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อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ   
ภาควิชาอายุรศาสตร  ์คณะแพทยศาสตร  ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พุทธศักราช 2562 

1. หลักสูตร   
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด เพือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Infectious Diseases  

 
2. ชือวุฒบิัตร   
 ก. ชือเตม็  

(ภาษาไทย) วฒุิบตัรเพือแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รค
ตดิเชือ  

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases  
  ข . ชือย่อ   

(ภาษาไทย) วว. อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  
(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases  

  ค. คาํแสดงวุฒกิารฝึกอบรมทา้ยชือ   
(ภาษาไทย) วว. อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases  หรอื Dip., Thai 

Subspecialty Board of Infectious Diseases  
 
3.  หน่วยงานทรี ับผิดชอบ  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
 
4.  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร   
 สาขาวิชาโรคตดิเชือภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีการกาํหนดพนัธกิจใน
การฝึกอบรมในการผลติอายรุแพทยโ์รคตดิเชือทีพรอ้มดว้ยคณุภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม โดยมีคณุสมบตั ิ 

- มีความรูค้วามสามารถและทกัษะทางดา้นเวชปฏิบตัทีิครอบคลมุและเหมาะสมกบับรบิทของสาขาวิชาโรค
ตดิเชืออยา่งถกูตอ้งไดม้าตรฐานตามหลกัมาตรฐานวิชาการในระดบัสากล ตามความตอ้งการดา้นสขุภาพ
ของชมุชนและสงัคม และความตอ้งการของระบบบรกิารสขุภาพของประเทศ 

- สามารถดแูลรกัษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ มีความเอืออาทรและใสใ่จในความปลอดภยั
เพือการแกไ้ขปัญหาและการสง่เสรมิสขุภาพ โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืนฐานของการดแูลแบบ
องคร์วม 
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- มีความสามารถในการทาํงานแบบมืออาชีพสามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต่อ้งมีการ
กาํกบัดแูลและสามารถปฏิบตังิานแบบสหสาขาวิชาชีพหรอืเป็นทีมได ้

- มีทกัษะในการสือสารถ่ายทอดความรูท้างดา้นอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือแก่นิสติแพทย ์แพทยท์กุสาขา 
บคุลากรทางการแพทยท์กุระดบัและประชาชนทวัไป 

- มีเจตนารมณแ์ละเตรยีมพรอ้มทีจะเรยีนรูต้ลอดชีวิต เขา้รว่มในกิจกรรมการศกึษาตอ่เนือง (CME) หรอืการ
พฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนือง (CPD) 

- สรา้งผลงานวจิยัและองคค์วามรูท้างวิชาการทีมีคณุคา่และมีคณุภาพในระดบัสากลทีสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเวชบรกิาร เป็นประโยชนแ์ก่ผูป่้วยและสงัคม 

- สามารถวางแผนการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถรกัษาสขุภาพของของตนเองไดอ้ยา่งสมดลุ  
 
5.   ผลลัพธข์องการฝึกอบรม/หลักสูตร  (Intended learning outcomes/ milestones)  
 เมือสนิสดุการฝึกอบรมเพือใหเ้ป็นแพทยผ์ูมี้ความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุ
แพทยโ์รคตดิเชือแลว้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดจะสามารถปฏิบตังิานดา้นอายรุศาสตรโ์รคตดิ
เชือ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยตอ้งมีคณุสมบตั ิและความรูค้วามสามารถขนัตาํ ตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น 
ดงันี 
 5.1 การบร ิบาลผู้ป่วย (Patient care)  

5.1.1 มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู สามารถ 
วิเคราะหอ์ยา่งเป็นเหตเุป็นผล เพือนาํไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน ถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ บนพืนฐานการบรบิาลผูป่้วยแบบองคร์วม และยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ใสใ่จในความปลอดภยัของ
ผูป่้วย และผูร้ว่มปฏิบตังิาน  

 5.1.2  สามารถใหก้ารวินิจฉยั การบาํบดัรกัษาและคาํแนะนาํทางอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือตา่ง ๆ ทีพบไดใ้น
ประเทศไทย รวมถงึโรคตดิเชือทีวนิิจฉยัไดย้ากหรอืภาวะแทรกซอ้นอืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และถกูตอ้งเหมาะสม 
โดยอาศยัขอ้มลูทางคลนิิกและการทดสอบทางหอ้งปฏิบตักิารทีเหมาะสม  
 5.1.3  วางแผนการปอ้งกนัโรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิสขุภาพ  

 5.1.4  บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ ์และสมาํเสมอ   
 5.2 ความรอบรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม ความเช ียวชาญ และความสามารถในการนาํไปใช้
แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical knowledge and procedural skills) 

5.2.1 เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพื์นฐานของรา่งกายและจิตใจ ทีเป็นผลกระทบจากการมีปฏิสมัพนัธ ์
ระหวา่งจลุชีพ สงิแวดลอ้ม และมนษุย ์ 
 5.2.2  มีความรูค้วามสามารถในวชิาชีพ และเชียวชาญในสาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือตามมาตรฐานใน
ระดบัสากล  
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 5.3 การพัฒนาตนเองและเร ียนรู้จากการปฏิบัต  ิ(Practice-based learning and improvement)  
  5.3.1 สามารถวางแผน และดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีเกียวขอ้งกบัโรคตดิเชือ ทงัดา้น
คลนิิก หอ้งปฏิบตักิาร และระบาดวิทยา รวมถึงภาคสนามไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวิธีการวิจยั และถกูตอ้งตาม
จรยิธรรมการวิจยั  
 5.3.2  สามารถใชย้าและทรพัยากรไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

5.3.3  สามารถเรยีนรูแ้ละเพิมประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตังิาน และฐานขอ้มลูทาง 
การแพทย ์เพือพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนือง (continuous professional development) 
 5.4 ทกัษะปฏิสัมพ ันธแ์ละการสือสาร  (Interpersonal and communication skills) แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด
จะตอ้งสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุลากรทางการแพทยอ์ยา่งมี
ประสทิธิภาพ และมีทกัษะทีดีในการสือสาร ซงึเป็นผลใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้มลู วางแผนและทาํงานเป็นทีมรว่มกบั
ผูป่้วย ญาตผิูป่้วย และบคุลากรทางการแพทยอ์ยา่งมีประสทิธิภาพ  

 5.4.1  นาํเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  
5.4.2  สามารถถ่ายทอดความรู ้และทกัษะในการดแูลผูป่้วยทีมีปัญหาโรคตดิเชือ รวมทงัการให ้

ภมูิคุม้กนั การปอ้งกนัและระบาดวิทยาแก่นิสติแพทยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้น และสามารถเขา้รว่มกิจกรรมทางการแพทย์
ไดอ้ยา่งตอ่เนือง (continuous medical education)  

 5.4.3  ใหค้วามรู ้คาํปรกึษา และคาํแนะนาํเกียวกบัปัญหาโรคตดิเชือ รวมทงัการใหภ้มูิคุม้กนั การ 
ปอ้งกนัและระบาดวิทยา แก่แพทยท์กุสาขา บคุลากรสหสาขาวิชาชีพ และประชาชนทวัไปไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.4.4  สือสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสทิธิภาพ มีเมตตา เคารพการตดัสนิใจ 
และศกัดศิรคีวามเป็นมนษุย ์ 

5.4.5  มีมนษุยสมัพนัธที์ดี สามารถประสานงานดา้นวชิาการและดา้นบรหิารกบัผูอื้น อีกทงัยงัสามารถ 
ทาํงานรว่มกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอยา่งมีประสทิธิภาพ   
 5.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

 5.5.1  ใหก้ารดแูลผูป่้วยและการปฏิบตังิานอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัวิชาโรคตดิเชือ (เช่น infection prevention 
and control เป็นตน้) ตามหลกัวิชาการและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

 5.5.2  แสดงออกซงึคณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือนรว่มวิชาชีพ และ
ชมุชน  

 5.5.3  มีความสนใจใฝ่รูแ้ละสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนืองตลอดชีวิต (Continuous 
professional development)  

 5.5.4  มีความรบัผิดชอบตอ่งานทีไดร้บัมอบหมาย  
5.5.5  คาํนงึถึงผลประโยชนส์ว่นรวม  

 5.6 การปฏิบัตงิานใหเ้ข ้ากับระบบ (System-based practice)  
 5.6.1 มีความรูเ้กียวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ  
 5.6.2 มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
 5.6.3  มีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นความปลอดภยัของผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย ์ 
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 5.6.4   มีความรูค้วามเขา้ใจในเรอืงสทิธิผูป่้วย  
 5.6.5  สามารถใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost consciousness medicine) สอดคลอ้งกบั 

หลกับรหิารจดัการระบบสขุภาพ และระบบยาของประเทศ โดยสามารถปรบัเปลียนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิท
ของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร   
 6.1  วิธ ีการฝึกอบรม  
  เพือใหไ้ดผ้ลลพัธที์หลกัสตูรกาํหนดไวจ้งึจดัวิธีการใหก้ารฝึกอบรมและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัผลลพัธ์
ของการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัทงั 6 ดา้น ดงันี 
 6.1.1  สมรรถนะการดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care) เพือใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดมีความสามารถ 
ดงัในขอ้ 5.1 จงึมีวธีิการฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี  
  6.1.1.1 การดแูลผูป่้วยใน (In-patient)  

ก. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ปฏิบตังิานรบัผิดชอบ หรอืรบัปรกึษาผูป่้วยในทาง 
อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ รวมทงัหอ้งฉกุเฉิน และหอผูป่้วยวิกฤตใินความควบคมุของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ปฏิบตังิานเป็นทีปรกึษาผูป่้วยตา่งแผนกทีมีปัญหาทางดา้น 
อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  

ค. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
6.1.1.2 การดแูลผูป่้วยนอก (Out-patient)  

ก. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ปฏิบตังิานรบัผิดชอบ หรอืรบัปรกึษาผูป่้วยนอกทาง 

อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ในความควบคมุของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ปฏิบตังิานดแูลผูป่้วยนอกอยา่งตอ่เนือง  

ค. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบียนผูป่้วยนอกไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
สมบรูณ ์ 
 

ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 
1. มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย    
    ผูป่้วย ทาํหตัถการและการรวบรวม    
    ขอ้มลู สามารถวิเคราะหอ์ยา่งเป็นเหต ุ 
    เป็นผลเพือนาํไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้าร   
    ดแูลรกัษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสมตาม 
    มาตรฐาน ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ บน 
    พืนฐานการบรบิาลผูป่้วยแบบองคร์วม  
    และยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ใสใ่จใน 
    ความปลอดภยัของผูป่้วย และผูร้ว่ม 

-  ฝึกปฏิบตังิานบนหอผูป่้วยรว่มกบัสห 
   สาขาวิขาชีพ ไดแ้ก่ นิสติแพทย ์แพทย ์
    ประจาํบา้น แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด  
    นิสติเภสชัคลนิิก นิสติพยาบาล  
    พยาบาล ผูช้่วยพยาบาล 
-  การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัรายบคุคล   
   (feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้าร 
    ฝึกอบรม 
-  กิจกรรม consultation round, unit  

1. ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์ 
   ผา่นการประเมิน entrustable  
   professional activities (EPAs)  
   ตามทีกาํหนดในภาคผนวก 4 
2. ประเมนิการใหค้าํปรกึษาผูป่้วย 
    ใน 
3. ประเมนิสมรรถนะโดย 
    ผูร้ว่มงาน 
4. ประเมนิสมรรถนะโดยผูป่้วย 
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    ปฏิบตังิาน     round ในแตล่ะหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วย 
   นอก และแผนกฉกุเฉิน 
-  กิจกรรม case discussion   

conference, journal club, microbio-     
logy round, immunocompromised 
round, TB grand round, ID-
hematology, conference และ 
interhospital case conference on 

infectious diseases 
-  กิจกรรมรว่มของภาควิชาฯ ไดแ้ก่   
   admission round/morning report,  
   clinicopathological conference,  
   morbidity-mortality conference,  
   ambulatory conference,  
   interdepartment conference, journal  
   club, grand round  

5. การสอบภาคปฏิบตัขิอง 
    สมาคมโรคตดิเชือ  
 

2. สามารถใหก้ารวนิิจฉยั การบาํบดัรกัษา 
    และคาํแนะนาํทางอายรุศาสตรโ์รคตดิ     

 เชือตา่ง ๆ ทีพบไดใ้นประเทศไทยรวม    
ถึงโรคตดิเชือทีวนิิจฉยัไดย้ากหรอื
ภาวะแทรกซอ้นอืน ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ และถกูตอ้งเหมาะสม โดย
อาศยัขอ้มลูทางคลนิิกและการทดสอบ
ทางหอ้งปฏิบตักิารทีเหมาะสม  

3. วางแผนการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ และสรา้ง 
    เสรมิสขุภาพ 

- บรหิารจดัการดแูล infection control 
- รบัปรกึษาบคุลากรสมัผสัโรคในทีทาํงาน   
- เป็นผูฝึ้กอบรมบคุลากรทางการแพทย ์
   เกียวกบัการใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัการตดิ 
   เชือ และ hand hygiene 

 

4. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ 
    และสมาํเสมอ   

- การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัรายบคุคล 
(feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

1. ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์ 
   ผา่นการประเมิน entrustable  
   professional activities (EPAs)  
   ตามทีกาํหนดในภาคผนวก 4  

