ้านของสถาบันร่วมฝึ กอบรม มีระยะเวลาฝึ กอบรมในสถาบันร่วมครึง่ หนึ่งของระยะการ
ฝึกอบรมอายุรศาสตร์ โดยสามารถทําความตกลงตารางหมุนเวียนการฝึ กอบรมกับสถาบันหลักเพื่อ
ความคล่องตัวในการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้าน
ง. สถาบันร่วมฝึ กอบรมขอปรับเป็ นสถาบันฝึ กอบรมหลักได้หลังจากเป็ นสถาบันร่วมฝึ กอบรมแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยราชวิทยาลัยฯจะเป็ นผูป้ ระเมิน
5. การติ ดตามกํากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ฯ จะต้องจัด ให้ม ีก ารติด ตามกํา กับ ดูแ ลสถาบัน ฝึ กอบรมหลัก สถาบัน
ฝึ กอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึ กอบรม ที่ได้รบั อนุ มตั ิให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็ นผูด้ ําเนินการตามแนวทางทีแ่ พทยสภากําหนด และเสนอรายงานผ่าน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เพือ่ เสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่ม ี
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติ ดต่อกันเกิ น 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน
สําหรับหลักสูตรนัน้ ของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมนัน้ ไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุ กรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนัน้ ว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
หากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่ม ี
ผู้ส มัครเข้ารับ การฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติ ด ต่ อกันเกิ น 10 ปี ให้ “ยกเลิ ก ” การเป็ น สถาบัน ฝึ กอบรมของ
สถาบันฝึ กอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึ กอบรมกลุ่มนัน้ และให้ทําเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอ
แพทยสภาเพือ่ อนุมตั ิ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีก ให้ดาํ เนินการตามข้อ 3
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รายนามคณะอนุกรรมการ
จัดทําเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ 2561
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ชื่อ-นามสกุล
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ผศ.นพ. สุชยั สุเทพารักษ์
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
รศ.นพ.วันล่า กุลวิชติ
ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ
รศ.นพ.พิสทุ ธิ ์ กตเวทิน
ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
อ.นพ.สราวุฒ ิ ศิวโมกษธรรม
รศ.นพ.พิสทุ ธิ ์ กตเวทิน
ผศ.(พิเศษ)นพ.โอภาส พุทธเจริญ
อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
อ.นพ.ไอยวุฒ ิ ไทยพิสทุ ธิกลุ
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมติ ร
อ.พญ.วรวรรณ ศิรชิ นะ
อ.พญ.รุง่ ฤดี ชัยธีรกิจ
อ.พญ.นภา ปริญญานิตกิ ลู
อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกลู ชัย
ผศ.(พิเศษ)นพ.ณัฐวุฒ ิ โตวนําชัย
อ.นพ.วรฤทธิ ์ เลิศสุวรรณเสรี
อ.ดร.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล
ผศ.(พิเศษ).พญ.รภัส พิทยานนท์
อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ
ผศ.(พิเศษ).นพ.เจตน์ วิทติ สุวรรณกุล
ผศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ
อ.พญ.ปิ ยะดา สิทธิเดชไพบูลย์
รศ.นพนภชาญ เอือ้ ประเสริฐ
อ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์

ตําแหน่ ง
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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ลําดับ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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ชื่อ-นามสกุล
อ.พญ.พัทธมน ปั ญญาแก้ว
อ.พญ.ปิ ยวรรณ กิตติสกุลนาม
อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
อ.นพ.ปิ ยะพันธ์ พฤกษพานิช
อ.นพ.พิทกั ษ์ เดชพรเทวัญ
อ.พญ.สุนิสา ก้องเกียรติกมล
อ.นพ.ชนัทธ์ กําธรรัตน์
อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์
อ.นพ.อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา
อ.พญ.ณัฏยา สินทวิชยั
อ.พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย
อ.พญ.วาสิตา วราชิต
อ.นพ.นริศร ลักขณานุรกั ษ์
อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