   
  6.1.2 สมรรถนะดา้นความรูแ้ละทกัษะตา่ง ๆ ทางการแพทย ์(Medical Kknowledge and skills)  
   6.1.2.1  สาขาโรคตดิเชือฯ จดักิจกรรมทางวิชาการในลกัษณะตา่ง ๆ เพือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
มีความรูว้ิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์นฐาน วทิยาศาสตรค์ลนิิก การตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบตักิาร และการตรวจพิเศษ
ตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยดา้นอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ วิทยาศาสตรส์งัคมและพฤตกิรรม และเวชศาสตร์
ปอ้งกนัทีจาํเป็นสาหรบัอายรุแพทยโ์รคตดิเชือ  

6.1.2.2 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดจะตอ้งเขา้รว่มในกิจกรรมทางวิชาการตา่ง ๆ ทีสมาคมฯและ 
สถาบนัจดัขนึอยา่งสมาํเสมอ  
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ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 

1. เขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์นฐาน 
    ของรา่งกายและจิตใจทีเป็นผลกระทบ 
   ผลกระทบจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง 
   จลุชีพ สงิแวดลอ้ม และมนษุย ์ 

- เขา้รว่มกิจกรรมทีสมาคมฯ จดัให ้ 
ไดแ้ก่ interhospital case 
conference on infectious 
diseases, short course annual 
meeting และ workshop 

- กิจกรรม journal club, microbiology  
   round, case conference,  
   clinicopathological conference 
 

1. การสอบ in-training exam ของ  
    Infectious Diseases Society of  
     America (IDSA)  
2. การสอบ formative examination    
    ของสมาคมโรคตดิเชือฯ 
3. การสอบขอ้เขียนของสมาคมโรคตดิ 
    เชือฯ 
4. การใหค้ะแนนในการเตรยีมเละ 
    อภิปรายในกิจกรรม interhospital  
    case conference 
5. การประเมินในดา้นความรูแ้ละเจตคต ิ 
    เพือเลือนชนัปี จากชนัปีที 1 เป็นชนัปี 
    ที 2 

2. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพและ 
   เชียวชาญในสาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิ  
   เชือตามมาตรฐานในระดบัสากล   

 
 6.1.3  สมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั ิ(Practice-based learning and 

improvement)  
6.1.3.1 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดมีประสบการณก์ารเรยีนรูใ้นการ 

ดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมและสหวิชาชีพ  
6.1.3.2 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดปฏิบตัิงานสอนและประเมินนิสติ 

แพทย ์แพทยเ์พิมพนูทกัษะ และแพทยป์ระจาํบา้น ตามความเหมาะสม  
 6.1.3.3 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ตอ้งทาํงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรอื  

prospective หรอื cross-sectional  โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  
 6.1.3.4 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

6.1.3.5 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ใหก้ารประเมินและวางแผนการรกัษาแก่ผูป่้วยตา่งแผนกได ้
ทงัผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน   
 

ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 
1. สามารถวางแผนและดาํเนินการวิจยั 
    ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุที 
    เกียวขอ้งกบัโรคตดิเชือ ทงัดา้นคลนิิก  
    หอ้งปฏิบตักิารและระบาดวิทยา รวมถึง 
    ภาคสนามไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกั 
    วธีิการวิจยัและถกูตอ้งตามจรยิธรรม 

- แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดทกุคนตอ้ง 
  ทาํงานวิจยัโดยเป็นผูว้จิยัหลกัและมี 
  อาจารยที์ปรกึษากาํกบัดแูลตลอด  
  2 ปี โดยตอ้งสอบโครงรา่งวจิยัและ    
  นาํเสนอผลวจิยัในช่วงก่อนจบการ 
  ฝึกอบรม 

1. การประเมินสอบโครงรา่งวิจยัของ 
    สมาคมโรคตดิเชือฯ และวิทยาศาสตร 
    มหาบณัฑิต สาขาวชิาอายรุศาสตร ์
2. การประเมินรายงานผลการวิจยัของ 
    สมาคมโรคตดิเชือฯ และวิทยาศาสตร ์
    มหาบณัฑิต สาขาวชิาอายรุศาสตร ์
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    การวิจยั  - มีการจดักิจกรรมตลอดปีเกียวกบั 
  การอา่นงานวิจยัประเภทตา่ง ๆ  
  critical appraisal articles 

3. การประเมินผลการนาํเสนอการอา่น 
    งานวิจยัประเภทตา่ง ๆ critical  
    appraisal articles   

2 สามารถใชย้าและทรพัยากรไดอ้ยา่ง 
   สมเหตสุมผล  

- มีการทาํงานรว่มกบัเภสชักรคลนิิก 
  ในการประเมินการใชย้าปฏิชีวนะที 
  กาํหนดอยา่งสมเหตสุมผล 

1. ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์ผา่น 
    การประเมิน entrustable  
    professional activities (EPAs) ตาม   
    ทีกาํหนดในภาคผนวก  
2. ประเมนิเอกสารควบคมุการใชย้า  
   (Drug utilization evaluation, DUE)  
   โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

3. สามารถเรยีนรูแ้ละเพมิประสบการณไ์ด ้
    ดว้ยตนเองจากการปฏิบตังิาน และ 
    ฐานขอ้มลูทางการแพทย ์เพือพฒันา 
    วิชาชีพอยา่งตอ่เนือง (Continue  
    professional development)  

- กิจกรรม journal club และ case  
  conference 
 

1. ประเมนิโดยแบบฟอรม์โดยอาจารย ์
    ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
 

 
 6.1.4 สมรรถนะดา้นทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการสือสาร (Interpersonal and communication skills) 

6.1.4.1 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด เรยีนรูเ้กียวกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ ์และการสือสาร จากการ 
ปฏิบตังิานดแูลผูป่้วยดว้ยตนเอง และการสงัเกตการปฏิบตัขิองอาจารย ์รวมทงัการชีแนะจากอาจารย ์ 

6.1.4.2  แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ปฏิบตังิานสอนนกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พมิพนูทกัษะ และ 
แพทยป์ระจาํบา้น  

6.1.4.3 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด นาํเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ 
ตา่ง ๆ  
 

ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 
1. นาํเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหา 
    ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

- กิจกรรม case conference  
- กิจกรรม consultation round  

1. ประเมินโดยแบบฟอรม์โดยอาจารยผ์ูใ้ห ้
    การฝึกอบรม 
2. ประเมินการใหค้าํปรกึษาผูป่้วยใน 

2. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทกัษะใน 
    การดแูลผูป่้วยทีมีปัญหาโรคตดิเชือ  
    รวมทงัการใหภ้มูิคุม้กนั การปอ้งกนัและ 
    ระบาดวิทยาแก่นิสติแพทย ์แพทยป์ระจาํ 
   บา้น แพทยท์กุสาขา บคุลาการสหสาขา   
   วิชาชีพ และผูป่้วย  รวมทงัสามารถเขา้ 

- รว่มดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยใน 
- เขียนบทความทางการแพทย ์

1. ประเมินผลโดยนิสติแพทยแ์ละแพทย ์
    ประจาํบา้นโดยแบบประเมิน 
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    รว่มกิจกรรมทางการแพทยไ์ดอ้ยา่ง 
    ตอ่เนือง (continuous  medical  
    education) 
4. สือสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยได ้
    อยา่งถกูตอ้ง มีประสทิธิภาพ มีเมตตา  
    เคารพการตดัสนิใจและศกัดศิรคีวามเป็น 
    มนษุย ์ 

- การดแูลผูป่้วย 1. ประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย 
 

5. มีมนษุยสมัพนัธที์ดี สามารถประสานงาน 
    ดา้นวิชาการและดา้นบรหิารกบัผูอื้น อีก 
    ทงัยงัสามารถทาํงานรว่มกบัผูร้ว่มงานทกุ 
    ระดบัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การทาํงานทงัดา้นวิชาการและ    
บรหิารจดัการใน infection 
control ward  

- ประเมินโดยผูร้ว่มงาน  

  
 6.1.5  สมรรถนะดา้นความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

6.1.5.1 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด เขา้รว่มกิจกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทางการแพทย ์ 
6.1.5.2 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ไดร้บัการพฒันาใหมี้เจตคตทีิดีระหวา่งการปฏิบตังิานดแูลผูป่้วย 

ภายใตก้ารดแูลของอาจารย ์ 
6.1.5.3 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ตอ้งทาํงานวิจยั โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  
 

ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 
1. ใหก้ารดแูลผูป่้วย และการปฏิบตังิานอืน ๆ  
    ทีเกียวขอ้งกบัวิชาโรคตดิเชือ (เช่น  
    infection prevention and control เป็น 
    ตน้) ตามหลกัวิชาการและหลกัฐานเชิง 
    ประจกัษ ์ 

- การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัรายบคุคล  
  (Feedback) 
- การจดักิจกรรมนอกสถานทีระหวา่ง  
  แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดและ 
  คณาจารย ์เพือใหเ้ขา้ใจบทบาท 
  หนา้ทีในการเป็นสว่นหนงึของ 
  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ตอ่การดแูล 
  รกัษาผูป่้วย 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์ 
  ผา่นการประเมิน entrustable   
  professional activities (EPAs)  
  ตามทีกาํหนดในภาคผนวก  
- ประเมินโดยผูป่้วยและผูร้ว่มงาน 

2. แสดงออกซงึคณุธรรม จรยิธรรม และเจต 
    คตอินัดีตอ่ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือน 
    รว่มวิชาชีพ และชมุชน  
3. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู ่
    ความเป็นผูเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนืองตลอดชีวิต  
    (Continuous professional development)  
4. มีความรบัผิดชอบตอ่งานทีไดร้บัมอบหมาย  
5. คาํนงึถงึผลประโยชนส์ว่นรวม  
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 6.1.6  สมรรถนะดา้นการปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (Systems-based practice)  
6.1.6.1 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดมีประสบการณก์ารเรยีนรูเ้กียวกบั 

ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทงัสทิธิของผูป่้วย  
6.1.6.2 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดมีประสบการณก์ารเรยีนรูเ้กียวกบั 

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรกัษา (Cost consciousness medicine) หลกัการบรหิารจดัการระบบ
สขุภาพ และระบบยาของประเทศ  
 
 

ผลลัพธข์องการฝึกอบรม วิธ ีการใหก้ารฝึกอบรม การประเมินผล 
1. มีความรูเ้กียวกบัระบบสขุภาพ และ 
   ระบบยาของประเทศ  

- การบรรยายทางวิชาการทางแพทย ์
  และระบบการทาํงานในโรงพยาบาล 
  ก่อนการขนึปฏิบตังิานจรงิ 
- การจดักิจกรรมนอกสถานทีระหวา่ง  
  แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดและ 
  คณาจารย ์เพือใหเ้ขา้ใจบทบาท 
  หนา้ทีในการเป็นสว่นหนงึของ 
  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ตอ่การดแูล 
  รกัษาผูป่้วย 

- การเขา้รว่มกิจกรรมทีกาํหนด 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์ผา่นการ 
  ประเมนิ entrustable professional  
  activities (EPAs) ตามทีกาํหนดใน 
  ภาคผนวก 4 
 

2. มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันา 
    คณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
3. มีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นความ 
    ปลอดภยัของผูป่้วย และบคุลากร 
    ทางการแพทย ์ 
4. มีความรูค้วามเขา้ใจในเรอืงสทิธิผูป่้วย  
5. สามารถใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่ง 
   เหมาะสม (Cost consciousness  
   medicine) สอดคลอ้งกบัหลกับรหิาร 
   จดัการระบบสขุภาพ และระบบยาของ 
   ประเทศ โดยสามารถปรบัเปลียนการ 
   ดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการ 
   บรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ  

 
ระยะเวลา และระดบัการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทงัสนิ 2 ปี แบง่เป็น 2 ระดบัการฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ สามารถลาพกั
รอ้นไดปี้ละ 10 วนั ทงันี ผูมี้สทิธิเขา้รบัการสอบเพือวฒุบิตัรฯ จะตอ้งผา่นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 100 
สปัดาห ์ โดยมีตารางปฏิบตังิานดงันี 
แพทยป์ระจาํบ้านตอ่ยอดชันปีท  ี1 
 - ปฏิบตังิานรบัปรกึษาปัญหาทางดา้นโรคตดิเชือแก่อายรุแพทยแ์ละแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอืนๆในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณเ์ป็นเวลา 10 เดือน 
 - เขา้รบัการศกึษาทางดา้นจลุชีววทิยาคลนิิก (Clinical microbiology) ทีโรงพยาบาลศริริาชเป็นเวลา 1 เดือน 
 - ช่วงเวลาสาํหรบัศกึษาและทาํงานวิจยัเป็นเวลา 1 เดือน 
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แพทยป์ระจาํบ้านตอ่ยอดชันปีท  ี2 
 - ปฏิบตังิานรบัปรกึษาปัญหาทางดา้นโรคตดิเชือแก่อายรุแพทยแ์ละแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอืนๆในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณเ์ป็นเวลา 8 เดือน 
 - ช่วงเวลาสาํหรบัวิชาเลือกสาํหรบัศกึษาดงูานทางดา้นโรคตดิเชือในสถาบนัการแพทยที์ไดร้บัการรบัรองโดย
สมาคมโรคตดิเชือเป็นเวลา 3 เดือน 
 - ช่วงเวลาสาํหรบัศกึษาและทาํงานวิจยัเป็นเวลา  เดือน 
 6.2 เนือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  ภาคผนวกที  
   เพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถในเนือหาตอ่ไปนี 
   6.2.1  ความรูพื้นฐานของอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  

6.2.2  โรคหรอืภาวะทางอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือทีสาํคญั และพบบอ่ย  
6.2.3  หตัถการและการเลือกใช ้การตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร การเก็บตวัอยา่งทางคลนิิก และการแปลผล  
6.2.4  ความรูท้างดา้นบรูณาการ  

 6.3  การทาํงานวจิัย  
 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดตอ้งทาํงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรอื cross  

sectional อยา่งนอ้ย 1 เรอืง หรอืทาํ systematic review หรอื meta-analysis 1 เรอืง ในระหวา่งการปฏิบตังิาน 2 ปี 
โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรอืผูนิ้พนธห์ลกั งานวจิยัดงักลา่วตอ้งเป็นงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัวิชาโรคตดิเชือ อาจจะเป็นการวิจยั
ทางคลนิิก การทดลองในหอ้งปฏิบตักิาร หรอืการวิจยัทางระบาดวทิยาของโรคตดิเชือก็ได ้ 
รายละเอียดของการทาํงานวิจยัดงัภาคผนวกที 2  

 6.3.1 ขอบเขตความรบัผิดชอบ  
เนืองจากการมีความสามารถในการทาํวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนงึทีแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด 

อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ และการพจิารณาผลการประเมิน ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณเ์ป็นองคป์ระกอบหนงึของผูที้จะ
ไดร้บัวฒุิบตัรฯ เมือสนิสดุการฝึกอบรม ดงันนัสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ รบัผิดชอบการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทย์
ประจาํบา้นตอ่ยอด ตงัแตก่ารเตรยีมโครงรา่งการวิจยั ไปจนสนิสดุการทาํงานวิจยั และจดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์
เพือนาํสง่สมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย ทงันีจะตอ้งรายงานชืองานวิจยั อาจารยที์ปรกึษา และความคืบหนา้ของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาทีกาํหนดไปยงัสมาคมฯ เพือใหมี้การกาํกบัดแูลอยา่งทวัถงึ  

6.3.2  คณุลกัษณะของงานวิจยั  
6.3.2.1 เป็นผลงานทีรเิรมิใหม ่หรอืเป็นงานวิจยัทีใชแ้นวคดิทีมีการศกึษามาก่อนทงัในและ 

ตา่งประเทศ แตน่าํมาดดัแปลงหรอืทาํซาํในบรบิทของสถาบนัหรอืบรบิทของประเทศ  
6.3.2.2 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทกุคนตอ้งผา่นการอบรมดา้น 

จรยิธรรมการวิจยัในคน หรอื good clinical practice (GCP)  
  6.3.2.3 งานวิจยัทกุเรอืงตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัของคณะ
แพทยศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  6.3.2.4   งานวิจยัทกุเรอืงควรดาํเนินงานวิจยัภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรอืระเบียบวิจยัทีถกูตอ้ง
และเหมาะสมกบัคาํถามวิจยั 
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6.3.2.5  ใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณแ์ละเขียนบทคดัยอ่ทงัภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ โดยรายงานการวิจยัจะตอ้งครอบคลมุเนือหาคือ วตัถปุระสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั ผลการวิจยั 
การวิจารณผ์ลการวิจยั และบทคดัยอ่  

 6.3.3  สงิทีตอ้งปฏิบตัสิาหรบัการดาํเนินการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผูป่้วย  
6.3.3.1 เมือไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวิจยัตาม 

ขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั  
6.3.3.2  เมือมีการลงนามในเอกสารชีแจงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพือใหย้ินยอมเขา้รว่มวิจยัตอ้งใหส้าํเนา 

แก่ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเก็บไว ้1 ชดุ  
6.3.3.3 การตรวจหรอืรกัษาเพิมเตมิจากโครงการวิจยัทีผา่นการอนมุตัแิลว้ โดยการกระทาํดงักลา่ว 

ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนงึของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกต ิไมส่ามารถทาํไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ ทงัสนิ ยกเวน้ไดมี้การระบแุละ
อนมุตัใินโครงการวิจยัแลว้ และผูว้ิจยัหรอืคณะผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทงัทางตรงและทางออ้มทีเกิดขนึกบั
ผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย  

6.3.3.4 กรณีทีโครงการวิจยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรอืรกัษาทีเพิมเตมิจากการดแูลรกัษาผูป่้วย 
ตามปกต ิหากมีผลลพัธที์อาจสง่ผลตอ่ประโยชนใ์หก้ารดรูกัษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 
เพือวางแผนแจง้ผูที้เกียวขอ้งรบัทราบตอ่ไป  

6.3.3.5 หากเกิดกรณีอืนนอกเหนือการคาดการณ ์ใหร้บีปรกึษาอาจารยที์ปรกึษาโครงการวิจยั หรอื 
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั กรณีทีไมส่ามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืนฐาน 3 ขอ้ ของจรยิธรรมทาง
การแพทยใ์นการตดัสนิใจ คือ  

ก. การถือประโยชนส์ขุของผูป่้วยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กิดความทกุขท์รมานกบัผูป่้วย                
ข. การเคารพสทิธิของผูป่้วย                                                                                                         
ค. การยดึมนัในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคม ทีจะไดร้บับรกิารทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน 
 6.3.4  กรอบการดาํเนินงานวิจยัในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) ทงันี เดือนทีกาํหนดขนึเป็น
ระยะเวลาทีประมาณการ อาจจะทาํไดเ้รว็กวา่หรอืชา้กวา่นีไดบ้า้ง โดยกาํหนดรายละเอียดเพิมเตมิดงั ภาคผนวกที 3  
 6.4  จาํนวนปีของการฝึกอบรม  
  หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี  
 6.5  การบร ิหารจดัการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัตงิาน  
  6.5.1 สาขาวชิาโรคตดิเชือฯ จดัสภาวะการปฏิบตังิาน ดงัตอ่ไปนี  
   6.5.1.1  ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถงึการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ) ที
เกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม โดยมีกฎเกณฑแ์ละประกาศทีชดัเจนเรอืงเงือนไขการบรกิารและความรบัผิดชอบของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม ดงันี  
     - กาํหนดใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวชิาโรคตดิเชือฯ ซงึ
จดัเป็นประจาํ 9.00-10.00 น. วนัองัคารและพธุ    
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     - แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ สามารถลาพกัรอ้นไดปี้ละ  วนั ทงันี ผูมี้สทิธิเขา้รบัการสอบ
เพือวฒุิบตัรฯ จะตอ้งผา่นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่  สปัดาห ์
     - ผูเ้ขา้รบัการอบรมอยูเ่วรนอกเวลาราชการไมเ่กิน 40 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์โดยขนึปฏิบตังิานที
หอ้งฉกุเฉินไมเ่กิน 16 ชวัโมงตดิตอ่กนั และไดร้บัคา่ตอบแทนการอยูเ่วรนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือน 
นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกตติามระเบียบของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ 
     - ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมีอาจารยที์ปรกึษาดแูลในอตัราสว่นผูเ้ขา้รบัการอบรมไมเ่กิน 2 คน ตอ่
อาจารย ์1 ทา่น  
   6.5.1.2  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ มีการกาํหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการ
ลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถกูเรยีกฝึกกาํลงัสารอง และการศกึษาดงูานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นตน้  
   6.5.1.3  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯจดัใหมี้คา่ตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหนง่
และงานทีไดร้บัมอบหมาย  ระบไุวใ้น 6.5.1.1 แลว้ 
 6.6  การวัดและประเมินผล  
  มีการแจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบตามขอ้ 6.7 โดยผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมทีมีขอ้สงสยัในการประเมินสามารถตรวจสอบและอทุธรณไ์ดเ้มือตอ้งการโดยทาํเรอืงถงึหวัหนา้สาขาวชิาฯและ
สมาคมโรคตดิเชือ   ใหแ้ตส่ถาบันกาํหนดรายละเอยีด ดงัหวัข ้อข ้างตน้ 
 6.7  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลือนชันปี การยุตกิารฝึกอบรม  
  6.7.1  การประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม 
   6.7.1.1  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมที
ครอบคลมุทงัดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกิจกรรมทางการแพทย ์โดยเป็นการประเมินจากอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม
ในแตล่ะสถาบนั ทกุ 6 เดือน สง่มายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามทีกาํหนด โดยวิธีในการประเมนิไดแ้ก่ การ
ประเมินผลโดยอาจารย,์ เพือนรว่มงาน, ผูป่้วย และการเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ  
   6.7.1.2  มีการประเมินการปฏิบตังิานแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ แตล่ะชนัปีดว้ย entrustable 
professional activities (EPAs) ภาคผนวกที 4 และเก็บเป็นแฟม้สะสมผลงานของทกุปีการศกึษา  
  6.7.2  เกณฑก์ารเลือนชนัปี  
   6.7.2.1  ปฏิบตังิานไดไ้มต่าํกวา่รอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีกาํหนด  
   6.7.2.2  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทีกาํหนดโดยแตล่ะสถาบนัฝึกอบรม  
   6.7.2.3  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน entrustable professional activities ตามภาคผนวกที 4  
   6.7.2.4  ปฏิบตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ไมก่่อใหเ้กิดความเสือม
เสียแก่สถาบนัฝึกอบรม  
  6.7.3  แนวทางการดาํเนินการกรณีไมผ่า่นการประเมินเพือเลือนชนัปี  
   6.7.3.1 ตอ้งปฏิบตังิานเพิมเตมิในสว่นทีสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ กาํหนด แลว้ทาํการประเมินซาํ ถา้ผา่น
การประเมนิจงึสามารถเลือนชนัปีได ้ 
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   6.7.3.2 ไมผ่า่นการประเมินเพือเลือนชนัปีซาํตามขอ้ที 1 หรอืไมผ่า่นการประเมินเพือรบัการเสนอชือ
เขา้สอบวฒุิบตัรฯ ตอ้งปฏิบตังิานในระยะชนัปีเดมิอีก 1 ปี  
   6.7.3.3 หลงัจากปฏิบตังิานซาํในชนัปีเดมิอีก 1 ปี แลว้ยงัไมผ่า่นการประเมินเพือเลือนชนัปีใหก้าร
ฝึกอบรม  
  6.7.4  การดาํเนินการสาํหรบัผูที้ไมผ่า่นการประเมิน  
   6.7.4.1 แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํตอ่ยอดรบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในแบบประเมนิผล
ของสมาคมฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบตังิานเพมิเตมิ การกาํกบัดแูล และการประเมินผลซาํ 
   6.7.4.2 เมือแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดลงชือรบัทราบ ใหส้ง่สาํเนาผลการประเมินชดุหนงึให้
อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมฯ  
   6.7.4.3 ในกรณีทีแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดไมล่งชือรบัทราบหลงัจากทีสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ไดแ้จง้
แลว้ ทางสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกครงัหนงึ หากยงัไมล่งชือ ใหถื้อวา่รบัทราบโดยพฤตนิยั 
แลว้ใหส้ง่สาํเนาผลการประเมินชดุหนงึใหอ้นกุรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมฯ ตอ่ไป   
  6.7.5 การดาํเนินการเพือยตุกิารฝึกอบรม 
   6.7.5.1 การลาออก แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดตอ้งทาํเรอืงชีแจงเหตผุลก่อนพกัการปฏิบตังิานลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์เมือสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ อนมุตัใิหพ้กัการปฏิบตังิานแลว้จงึแจง้ตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เพือเห็นชอบและแจง้ตอ่สมาคม ฯ พรอ้มความเห็นประกอบวา่สมควรใหพ้กัสทิธิการสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํ
บา้นตอ่ยอดเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม ่โดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและคาชีแจงจาก
สถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบรูณเ์มือไดร้บัอนมุตัจิากแพทยสภา  
   6.7.5.2 การใหอ้อก  
    ก. ปฏิบตังิานโดยขาดความรบัผิดชอบหรอืประพฤตตินเสือมเสียรา้ยแรงจนก่อ ใหเ้กิดผลเสีย
ตอ่ผูป่้วยหรอืตอ่ชือเสียงของสาขาวิชาโรตดิเชือฯ   
    ข. ปฏิบตังิานโดยขาดความรบัผิดชอบหรอืประพฤตตินเสือมเสีย ไมมี่การปรบัปรุงพฤตกิรรม
หลงัการตกัเตือน และกระทาํซาํภายหลงัการภาคทณัฑ ์เมือสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ เห็นสมควรใหอ้อก จะทาํการแจง้
แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดรบัทราบพรอ้มใหพ้กัการปฏิบตังิาน แลว้ทาํเรอืงแจง้ตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ซงึจะตอ้งตงัคณะกรรมการสอบสวนจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนสถาบนัฝึกอบรมอืนจาํนวน 3 คน และกรรมการ
ภายในสถาบนัจาํนวน 2 คน เพือดาํเนินการใหเ้สรจ็สนิภายใน 2 สปัดาหภ์ายหลงัจากไดร้บัเรอืง ผลการสอบสวนจะถกู
นาํเสนอตอ่ทีประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจงึแจง้ตอ่แพทยสภาจน
เมือไดร้บัการอนมุตัจิงึถือวา่การใหอ้อกสมบรูณ ์ถา้เห็นวา่ยงัไมส่มควรใหอ้อกจงึสง่เรอืงคืนใหส้ถาบนัฝึกอบรมพรอ้ม
คาํแนะนาํ 
   6.7.5.3  การอทุธรณผ์ลประเมิน  
    แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ สามารถตรวจสอบและอทุธรณผ์ลประเมินไดเ้มือตอ้งการภายใน 7 
วนั หลงัประกาศผลประเมิน โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ทาํเอกสารชีแจงเหตผุลใหแ้ก่คณะกรรมการประจาํ
หลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ พิจารณา ซงึจะแจง้ผลการอทุธรณใ์หท้ราบภายใน 7 วนั  
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 6.8 การวัดและประเมินผล เพอืวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาช ีพเวชกรรม อนุ
สาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ   
  6.8.1  ผูมี้สทิธิเขา้รบัการประเมนิจะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี  
   6.8.1.1 เป็นผูที้ไดร้บัวฒุิบตัรหรอือนมุตับิตัร แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายรุศาสตร ์(วว.สาขาอายรุศาสตร,์ อว.สาขาอายรุศาสตร)์   
   6.8.1.2 เป็นผูที้ไดผ้า่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม  
   6.8.1.3 สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้รบัการประเมินได ้ 
   6.8.1.4 มีเอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่มีประสบการณภ์าคปฏิบตัติามทีกาํหนด  
   6.8.1.5 มีผลงานวิจยั 1 เรอืง โดยงานวิจยัไดจ้ดัทาํเป็นรูปแบบของวิทยานิพนธ ์หรอืเป็นรูปแบบ
ผลงานวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพแ์ลว้ (หรอืมีจดหมายตอบรบัการตีพิมพ ์หรอืจดหมายตอบกลบัวา่ไดร้บัผลงานเพือพิจารณา
การตีพิมพแ์ลว้) ในวารสารทางวิชาการทีมีอยูใ่นฐานขอ้มลูทางวิชาการโดยกาํหนดใหส้ง่รายงานการวิจยัแก่
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในเวลาทีกาํหนด  
  6.8.2  วิธีการสมคัรเขา้รบัการสอบ  
   แพทยสภาจะเปิดใหด้าํเนินการสมคัรสอบในช่วงเดือนมีนาคมของทกุปี โดยสามารถเขา้ไปติดตาม
ขา่วสารและประกาศจากทางแพทยสภา และปฏิบติัตามขนัตอนการยืนใบคาํขอการสมคัรสอบฯ ไดที้ www.tmc.or.th ซงึ
อาจมีการเปลยีนแปลงตามประกาศของแพทยสภาในแตล่ะปีการศกึษา (ขนัตอนในการยืนใบคาํขอสมคัรสอบฯ ภาคผนวก
ที 5  
  6.8.3  วิธีการประเมิน  
   6.8.3.1 สอบภาคทฤษฎี  
    ก. ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลอืกคาํตอบ (Multiple choice equation, MCQ) เพือประเมินความรู ้
พืนฐานทางคลนิิก ไดแ้ก่ วิชาวิทยาศาสตรพื์นฐาน (Basic medical sciences หรอื correlated clinical sciences) และ
วิชาทางคลนิิก (Clinical subjects) จาํนวน 100 ขอ้  
   6.8.3.2 สอบภาคปฏิบตั ิดงันี  
    ก. ขอ้สอบแบบอตันยั โดยการสอบปฏิบตักิาร (Objective structured clinical examination 
laboratory, OSCE laboratory) จาํนวน 15 ขอ้  
    ข. ขอ้สอบปากเปลา่ (Oral examination) จาํนวน 8 ขอ้  
    ค. การประเมินผลงานวิจยั (Research) 1 เรอืง  

. .  เกณฑผ์า่นเพือรบัวฒุบิตัรตามทีระบไุวใ้นภาคผนวก 6  
6.8.4.1  ตอ้งผา่นคะแนนสอบ MCQ (ภาคทฤษฎี) ก่อนโดย 

 -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % คะแนน   ถา้ยงัไมผ่า่น 
 -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ยที  MPL    ถา้ยงัไมผ่า่น 
 -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ยที MPL-1SEM  ถา้ยงัไมผ่า่น  ใหถื้อวา่ ไมผ่า่นการสอบในปีนนัใหส้อบ 
    ทกุหมวดใหม ่(MCQ,OSCE Laboratory, Oral และ Research ) 
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6.8.4.2 กรณีผา่น MCQ แลว้ใหพ้ิจารณาการสอบภาคปฏิบตั ิ(OSCE laboratory 40%, Oral  
40% และ Research 20%)  

. . . .  ใหพ้ิจารณาคะแนนรวมของการสอบภาคปฏิบตั ิไดแ้ก่ OSCE laboratory, Oral 
และ Research ตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % ถา้ยงัไมผ่า่น 

. . . .  ใหน้าํคะแนนการประเมิน Interhospital case conference 2 ครงัทีคะแนนเกิน   
% ขณะเป็นแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ชนัปีที 1 และ % ขณะเป็นแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ชนัปีที 2 มาเพิม

คะแนนครงัละ % ไมเ่กิน % มารวม  ถา้ยงัไมผ่า่น  
6.8.4.2.3 ใหพ้ิจารณาคะแนนสอบในแตล่ะหมวด 

6.8.4.2.3.1  ในกรณี Research  
 -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % ของคะแนน ถา้ยงัไมผ่า่น ใหเ้ขียน  
     review article สง่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน     
      เดือน  

-  กรณีไมผ่า่น MCQ ตอ้งสอบใหมท่กุหมวดนนั ในกรณี Research  
   ใหผู้ส้อบสามารถเลือกระหวา่งการสอบใหม ่หรอืใชค้ะแนนเดมิ  
   โดยจะเลือกคะแนนทีมากทีสดุในการคาํนวณคะแนน 

  . . . . .   ในกรณี OSCE laboratory  
   -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % ของคะแนน   ถา้ยงัไมผ่า่น 
   -  ตอ้งผา่นอยา่งนอ้ยที MPL ถา้ยงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนีในปีถดัไป 

6.8.4.2.3.3 ในกรณี Oral  
 -  ไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % ของคะแนน   ถา้ยงัไมผ่า่น 

   -  ตอ้งผา่นอยา่งนอ้ยที MPL ถา้ยงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนีในปีถดัไป 
   . . .  กรณีทีนอกเหนือจากระเบียบขา้งตน้ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ เป็นผูชี้ขาด 
 
7. การร ับและคัดเลือกผู้เข ้าร ับการฝึกอบรม 
  7.1 นโยบายการร ับและการคดัเลือกผู้เข ้าร ับการฝึกอบรม 

 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ประกาศนโยบาย รายชือคณะกรรมการ หลกัเกณฑ ์และกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้ 
รบัการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ทีไดร้บัอนมุตัไิวต้ามเกณฑแ์พทยสภา เพือทาให้
เชือมนัไดว้า่กระบวนการคดัเลือกมีความโปรง่ใส และเทา่เทียมยตุธิรรม  
สาํหรบัผูที้มีความพิการซงึตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ แตไ่มข่ดัขวางตอ่การฝึกอบรม และปฏิบตังิาน สามารถเขา้รบั
การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้ 
 7.2  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข ้าร ับการฝึกอบรม  
 ผู ้สมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูที้ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ และตอ้งมีคณุสมบตัิ
อยา่งใดอยา่งหนงึ ดงัตอ่ไปนี  
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 7.2.1 เป็นผูไ้ดร้บัหนงัสืออนมุตัหิรอืวฒุิบตัรฯ ในสาขาอายรุศาสตร ์ 
7.2.2 เป็นแพทยป์ระจาํบา้นปีสดุทา้ยในการฝึกอบรมเพือวฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตร ์ 
7.2.3 เป็นผูมี้สทิธิสอบเพือหนงัสืออนมุตัหิรอืวฒุิบตัรสาขาอายรุศาสตรใ์นปีการศกึษานนั  
7.2.4 ผูอ้บรมไมมี่ภาระผกูพนั หรอืตดิทนุจากโรงพยาบาลตน้สงักดั  
7.2.5 สนบัสนนุผูอ้บรมทีไดร้บัทนุจากสถาบนัทีมีความตอ้งการผูเ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชือ  

 7.3  จาํนวนผู้เข ้าร ับการฝึกอบรม  
7.3.1 สมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหส้ถาบนั

ฝึกอบรมมีศกัยภาพในการฝึกอบรมเป็นสดัสว่นตามจาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมและงานบรกิารในชนั ดงัตอ่ไปนี 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (ตาํแหน่ง/ระดบัชนั)  1 2 3 4 5 6 
จาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (ตาํแหนง่)  2 4 6 8 10 12 
จาํนวนผูป่้วยนอก อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ (ราย/ปี)  400 600 800 1,000 1,200 1,400 
จาํนวนผูป่้วยใน อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ (ราย/ปี)  200 300 400 500 600 700 
จาํนวนผูป่้วยในหออภิบาลผูป่้วยหนกั อายรุศาสตรโ์รค
ตดิเชือ (ราย/ปี)  

40 50 60 70 80 90 

จาํนวนหตัถการตรวจจลุชีพในสงิคดัหลงั (ครงั/ปี)  200 400 600 800 1,000 1,200 
 

 7.4  วิธ ีการคัดเลือกผู้เข ้าสมัครร ับการฝึกอบรม  
สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จะแตง่ตงัคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือก 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยยดึหลกัความเสมอภาค โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยจะประกาศรายชือคณะกรรมการฯและ
เกณฑก์ารคดัเลือกใหผู้ส้มคัรทราบโดยทวักนั รวมทงัมีแบบฟอรม์บนัทกึวิธีการประเมินทีชดัเจน ตรวจสอบได ้ 
 
8.  สถาบัน และอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม  
 8.1  สาขาวชิาโรคตดิเช ือฯเป็น สถาบนัทีไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสถานทีฝึกอบรมแพทยอ์นสุาขาโรคตดิเชือจาก
แพทยสภา โดยมีคณุสมบตัติามเกณฑข์องแพทยสภา และราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 8.2  ผู้ร ับผิดชอบการฝึกอบรมของสาขาวิชาโรคตดิเชือฯ  

สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ไดจ้ดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรม โดยผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรมตอ้งมีคณุสมบตั ิ 
ดงันี  

1) ประธานคณะกรรมการ: ตอ้งเป็นแพทยที์ไดร้บัวฒุิบตัรหรอืหนงัสืออนมุตัเิพือแสดงความรูค้วามชาํนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพ สาขาอายรุศาตรโ์รคตดิเชือและปฏิบตังิานทางโรคอายรุศาตรโ์รคตดิเชือมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  

2) กรรมการ: เป็นแพทยที์ไดร้บัวฒุิบตัรหรอืหนงัสืออนมุตัเิพือแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ และปฏิบตังิานทางโรคตดิเชือมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี  
 8.3  คุณสมบัตขิองอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม  

8.3.1 ตอ้งเป็นอายรุแพทยผ์ูไ้ดร้บัวฒุิบตัร หรอืหนงัสืออนมุตับิตัรเพือแสดงความรูค้วามชาํนาญในการ 
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ประกอบอาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ  
 8.3.2 เป็นสมาชิกสมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย และราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 8.3.3 ปฏิบตังิานในสาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  
 8.4 การคัดเลือกอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม  

มีการคดัเลือกผา่นคณะกรรมการของสาขาวิชาโดยเกณฑค์ดัเลือกสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ คือ ตอ้งมีความรู ้
ความสามารถและทกัษะทางดา้นเวชปฏิบตัทีิครอบคลมุและเหมาะสมกบับรบิทของสาขาวิชาโรคตดิเชือ สามารถดแูล
รกัษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม ความสามารถในการทาํงานแบบมืออาชีพ มีทกัษะในการสือสารถ่ายทอดความรูแ้ก่นิสติ
แพทย ์แพทยท์กุสาขา บคุลากรทางการแพทยท์กุระดบัและประชาชน มีเจตนารมณแ์ละเตรยีมพรอ้มทีจะเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต  สรา้งผลงานวิจยัและองคค์วามรูท้างวิชาการทีมีคณุคา่  และสามารถวางแผนการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
สามารถรกัษาสขุภาพของของตนเองไดอ้ยา่งสมดลุ 
 8.5  จาํนวนอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม  
  สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ มีอาจารย ์ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 10 คน  
  ผู้ใหก้ารฝึกอบรมแบบเดม็เวลา  หมายถึง  ขา้ราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  ลกูจา้งประจาํ ทีปฏิบตังิาน
เดม็เวลาของสถาบนัฝึกอบรม 

ผู้ใหก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา หมายถงึ ผูใ้หก้ารฝึกอบรมทีไมเ่ขา้เกณฑข์องผูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลา ที 
สถาบนัฝึกอบรมนนั ๆ ขออนมุตัจิากสมาคมฯ โดยใหน้าํเวลาทาํงานเฉพาะทีเป็นการปฏิบตังิานสาํหรบัการเรยีนการ
สอนของสาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือเท่านนัมาใชเ้ป็นเวลาสอนทดแทนจาํนวนผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา โดยให้
คดิเป็นสดัสว่นหรอืรอ้ยละของการทาํงานแบบเต็มเวลา โดยแบง่เป็น 2 ประเภท  

ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรอืลกูจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยครงึเวลา และไดร้บัเงินเดือนตามสดัสว่น 
งานใหน้บัเวลาปฏิบตังิานตามสญัญาจา้ง  

 ข.  ผูที้ปฏิบตังิานอยูที่สถาบนัอืน แผนกอืน หรอือาจารยเ์กษียณอายมุาชว่ยสอนบางเวลา โดยไมไ่ดมี้สญัญา
จา้งจากหนว่ยงาน หรอืปฏิบตังิานนอ้ยกวา่ครงึเวลา ใหค้ดิเวลาปฏิบตังิานเฉพาะทีมาปฏิบตังิานสาํหรบัการเรยีนการ
สอนแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ไมน่บัเวลาทีมาทาํงานวิจยัหรอืงานบรกิาร เชน่ ตรวจ
ผูป่้วย หรอืทาหตัถการ โดยไมเ่กียวขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ รวมทงัไมน่บัเวลา
ทีมาสอนนกัศกึษา/นิสติแพทย ์และแพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร ์ 

 ผู้ใหก้ารฝึกอบรมวุฒบิัตรฯ  ในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชวัโมงตอ่สปัดาหใ์น 1 สาขาวชิา แตถ่า้ให้
การฝึกอบรมมากกวา่ 2 สาขาวิชา ตอ้งแบง่ศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคดิสาขาวิชาหลกัไมน่อ้ยกวา่ครงึหนงึ  
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งกาํหนดและดาํเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกผูใ้หก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ระบคุณุสมบตัขิองผูใ้หก้ารฝึกอบรมทีชดัเจน โดยครอบคลมุความชาํนาญทีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
คณุสมบตัทิางวิชาการ ความเป็นครู และความชาํนาญทางคลนิิก  
 8.6 หน้าทคีวามรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีการกาํหนดหนา้ที ภาระงาน และความรบัผิดชอบของอาจารยใ์หค้รอบคลมุดา้น
การศกึษา การวิจยั และการบรกิาร อยา่งสมดลุ โดยสดัสว่นของงานในอาจารยแ์ตล่ะท่านตามระเบียบของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
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 8.7 การพัฒนาอาจารยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรม – 
 สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีระบบการพฒันาอาจารยท์งัดา้นวิชาการและแพทยศาสตรศกึษา และมีการประเมิน
อาจารยเ์ป็นระยะๆ ทกุ 1 ปีตามตามระเบียบของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
 
9.  ทรัพยากรทางการศึกษา  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ กาํหนด และดาํเนินนโยบายเกียวกบัทรพัยากรการศกึษาใหค้รอบคลมุประเดน็ ดงัตอ่ไปนี  
 9.1  สถานทแีละโอกาสในการเร ียนรู้ทงัภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต  ิไดแ้ก่หอ้งเรยีน หอ้งประชมุ 
หอ้งปฏิบตักิาร และหอผูป่้วยตา่ง ๆ ทีมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมสง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรู ้ 
 9.2 การเข ้าถงึแหล่งข ้อมูลทางวิชาการททีนัสมัย  สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารได้
อยา่งเพียงพอ มีอปุกรณส์าํหรบัฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิและมีสงิแวดลอ้มทางการศกึษาทีปลอดภยั 
 9.3  มีจานวนผู้ป่วยเพยีงพอ  ชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย และบรบิาลเวชกรรมดา้นโรคตดิเชือ ทีสอดคลอ้งกบั
ผลลพัธข์องการเรยีนรูที้คาดหวงัอยา่งนอ้ยในระดบัที 3 ในทกุกิจกรรมวิชาชีพทีเชือมนัได ้(entrustable professional 
activities, EPAs) ทงัผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกเวลาราชการ  
 9.4  การเข ้าถงึสิงอาํนวยความสะดวกทางคลินิก และการเร ียนภาคปฏิบัตทิพีอเพยีงสาํหร ับสนับสนุน
การเร ียนรู้  
 โดยการจดัหาใหมี้สญัญาณอินเตอรเ์น็ต เพือเขา้ถงึวารสารตา่งประเทศ หนงัสือ ตาํรา สือการเรยีนรู ้และหอ้งสมดุ
ของคณะแพทยข์องสาชาวิชา โดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายเพิมเตมิ  
 9.5  ความรู้และการประยุกตค์วามรู้พนืฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นสาขาวชิาทฝึีกอบรม มี
การบูรณาการ  และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอยา่งเพยีงพอ   
 9.6  การนาํความเช ียวชาญทางแพทยศาสตรศ์ึกษามาใช้ในการจัดทาํแผนฝึกอบรม การดาํเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม  
 9.7 การฝึกอบรมในสถาบันอนืในประเทศ หร ือตา่งประเทศตามทรีะบุไว้ในหลักสูตร  ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม  
 มีการใหเ้ลือก elective course ในตา่งสถาบนัทงัในเละนอกประเทศในปีที 2 ของการฝึกอบรม 
 
10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร   
 10.1 สาขาวชิาโรคตดิเชอื  ฯ  กาํกับดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจาํ มี
กลไกสาํหรบัการประเมินหลกัสตูรและนาํไปใชจ้รงิ การประเมินแผนฝึกอบรม/หลกัสตูร ตอ้งครอบคลมุ  

  10.1.1 พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
  10.1.2 ผลลพัธก์ารเรยีนรูที้พงึประสงค ์ 
  10.1.3 แผนการฝึกอบรม  

  10.1.4 ขนัตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
  10.1.5 การวดัและการประเมินผล  
   10.1.6 พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม  
  10.1.7 ทรพัยากรทางการศกึษา  
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  10.1.8 คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
  10.1.9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และความตอ้งการของระบบ

สขุภาพ  
  10.1.10 ขอ้ควรปรบัปรุง   

 10.2  สาขาโรคตดิเช ือฯ   มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกยีวกับการฝีกอบรม/หลักสูตร   จากผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มลูปอ้นกลบั 
เกียวกบัความสามารถในการปฏิบตังิานของแพทยผ์ูส้าํเรจ็การฝึกอบรม  ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูรโดยใช้
แบบสอบถามอยา่งนอ้ยปีละครงั 
 

11.  การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ จดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรอือยา่งนอ้ยทกุ 
5 ปี ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนือหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้าํเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพรอ่งทีตรวจพบ มีขอ้มลูอา้งอิง 
จดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอ เพือการทบทวนและพฒันาอยา่งตอ่เนือง และแจง้ผลการทบทวน พฒันาใหร้าชวิทยาลยัฯ 
รบัทราบ  
 สมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม
เป็นระยะ ๆ หรอือยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี ภายใตก้ารกาํกบัของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย และแจง้ผลการ
ทบทวน/พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ  
 
12.  ธรรมาภบิาลและการบร ิหารจัดการ   
 12.1 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ บรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบทีกาํหนดไวใ้นดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ การรบั
สมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจาํนวนทีรบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์
ของการฝึกอบรมทีพงึประสงค ์การออกเอกสารทีแสดงถงึการสาํเรจ็การฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรอืหลกัฐานอยา่งเป็น
ทางการอืน ๆ ทีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันนัไดท้งัในประเทศและตา่งประเทศ  
 12.2 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ กาํหนดหนา้ทีรบัผิดชอบและอาํนาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผน
ฝึกอบรม/หลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม  
 12.3 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ มีบคุลากรทีปฏิบตังิานและมีความเชียวชาญทีเหมาะสม เพือสนบัสนนุการดาํเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง การบรหิารจดัการทีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 12.4 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ จดัใหมี้จาํนวนสาขาความเชียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนนุดา้นอืน ๆ 
ทีเกียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั และประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  
 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ ผา่นการประเมินความพรอ้มในการเป็นสถาบนัการฝึกอบรม และจดัใหมี้การประกนัคณุภาพ
การฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือง ตามเกณฑข์องราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี  
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 13.1 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน จดัใหมี้ระบบ และกลไกการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน 
อยา่งนอ้ยทกุ 2 ปี  
 13.2 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม ไดร้บัการประเมินคณุภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบจาก
สมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลยัอายรุแพทย ์อยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี  
 
เกณฑม์าตรฐานสถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเชอื   
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ ไดจ้ดัเกณฑม์าตรฐานตามขอ้กาํหนดของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
คณุสมบตัติามเกณฑท์วัไปและเกณฑเ์ฉพาะ ดงันี 
1.  เกณฑท์วัไป  
 (1) คุณสมบตัทิวัไป  

(ก)  เป็นโรงพยาบาลทีไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากองคก์รมาตรฐาน  
(ข)  มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวชิาการ เพือเสรมิสรา้งคณุสมบตัใินการใฝ่รูใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม  
(ค)  มีระบบการบรหิารจดัการทีดี มีสถานที เครอืงมืออปุกรณ ์และจานวนผูป่้วยทงัประเภทผูป่้วยในและผูป่้วย

นอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดมี้สว่นดาํเนินการดแูลรกัษาและใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง  
(ง)  มีหนว่ยงานเทียบเทา่ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/์ วิทยาลยัแพทยศาสตร ์หรอืแผนกในโรงพยาบาล เป็น

ผูก้าํกบัดแูล โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร/์ วทิยาลยัแพทยศาสตร/์ โรงพยาบาลทีรบัผิดชอบดาํเนินการตอ้งไมมี่
ผลประโยชนส์ว่นตวัทีอาจขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขา 
อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ   
 (จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบไุวช้ดัเจนวา่มุง่ผลติแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือที
มีความรู ้ ความสามารถและคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัหลกัสตูร  และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและทีจะ
ศกึษาตอ่เนืองไดแ้ละมีวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรทีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ)  มีระบบบรหิารงานทีชดัเจนเพือสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลตุามปณิธาน ไดแ้ก่ การบรหิารงาน
ทวัไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักลา่วทาํเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร/์ วทิยาลยั
แพทยศาสตร/์ โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้กียวขอ้งทราบทวักนั  

(ช)  มีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิจาํนวนเพียงพอรบัผิดชอบในสาขาทีฝึกอบรมและในสาขาทีเกียวขอ้ง และมีความ
มุง่มนั ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรฝึกอบรม  

(ซ)  ก่อนเปิดดาํเนินการฝึกอบรม อนสุาขาโรคตดิเชือ ไดด้าํเนินการใหส้มาคมโรคตดิเชือ ราชวทิยาลยัอายรุ
แพทย ์และแพทยสภารบัรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม เพือใหผู้ส้าํเรจ็การฝึกอบรมมีสทิธิเขา้สอบเพือวฒุิบตัรฯ 
และจะตอ้งมีความพรอ้มในการจดัการฝึกอบรมและทรพัยากรตา่ง ๆ โดยเฉพาะอาจารย ์สือการศกึษา และอปุกรณก์าร
ฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑที์กาหนด รวมทงัมีแผนดาํเนินงานระยะ 5 ปีทีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบตัิ
การนีไดแ้สดงถึงความพรอ้มดงักลา่วก่อนเรมิการฝึกอบรมแตล่ะชนัปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศกึษา ตลอดจนไดด้าํเนินการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอนมาเป็นระยะตามบรบิทของสถาบนั ขอ้กาํหนดของสมาคมโรคตดิเชือ
แห่งประเทศไทย และราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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(2)  หน่วยงานกลางพนืฐานสถาบันฝึกอบรม มีหน่วยงานกลางใหบ้ร ิการดงัตอ่ไปนี  
 (ก)  หอ้งปฏิบัตกิารสาหรับการชันสูตร  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร หรอื
ตดิตอ่ขอรบับรกิารตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารใหค้รอบคลมุการชนัสตูรประเภทพืนฐาน และประเภทจาํเพาะทีจาํเป็นสา
หรบัการฝึกอบรม ซงึหอ้งปฏิบตักิารตอ้งมีพยาธิแพทย ์หรอืแพทย ์หรอืบคุลากรอืนทีมีความรูค้วามชาํนาญเป็นผู้
ควบคมุ  

 -  ห้องปฏิบัตกิารด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจะทาํการตรวจศพ ตรวจชินเนือและสงิสง่ตรวจ
ทางเซลลว์ทิยาทีไดจ้ากการผา่ตดั หรอืการทาํหตัถการสามารถเตรยีมสไลดชิ์นเนือเยือ และสงิสง่ตรวจเพือตรวจดว้ย
กลอ้งจลุทรรศนไ์ดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถ และเตม็ใจใหค้าํปรกึษาหารอื หรอืสอนแพทยป์ระจาํ
บา้นทกุสาขาได ้มีการตรวจศพซงึเปรยีบเสมือนดชันีชีบง่ความสนใจทางวิชาการ และความใสใ่จในการคน้หาสาเหต ุ
การดาํเนินโรค และการประเมินผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนนั การตรวจศพ การตรวจชินเนือ และการตรวจ
ทางเซลลว์ทิยาตอ้งกระทาโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขนัสดุทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุราย ในกรณีทีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไมถ่ึงเกณฑที์กาหนด สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานที
บง่ชีถงึความสนใจทางวิชาการและความใสใ่จในการคน้หาสาเหต ุการดาเนินโรค และการประเมนิผลการรกัษาของ
แพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรอืการตรวจอืน ๆ  
 -   ห้องปฏิบัตกิารด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้นโลหิต
วิทยา เคมีคลนิิก จลุทรรศนศาสตร ์จลุชีววิทยา วทิยาภมูิคุม้กนัไดเ้ป็นประจา รวมทงัจะตอ้งมีการใหบ้รกิารทางดา้น
ธนาคารเลือดทีจาํเป็นสาหรบัการฝึกอบรม  
 (ข)  หน่วยร ังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรงัสีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุ ิสามารถตรวจทางรงัสีทีจาํเป็นสาหรบัการ
ฝึกอบรมได ้ 
 (ค)  หอ้งสมุดทางการแพทย  ์สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมดุซงึมีตารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสาร
การแพทยที์ใชบ้อ่ย หนงัสือดรรชนีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรบัช่วยคน้รายงานทีตีพิมพใ์นวารสารสาหรบัให้
แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือไดส้ะดวก  
 (ง)  หน่วยเวชระเบยีนและสถติ  ิสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทกุคนมีแฟม้ประจาํตวั ซงึบนัทกึประวตั ิ
ผลการตรวจรา่งกาย การสงัการรกัษาทีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการประมวลสถิตทีิมี
ประสทิธิภาพ  
(3)  หน่วยงานทางดา้นคลินิกทเีกียวกับการดแูลร ักษาผู้ป่วยสาขาทฝึีกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมี
หนว่ยงานทางคลนิิกทีสาํคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตร ์ ศลัยศาสตร ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  เพือใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยใน
สาขาทีฝึกอบรมหากจาํเป็น 
(4)  กิจกรรมวิชาการ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสมาํเสมอ ทงัในหนว่ยงานทีรบัผิดชอบในการ
สาขาทีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรอืกิจกรรมวิชาการระหวา่งหนว่ยงานหรอืระดบัโรงพยาบาล  
2.  เกณฑเ์ฉพาะ  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ ไดร้บัการรบัรองจากราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสถานที เครอืงมือ
อปุกรณ ์จาํนวนผูป่้วย และการบรกิาร ผูด้าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑที์คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
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อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือกาํหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทยและแพทยสภา 
ดงันี  
 (1)  มีจาํนวนและคุณวุฒขิองแพทยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรมทเีหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ์งึไดร้บั
หนงัสืออนมุตัหิรอืวฒุิบตัร อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชืออยา่งนอ้ย 2 คน และอาจารยผ์ูที้ทาํหนา้ทีหวัหนา้สถาบนั
ฝึกอบรมหรอืประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบตังิานทางดา้นอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  
 (2)  มีงานบร ิการอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือทมีีคุณภาพ  และจาํนวนเพยีงพอสาํหร ับการฝึกอบรม สถาบนั
ฝึกอบรมจะตอ้งเขา้รว่มและมีกิจกรรมประกนัคณุภาพอยา่งใดอยา่งหนงึ และมีปรมิาณงานบรกิารดงันี  

 (ก)  ผูป่้วยนอกทีไดร้บัการตรวจรกัษาทางอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ ไมน่อ้ยกวา่ 1200 ครงั/ปี  
(ข) ผูป่้วยในทีไดร้บัการตรวจรกัษาทางอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ไมน่อ้ยกวา่ 600 ครงั/ปี  
(ค)   ผูป่้วยในหออภิบาลผูป่้วยหนกั ทีไดร้บัการตรวจรกัษาทางอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ไมน่อ้ยกวา่ 80 ครงั/ปี  

 (ง)  จาํนวนการตรวจหตัถการทางจลุชีววิทยา ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ครงั/ปี  
 (3)  หอ้งปฏิบัตกิาร /หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบตักิารทีสามารถใหก้ารสนบัสนนุและ
รองรบังานวิจยัได ้มีหออภิบาลผูป่้วยหนกัทีมีเครอืงมือและอปุกรณค์รบ   
 (4) กิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึกอบรม 

สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ จดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสมาํเสมอ ไดแ้ก่  
(ก)  จดัทาํวารสารสโมสร (Journal club) ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 2 ครงั  
(ข)  การประชมุอภิปรายผูป่้วยในหรอืระหวา่งภาควิชา/หนว่ยงาน ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 1 ครงั  
(ค)  การประชมุวิชาการในลกัษณะอืน ๆ ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 1 ครงั  

 (5)  กิจกรรมวิชาการอนื ๆ   
ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปรว่มกิจกรรมวิชาการนอกสถานทีไดแ้ก่  

 (ก)  ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปรว่มกิจกรรมวิชาการนอกสถานที ทีจดัโดยสมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย
เป็นประจาํทกุครงัยกเวน้มีเหตจุาํเป็น ไดแ้ก่ การประชมุ interhospital case conference on infectious diseases การ
อบรมระยะสนั การประชมุใหญ่วิชาการประจาํปี การบรรยายวิชาการรวมเพือแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขา
อายรุศาสตรโ์รคติดเชือ รวมทงัควรนาํเสนอผลงานทางวชิาการในการประชมุวิชาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่
ประเทศไทยดว้ย  

 (ข)  ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปฝึกอบรมเป็นวิชาเลือกทีสถาบนัอืนทีแพทยสภารบัรองอยา่งนอ้ย 2 เดือน  
3.  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ จดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ และ
ไดร้บัอนมุติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณจ์ากสถาบนั
ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร สาขาวิชาโรคตดิเชือ ฯ  ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมทีไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมโรคตดิเชือ
แห่งประเทศไทย ภายใตก้ารกาํกบัของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของ
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมทีจดัประสบการณ์
เพิมเตมิใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective)  
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4.  การตดิตามกาํกับดแูลสถาบันฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคตดิเชือฯ ไดร้บัการตดิตามกาํกบัดแูลจากสมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย ภายใตก้ารกาํกบัของ
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทยตามทีแพทยสภามอบหมาย และเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  
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รายชือคณะอนุกรรมการร ่างหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านตอ่ยอด 
เพอืวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาช ีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ   ภาควิชาอายุรศาสตร  ์
คณะแพทยศาสตร  ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ตามกรอบมาตรฐาน WFME ฉบับปี พ .ศ.  

 
 

1. ศ.นพ. ธีระพงษ ์ ตณัฑวิเชียร     ทีปรกึษา 
2. ผศ.นพ.สชุยั  สเุทพารกัษ ์     ทีปรกึษา 
3. ศ.นพ. ชษุณา  สวนกระตา่ย     ประธาน 
4. รศ.นพ. วนัลา่  กลุวิชิต      กรรมการ 
5. ผศ.นพ. โอภาส  พทุธเจรญิ     กรรมการ 
6. ผศ.(พิเศษ) พญ. กมลวรรณ  จตุวิรกลุ    กรรมการ 
7. รศ. (พิเศษ) นพ. กาํพล  สวุรรณพิมลกลุ    กรรมการ 
8. อ.นพ. วรพจน ์ นิลรตันกลุ     กรรมการ 
9. อ.นพ. รองพงศ ์ โพลง้ละ      กรรมการ 
10. อ.นพ. จกักพฒัน ์ วนิชานนัท ์     กรรมการ 
11. ผศ.(พิเศษ)พญ. เลลานี  ไพฑรูยพ์งษ ์    กรรมการและเลขานกุาร 
12. พญ.ปัทมา  ต.วรพานิช      แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดปี  
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ภาคผนวกท  ี  

เนือหาของการฝึกอบรม/ หลักสูตร  

. ความรู้พนืฐานของอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ   

Microbial virulence factors 
Host defense mechanisms  
Pathology and pathogenesis of infectious diseases 
Epidemiology of infectious diseases 
Clinical microbiology 
Principle of antimicrobial therapy  
Clinical pharmacology of antimicrobial agents 
Mechanisms of antimicrobial resistance  
Applied molecular biology for management of infectious diseases 
Immunology of infectious diseases  
Research methodology 
Immunization 

. โรคหร ือภาวะทางอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือทสีาํคญั และพบบอ่ย 
Fever of unknown origin 
Sepsis/severe sepsis/septic shock 
HIV disease/AIDS 
Infections in patients with immunosuppressive therapy 
Tropical infectious diseases 
Nosocomial infection and infection control 
Organ-specific Infections 

- Central nervous system infections 
- Eye/ENT infections 
- Cardiovascular infections 
- Respiratory tract infection 
- Gastrointestinal tract infection and intra-abdominal infection 
- Hepatobiliary tract infections 
- Urinary tract infection 
- Bone and joint infections 
- Skin and soft tissue infection 
- Sexually transmitted diseases 
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Specific pathogens 
- Viruses  
- Bacteria 
- Chlamydia and Mycoplasma 
- Rickettsia and Ehrlichia  
- Spirochetes  
- Mycobacteria 
- Anaerobes  
- Actinomyces and Nocardia 
- Fungi  
- Protozoa 
-  Other microorganisms of clinical importance 

. หตัถการและการเลือกใช้ การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร  การเก็บตวัอย่างทางคลินิก และการแปลผล 
- การเก็บสิงส่งตรวจทางคลินิก (clinical specimen) สาํหรบัเพาะเชือจากส่วนต่างๆของ

รา่งกาย เช่น นาํไขสนัหลงั นาํในช่องปอด นาํในช่องทอ้ง เสมหะ ปัสสาวะ อจุจาระ ฝี เลือด 
เนือเยือหรอืนาํจากตอ่มนาํเหลืองและรอยโรคทีผิวหนงั เป็นตน้ 

- การย้อมสีกรัม (Gram) การย้อมสีทนกรด (AFB) การย้อม modified AFB การย้อมสี 
Wright และจากสงิสง่ตรวจทางคลนิิกชนิดตา่ง ๆ 

- การตรวจ fresh smear การตรวจดว้ย potassium hydroxide preparation และการตรวจ 
India ink preparation จากสงิสง่ตรวจทางคลนิิกชนิดตา่งๆ 

- การตรวจหอ้งปฏิบตัิการง่าย ๆ ทีเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัการติดเชือ เช่น complete blood 
count, urinalysis, cerebrospinal fluid profile, pleural fluid profile, peritoneal fluid 
profile, liver function test, chest X-ray เป็นตน้       

- การตรวจทาง serology เพือตรวจหาแอนตเิจน (antigen) และแอนตบิอดี (antibody) ของ
เชือจุลชีพทีก่อโรคชนิดต่างๆ  เช่น cryptococcal antigen, VDRL, FTA-ABS, dengue 
titer เป็นตน้    

- การตรวจทางอณูจุล ชีววิทยา  (molecular microbiology)  เ ช่น  polymerase chain 
reaction ของเชือจลุชีพทีก่อโรคชนิดตา่งๆ viral load เป็นตน้ 

- การตรวจทาง immunology ทีเกียวขอ้งกบัโรคตดิเชือ เช่น CD4, Western blot เป็นตน้ 
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. ความรู้ทางดา้นบูรณาการ  
 4.1 Humanism 

การสรา้งความสมัพนัธที์ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
การดแูลผูป่้วยและ/ญาตใินวาระใกลเ้สียชีวิต 
การบอกขา่วรา้ย 
ปัจจยัทีสง่เสรมิความสมัพนัธที์ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
การบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
พืนฐานความเชือทางสขุภาพทีตา่งกนั 

 4.2 Professionalism 
การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 
การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป่้วยใหดี้ทีสดุ 
การเคารพเพือนรว่มวิชาชีพ เพือนรว่มงาน ผูป่้วย และญาต ิ
การปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตกุารณที์ไมค่าดคดิไวก่้อน 
การสือสารตอ่ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน 
การหลีกเลียงการรบัผลประโยชนส์ว่นตวั 
การมีสว่นรว่มในองคก์ร ทางการแพทย ์เช่น ราชวทิยาลยั, แพทยสมาคม, แพทยสภา 
การมีสว่นรว่มในการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ

 4.3 จร ิยธรรมทางการแพทย ์
จรยิธรรมในการวิจยั 
การนบัถือใหเ้กียรตใินสทิธิผูป่้วย  
การปฏิบตัใินกรณีผูป่้วยไมเ่ห็นดว้ยและปฏิเสธการรกัษา 
การปฏิบตัใินกรณีทีผูป่้วยตดัสนิใจเองไมไ่ด ้ 
การปฏิบตัใินกรณีทีผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาทีไมมี่ประโยชนห์รอืมีอนัตราย 

 4.4 การเร ียนรู้ตลอดชีวิต 
การวิเคราะห ์วิจารณ ์และประเมินความนา่เชือถือ ของงานวิจยั 
การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้หม ่
การพฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองใหท้นัสมยั 
การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บคุลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป่้วย และญาต ิ

 4.5 กระบวนการทางคลินิก 
การบนัทกึเวชระเบียนครบถว้นถกูตอ้ง 
ทกัษะการสือสารกบั ผูป่้วย ญาตแิละบคุลากรทางการแพทย ์
การใหค้าํแนะนาํผูป่้วยเกียวกบัโรค หรอืภาวะเวชปฏิบตัเิชิงประจกัษ ์(Evidence-based 
medicine) 
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4.6 การวิจัยทางคลินิก 
ระเบียบวิธีการวิจยั (Research methodology) 
ความเชือถือไดแ้ละจดุออ่นของการศกึษาแบบตา่งๆ   
การวิจยัดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ การประเมินความคุม้คา่  

 4.7  เภสัชวิทยาคลินิก 
นโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชียาหลกัแห่งชาต ิ
ขบวนการพิจารณา และตดิตามยาและอาหารใหม ่โดยองคก์ารอาหารและยา 
ยากาํพรา้ 

4.8  ความรู้ทางดา้นกฎหมาย 
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 
กฎหมายอาญาและแพง่ทีเกียวขอ้งกบัการแพทย ์
พ.ร.บ.การประกอบโรคศลิป์ 
การเปิดเผยขอ้มลู ผูป่้วย 
การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 
การรายงานโรคตดิตอ่ 
การเขียนใบสาเหต ุการตาย 
พ.ร.บ.ยาเสพตดิ 
พ.ร.บ.วตัถอุอกฤทธิตอ่จิตประสาท 
พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิ
พ.ร.บ.ประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
ระเบียบการปฏิบตัขิองตาํรวจหรอืผูร้กัษากฎหมาย 

 4.9  การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 
กระบวนการ hospital accreditation 
กระบวนการ quality assurance 
บทบาทแพทยใ์นการพฒันาคณุภาพ 
การทาํงานเป็นทีม 
การประเมนิความพอใจของผูป่้วย 
การสรา้ง clinical practice guideline 
การใชแ้ละแปลผลเครอืงมือพฒันาคณุภาพ เชน่ flow chart, control chart 
การทาํแผน quality improvement 
การเสรมิสรา้งและปอ้งกนัโรค 
การประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรกัษา 
การสาํรวจและปอ้งกนัโรค 
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 .  การดแูลผู้ป่วยทบี้าน 
การวางแผนการดแูลรกัษาทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครวั ไดแ้ก่  

  การประเมนิสภาพแวดลอ้ม คา่ใชจ้่าย เครอืงมือ และความพรอ้ม 
บรกิารการแพทยที์บา้น เชน่ visitor nurses, home health care 

 .  การบร ิหารจัดการทางการแพทย ์
ระบบประกนัสขุภาพ เช่น ระบบประกนัสขุภาพ, ระบบประกนัสงัคม, ระบบประกนัชีวิต,  

  ขา้ราชการ 
การลงรหสั ICD-10 (International code diagnostic) และรหสัหตัถการ 
การลงสาเหตกุารตาย 

 การจดักลุม่โรคและคา่นาํหนกัสมัพทัธ ์กลุม่วินิจฉยัโรครว่ม (DRG) 
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ภาคผนวกท  ี  

รายละเอยีดของการทาํงานวิจยั 
� คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานทีริเริมใหม่ หรือ เป็นงานวิจยัทีใชแ้นวคิดทีมีการศึกษามาก่อนทงัในและต่างประเทศ  

แตน่าํมาดดัแปลงหรอืทาํซาํในบรบิทของสถาบนัหรอืบรบิทของประเทศ 
. แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทกุคน ควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการ
วิจยัในคน หรอื good clinical practice (GCP)  

. งานวิจยัทกุเรอืงตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัของสถาบนั  

. งานวิจัยทุกเรือง ควรดาํเนินงานวิจัยภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยทีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัคาํถามวิจยั  

. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาํเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยรายงานการวิจยัจะตอ้งครอบคลมุเนือหาคือ วตัถปุระสงคข์องการวิจยั วิธีการ
วิจยั ผลการวิจยั การวิจารณผ์ลการวิจยั และบทคดัยอ่ 

. สงิทีตอ้งปฏิบตัสิาํหรบัการดาํเนินการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผูป่้วย 

- เมือไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวิจัยตาม
ขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั 

- เมือมีการลงนามในเอกสารชีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพือใหย้ินยอมเขา้รว่มวิจยัตอ้งใหส้าํเนาแก่
ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเก็บไว ้  ชดุ 

- ใหท้าํการระบใุนเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถึงสถานการณเ์ขา้รว่มงานวิจยัของผูป่้วย  

- การตรวจหรือรกัษาเพิมเติมจากโครงการวิจัยทีผ่านการอนุมตัิแลว้ โดยการกระทาํดงักล่าว
ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถทาํไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน  
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทงัทางตรงและทางออ้มทีเกิดขนึกบัผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย 

- กรณีทีโครงการวิจัยกาํหนดให้ทาํการตรวจหรือรักษาทีเพิมเติมจากการดูแลรกัษาผูป่้วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ทีอาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป่้วย ให้ดาํเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั เพือวางแผนแจง้ผูที้เกียวขอ้งรบัทราบตอ่ไป 

- หากเกิดกรณีอืนนอกเหนือการคาดการณ ์ใหร้ีบปรกึษาอาจารยที์ปรกึษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั กรณีทีไม่สามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืนฐาน  
ขอ้ ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คือ  

ก. การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกบัผูป่้วย 

ข. การเคารพสทิธิของผูป่้วย  
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ค. การยึดมนัในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจะไดร้บับริการทาง
การแพทยต์ามมาตรฐาน 

. กรอบการดาํเนินงานวิจยัในเวลา  ปี (  เดือนของการฝึกอบรม) 

ทงันี เดือนทีกาํหนดขนึเป็นระยะเวลาทีประมาณการ อาจจะทาํไดเ้รว็กวา่หรอืชา้กวา่นีไดบ้า้ง โดยให้
แตล่ะสถาบนัไปกาํหนดรายละเอียดเพมิเตมิเอง 

� เกณฑก์ารใหค้ะแนนงานวจิัยแบบรูปเล่ม 

รายการประเมินผลงานวิชาการ  
ดเียยีม 

5 
ด  ี
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผ่าน 
1 

1. ชอืเร ือง  (  คะแนน) 
สนักะทดัรดั ไดใ้จความ และมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา 

     

2. บทคัดย่อ   (  คะแนน) 
เขียนถกูตอ้งตามแบบแผน มีการรายงานผลตามวตัถปุระสงค์
หลกัของการศกึษาครบถว้น  

     

3. บทนาํ  (  คะแนน) 
กลา่วถงึปัญหาทีนาํมาสูก่ารศกึษาอยา่งชดัเจนเพียงพอทีจะ
นาํไปสูว่ตัถปุระสงคก์ารศกึษาได ้และมีขอ้มลูการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัปัญหาการศกึษาอยา่งทนัสมยั 

     

4. วัตถุประสงค  ์  (  คะแนน)  
กาํหนดวตัถปุระสงคห์ลกัและวตัถปุระสงคร์องของการศกึษาที
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัปัญหาการศกึษา  

     

5. วธิ ีการดาํเนินการศกึษา   (รวม  คะแนน) 
5.1 รูปแบบการการศกึษามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

คาํถามการศกึษา (  คะแนน) 
     

5.2 นิยามตวัแปร ชดัเจนและถกูตอ้งตามมาตรฐานที            
ยอมรบัโดยทวัไป  (  คะแนน) 

     

5.3 กาํหนดประชากรเปา้หมาย กลุม่ตวัอยา่ง และขนัตอนการ
คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งทีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคก์ารศกึษา รวมถงึการกาํหนด Inclusion / 
Exclusion criteria ทีชดัเจน  (  คะแนน) 

     

5.4 มีขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีเพียงพอทีจะตอบคาํถาม
การศกึษาและเหมาะสมกบัรูปแบบการศกึษานนัๆ ถา้มีการ
คาํนวณขนาดตวัอยา่ง ตอ้งแสดงวิธีการคาํนวณขนาด
ตวัอยา่ง หรอืบอกวิธีการทีไดม้า  (  คะแนน) 
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รายการประเมินผลงานวิชาการ  
ดเียยีม 

5 
ด  ี
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผ่าน 
1 

5.5 การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทีใชใ้นการศกึษา มีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการศกึษา   

     (  คะแนน)  
     

5.6 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติทีเหมาะสมกบัชนิดของขอ้มลูและ
รูปแบบการศกึษา  (  คะแนน) 

     

6. ผลการศกึษา   (รวม  คะแนน) 
6.1 บรรยายผลการศกึษาไดถ้กูตอ้ง มีการใชต้ารางหรอืกราฟที

เหมาะสมกบัขอ้มลู และแสดงนยัสาํคญัทางสถิติไวใ้น
ตาราง หรอืกราฟอยา่งเหมาะสม  (  คะแนน) 

     

6.2 แสดงผลการศกึษาครบถว้นและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
การศกึษา  (  คะแนน) 

     

7. บทวจิารณ ์   (รวม  คะแนน) 
7.1 วิเคราะหแ์ละวิจารณผ์ลไดถ้กูตอ้ง มีการเปรยีบเทียบวา่

สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัการศกึษาอืนอยา่งไร เพราะเหตใุด 
(  คะแนน) 

     

7.2 วิจารณข์อ้เดน่และขอ้จาํกดัของการศกึษา รวมทงัปัจจยั
ตา่งๆทีอาจมีผลตอ่คณุภาพการศกึษาไดถ้กูตอ้ง    
(  คะแนน) 

     

7.3 วิจารณถ์งึการนาํผลการศกึษาไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะ    
     (  คะแนน) 

     

8. บทสรุป   (  คะแนน) 
สรุปผลการการศกึษาทีสาํคญัไดถ้กูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์
หลกัการศกึษา อาจแสดงบทวิจารณย์อ่ๆหรอืขอ้เสนอแนะ 
เพิมเติม  

     

9. เอกสารอ้างองิ   (  คะแนน) 
มีการอา้งอิงทีถกูตอ้งและเขียนเอกสารอา้งอิง ไดถ้กูตอ้งตาม 
แบบ Uniform requirement for manuscript submitted to  
biomedical journals 

     

10. การใช้ภาษา   (  คะแนน) 
มีการเขียนดว้ยภาษาหลกัเพียงภาษาเดียว และเขียนไดถ้กูตอ้ง
เหมาะสมรดักมุตามหลกัไวยากรณข์องภาษาหลกั มีเอกภาพใน
การเขียน และมีคาํผิดไมเ่กินหนา้ละ 1 คาํ 
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รายการประเมินผลงานวิชาการ  
ดเียยีม 

5 
ด  ี
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผ่าน 
1 

11.  คุณค่าโดยรวมของรายงานการศกึษา   (  คะแนน)      

รวม 
  คะแนนรวมทีได ้=                 คะแนน  

(เตม็  คะแนน) 

สรุปผลการตรวจประเมนิ  
 ผ่าน                      ไม่ผ่าน 

คะแนนผา่นขนัตาํตอ้งไมน่อ้ยกวา่ % ของคะแนนรวม 

 
� เกณฑก์ารใหค้ะแนนงานวจิัยวันสอบ 

1. การนาํเสนอผลงานวิจยั (การใชภ้าษา สไลดเ์หมาะสม ตรงตอ่เวลา และตอบคาํถามไดถ้กูตอ้งชดัเจน) 
   คะแนน   =   ควรปรบัปรุง 
   คะแนน  =   พอใช ้
   คะแนน   =   ดี 
   คะแนน   =   ดีมาก  

2.  วิธีวิจยั 
1   คะแนน   =   retrospective study, case-control study 
2   คะแนน   =   cross-sectional study 
3   คะแนน   =   prospective study/ diagnostic study/ bench research  

   คะแนน   =   randomized controlled trial 
3. มีการใชส้ถิติในการวิจยั 

1   คะแนน   =   ไมไ่ดใ้ชส้ถิติเขา้ทดสอบทงัทีสมควรใช ้   
2   คะแนน   =   ใชส้ถิติทดสอบแตใ่ชผิ้ดพลาดมาก 
3   คะแนน   =   ใชส้ถิติทดสอบแตใ่ชผิ้ดพลาดเพียงเลก็นอ้ย     

   คะแนน   =   ใชส้ถิติทดสอบไดถ้กูตอ้ง 
4. ความครบถว้นสมบรูณข์องงานวิจยั 

1   คะแนน   =   รวบรวมขอ้มลูไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ  ของทีคาํนวณ หรอืของทีคาดการณไ์ว ้  
   คะแนน   =   รวบรวมขอ้มลูไดร้อ้ยละ  -  ของทีคาํนวณ หรอืของทีคาดการณไ์ว ้  
   คะแนน   =   รวบรวมขอ้มลูไดร้อ้ยละ  -  ของทีคาํนวณ หรอืของทีคาดการณไ์ว ้  
   คะแนน   =   รวบรวมขอ้มลูไดม้ากกวา่รอ้ยละ  ของทีคาํนวณ หรอืของทีคาดการณไ์ว ้  

5. ประโยชนที์ไดร้บัจากการวิจยั 
   คะแนน   =   เป็นชนิดรายงานสงิทีพบ ไมใ่ช่อบุติัการณใ์หม ่   
   คะแนน   =   เป็นการทาํซาํเช่นเดียวกบัทีมีผูเ้คยทาํมาก่อนในประเทศ 
   คะแนน   =    เป็นการศกึษาใหม ่แตผ่ลทีไดใ้นระดบัประเทศ หรอืทอ้งถินเทา่นนั 

     คะแนน   =   เป็นการศกึษาใหม ่แตผ่ลทีไดเ้ป็นการคน้พบใหม ่หรอือบุติัการณใ์หมใ่นวงการ 
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ภาคผนวกท  ี  
กรอบการดาํเนินงานวิจยัในเวลา  ปี (  เดอืนของการฝึกอบรม) 

รายละเอยีด ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ .ย. ธ .ค. ม.ค. ก.พ . ม .ีค. เม.ย. พ .ค. ม .ิย. 

 F
ell

ow
 ปี

 1
 งานวจิัย             

. สง่ชือหวัขอ้งานวิจยั และอาจารยที์ปรกึษา (ก)             

. นาํเสนอหวัขอ้งานวิจยั (ข)             

. นาํเสนอโครงรา่งการวิจยั (ค)             

. สง่รา่งโครงการวิจยั (ง)             
 

รายละเอยีด ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ .ย. ธ .ค. ม.ค. ก.พ . ม .ีค. เม.ย. พ .ค. มิ.ย. 

Fe
llo

w 
ปี 

2 

งานวจิัย 
. สง่ผลงานวิจยัภาษาองักฤษ (manuscript) (จ)                     
. สง่ผลงานวิจยัภาษาองักฤษ แบบรูปเลม่ (ฉ)                      

 
(ก) การส่งหวัข ้องานวิจยั 

 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม ส่งชือหวัขอ้งานวิจยั และชืออาจารยที์ปรกึษา 
ภายในกาํหนด  

 
(ข) การนาํเสนอหวัข ้อวิจยั: ในงานประชมุใหญ่ประจาํปีของสมาคมโรคตดิเชือแห่งประเทศไทย  

 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม จะต้องนําเสนอหัวข้อวิจัยในรูปแบบ 
PowerPoint slide ท่านละ  นาที (ไมเ่กิน  หนา้) ซงึประกอบดว้ย 

� Topic 
� Primary research question 
� Sample size calculation 
� Budget 
� Time frame 

เพือรบัคาํแนะนาํจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตอ่ไป 
 

(ค) การนาํเสนอโครงร ่างการวิจัย: ชว่งการประชมุ interhospital conference ของเดือนธนัวาคม  
� แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม จะตอ้งนาํเสนอโครงร่างการวิจัยในรูปแบบ 

PowerPoint slide ท่านละ  นาที ตอบขอ้ซกัถาม  นาที PowerPoint นาํเสนอไม่เกิน  slides 
โดยมีแนวทางการนาํเสนอ ดงันี 

� หวัขอ้เรอืง 
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� หลกัการ และเหตผุล 
� ความสาํคญั หรอืประโยชน ์
� วตัถปุระสงค ์
� วตัถ ุและวิธีการ 
� ระเบียบวิธีวิจยั 
� ลกัษณะของประชากรตวัอยา่ง 
� คาํจาํกดัความของเกณฑ ์หรอืขอ้มลูตา่งๆ 
� วิธีการให ้intervention (ถา้มี) 
� วิธีการวิเคราะหท์างสถิต ิ
� ตาราง dummy 

เพือรบัคาํแนะนาํและประเมินการนาํเสนอจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
 
(ง) การส่งโครงร ่างการวิจยั 

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม จะตอ้งดาํเนินการสง่โครงรา่งการวิจยั ใน
รูปแบบ file word และ PDF ภายในกาํหนด  

 
(จ) การส่ง manuscript  

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม จะตอ้งสง่ manuscript ในรูปแบบ file word และ 
PDF ภายในกาํหนด หากสง่ลา่ชา้ มีผลตดัคะแนนรอ้ยละ  จากคะแนนวิจยัรอ้ยละ   

 
(ฉ) การส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ปีที  ของการฝึกอบรม จะตอ้งสง่รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณเ์ป็น 
file word และ PDF พรอ้มทงัสง่รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณเ์ป็นรูปเลม่ จาํนวน  เลม่ ภายใน
กาํหนด กรณีทีไมส่ง่รายงานผลวิจยัฉบบัสมบรูณ ์ก่อนวนัทีกาํหนดจะตดัคะแนนวิจยั เป็น % และ
ตดัสทิธิการ presentation ในวนัสอบดว้ย 
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ภาคผนวกท  ี  
Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

  จาํนวนครังข ันตาํตอ่ปี Level of EPA 
Level of 

EPA 

EPA Content 
ประเมินโดย
อาจารย ์

แพทยป์ระจาํบ้านตอ่ยอด
เขียน reflective note 

F1 F2 

1 Management  of common problem in infectious diseases 5 2 4 5 
2 Management  of severe infection in ICU 5 2 4 5 
3 Management  of HIV/AIDS 5 2 4 5 
4 Management  of infection in transplantation 4* 1* - 3 

5 
Management  of infection in immunocompromised other than  
HIV and transplantation 

5 1 3 4 

6 Diagnosis, interpretation and application of microbiology test 5 1 4 5 
7 Implementation of appropriate and optimal ATB use 5 2 4 5 
8 Provide appropriate prevention and prophylaxis (vaccine) 5 1 4 5 
9 Advice patient safety and Infection control intervention 3 1 3 4 
10 Conduction of research 1** 3 4 

EPA = Entrustable professional activities 
*จาํนวนครงัตอ่  ปี 
**จาํนวนผลงานวิจยัตอ่  ปี 
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Level of EPA 
Level 1 = สามารถปฏิบตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
Level 2 = สามารถปฏิบตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแนะของอาจารย ์
Level 3 = สามารถปฏิบตังิานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมือตอ้งการ 
Level 4 = สามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท้ีมีประสบการณน์อ้ยกวา่ได ้
Level 5 = สามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท้ีมีประสบการณน์อ้ยกวา่ได ้รวมถงึสอนและถ่ายทอดความรูใ้หผู้อ้ืนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
 

EPA-competencies matrix EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA  
9 

EPA 
10 

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

 

 

 



ภาคผนวกท  ี  

ขันตอนในการยนืใบคาํขอสมัครสอบฯ  

 การสมคัรเขา้รบัการสอบ แพทยสภาจะเปิดใหด้าํเนินการสมคัรสอบในช่วงเดือนมีนาคมของทกุปี โดยสามารถเขา้ไป
ตดิตามขา่วสารและประกาศจากทางแพทยสภาไดที้ website: www.tmc.or.th  
ขนัตอนในการยืนใบคาํขอสมคัรสอบฯ เบอืงต้นเทา่นัน  (อาจมีเปลียนแปลงตามประกาศของแพทยสภา) 

� ใบคาํขอสมคัรสอบฯ ซึงผูมี้สิทธิสมคัรสอบเพือหนงัสือวฒิุบตัรฯ กรอกขอ้มลูดว้ยตนเองในแบบคาํขอสมคัร
สอบที website: www.tmc.or.th/tcgme แลว้พิมพล์งกระดาษ สง่ตามทีราชวิทยาลยันนัๆ กาํหนด 

� สาํเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรอืสาํเนาบตัร MDCARD 
� สาํเนาบตัรประชาชน 
� สาํเนาการเปลียนแปลงชือ และนามสกลุ (ถา้มี) 
� สาํหรบัผูส้มคัรสอบเพือวฒิุบตัร ใหยื้นหลกัฐานอยา่งหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี 

 หลกัฐานทีแสดงวา่ผา่นการอบรมเป็นแพทยป์ระจาํบา้นทกุชนัปีตามทีเกณฑห์ลกัสตูรสาขา/อนสุาขานนั 
ๆ กาํหนด หรือมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัทีฝึกอบรมว่ากาํลงัรบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นชนัปี
สดุทา้ยตามเกณฑห์ลกัสตูรสาขา/อนสุาขานนัและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวนัสอบ หรอื 
 หนงัสือรบัรองวา่ไดผ้า่นการปฏิบตังิานประจาํสาขา ในสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีราช
วิทยาลยัทีกาํกับดแูลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานัน ๆ รบัรองโดยความเห็นชอบของแพทย
สภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาของหลกัสตูรตามทีเกณฑห์ลกัสตูรสาขานนั ๆ 
กาํหนดสาํหรบัสาขาประเภทที  หรอืมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานมากกวา่ระยะเวลาของหลกัสตูรไม่นอ้ย
กวา่  เดือนสาํหรบัสาขาประเภทที  หรอื 
 กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะตอ้งมีหลกัฐานทีแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจาํ
บา้นมาในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หลกัสตูรทีรบัรองโดยแพทยสภา พรอ้มสาํเนา  ฉบบั 

� เอกสารอืน ๆ ตามทีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลยัทีกาํกบัดแูลการฝึกอบรมและสอบ
สาขา/อนสุาขานนั ๆ กาํหนดเพิมเตมิ 

� รูปถ่ายขนาด  นิว จาํนวน  รูป (ถ่ายไม่เกิน  ปี) 
� คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบ ตามผนวกแนบทา้ยประกาศแพทยสภา 
� เงอืนไขพเิศษเฉพาะสาขา ใหด้รูายละเอียดไดจ้ากประกาศราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ จะเขา้รบัการสอบตามกาํหนดการสอบทีสมาคมฯ ไดจ้ดัขนึ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
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ภาคผนวกท  ี  

เกณฑผ์่านเพอืร ับวุฒบิัตร  

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ ตอ้งผ่านการทดสอบทงัภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 
ตามเกณฑก์ารตดัสนิผลการสอบ ดงันี 

. ตอ้งผา่นคะแนนสอบ MCQ (ภาคทฤษฎี) ก่อนโดยตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ยที MPL-1SEM  ถา้ยงัไมผ่า่น  ให้

ถือวา่ ไมผ่า่นการสอบในปีนนัใหส้อบทกุหมวดใหม ่(MCQ, OSCE Laboratory, Oral และ Research โดย

ในกรณี Research ผูส้อบสามารถเลือกระหวา่งการสอบใหม ่หรอืใชค้ะแนนเดมิ โดยจะเลือกคะแนนทีมาก

ทีสดุในการคาํนวณคะแนน) 

. กรณีผา่น MCQ แลว้ใหพ้ิจารณาการสอบภาคปฏิบตั ิ(OSCE laboratory 40%, Oral 40% และ Research 

20%) โดยจะตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย % ของคะแนนสามหมวดนีรวมกนั ถา้ยงัไมผ่า่น 

� ใหน้าํคะแนนการประเมิน Interhospital case conference 2 ครงัทีคะแนนเกิน % ขณะเป็นแพทย์
ประจาํบา้นตอ่ยอดฯ ชนัปีที  และ % ขณะเป็นแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดฯ ชนัปีที  มาเพิมคะแนน
ครงัละ % ไมเ่กิน % มารวม  ถา้ยงัไมผ่า่นเกณฑ ์ % 

� ใหพ้ิจารณาคะแนนสอบในแตล่ะหมวด 
o ไดค้ะแนน Research อยา่งนอ้ย % ถา้ยงัไมผ่า่น ใหเ้ขียน review article สง่คณะอนกุรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน  เดือน 
o ไดค้ะแนน OSCE laboratory อยา่งนอ้ย % หรอืผา่น MPL ถา้ยงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนีใน

ปีถดัไป 
o ไดค้ะแนน Oral อยา่งนอ้ย % ของคะแนน หรอืผา่น MPL ถา้ยงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนีในปี

ถดัไป 
กรณีทีนอกเหนือจากระเบียบขา้งตน้ ใหค้ณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ 

เป็นผูชี้ขาด 
 

� การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมตอ้งจัดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้เข ้าร ับ
การฝึกอบรม  

            สถาบนัฝึกอบรมจะทาํการประเมินความรูค้วามสามารถของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตร์
โรคติดเชือ เพือการเลือนระดบัชนัปี ก่อนสินสดุการฝึกอบรมในแต่ละปี และแจง้ผลการประเมินแก่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ การประเมินความรูค้วามสามารถของแต่ละสถาบันก็เพือให้ข้อมูลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบการพัฒนาตนเอง นอกจากนีทางสมาคมฯ ไดว้างแนวทางเพือให้แพทย์ประจาํบา้นต่อยอดฯ สามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานวิจยัทีมีประโยชน ์และประสบความสาํเรจ็ภายใน 2 ปี จึงใหแ้พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดฯ นาํเสนอรา่ง
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โครงการวิจยัในขณะอบรมอยูใ่นปีที 1 ตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ซงึแตล่ะ
สถาบนัสามารถใชเ้กณฑนี์มาประกอบการประเมินความรูค้วามสามารถ ก่อนสนิสดุการฝึกอบรมในปีที  ได ้

ในระหว่างการฝึกอบรมนนั แต่ละสถาบนัฯ สามารถพิจารณายตุิการฝึกอบรม โดยมีแนวทางหรือเกณฑ ์ดงันี 
ความรูค้วามสามารถไมผ่า่นการประเมิน หรอื ขาดความรบัผิดชอบอยา่งรุนแรงสง่ผลใหไ้มผ่า่นการประเมิน หรอืมีความ
เจ็บป่วยทีไม่สามารถรับการฝึกอบรมต่อได้ โดยสถาบันทีทําการฝึกอบรมต้องทําการประเมินรายงานต่อ
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ ของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 การประเมินเพอืวุฒบิัตรแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวิชาช ีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร ์
โรคตดิเช ือ  

ก. ผูส้มคัรสอบเพือวฒุิบตัรอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือจะตอ้งเป็นผูที้ไดร้บัหนงัสืออนมุตัิ หรอืวฒุิบตัรในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตรข์องแพทยสภา และไดผ้่านการอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด อนุ
สาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือครบตามหลกัสตูรของแพทยสภาและสถาบนัทีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้
สอบได ้

ข. ผูส้มัครสอบจะตอ้งส่งผลงานวิจัยทีเสร็จสิน และ เขียนบทความฟืนฟูวิชาการ (Topic review) หรือ เขียน
รายงานผูป่้วยและทบทวนทางวิชาการ (case report and literature review) อย่างนอ้ย  เรือง ทีไดร้บัหรอืรอ
การตีพิมพ ์

ค. วิธีการสอบประกอบดว้ย 
. การสอบขอ้เขียน ประกอบดว้ย  Multiple Choice Questions (MCQ)  
.การสอบภาคปฏิบตัิ ประกอบดว้ยการสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination), การสอบ
สมัภาษณ ์(Oral Examination) และผลงานวิจยั  

ง. การตดัสนิผลการสอบ  
          ตดัสินผลการสอบโดยใชว้ิธีอิงเกณฑจ์ากคะแนนของการสอบขอ้เขียน และการสอบภาคปฏิบตัิ ในกรณีทีมี

ปัญหาในการตดัสินคะแนน ใหค้ณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ เป็นผูชี้
ขาด 

 การสอบเพอืหนังสืออนุมัต  ิอนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ  
  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูที้ไดร้บัหนงัสืออนมุตัิหรือวฒุิบตัรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์

ของแพทยสภา และมีคณุสมบตัดิงันี 
. ไดท้าํงานเกียวกับอายุรศาสตรโ์รคติดเชือในสถาบัน/โรงพยาบาลทีราชวิทยาลัยรบัรอง (สถาบัน/
โรงพยาบาลทีมีคณุสมบตัิเทียบเท่ากบัเกณฑข์นัตาํทีสามารถเปิดฝึกอบรมอายรุศาสตรโ์รคติดเชือได)้ 
โดยทาํงานมาไมน่อ้ยกวา่  ปีและผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรบัรองวา่ ผูส้มคัรไดป้ฏิบตังิานในดา้นโรคติดเชือ
อยา่งมีประสทิธิภาพ มีคณุวฒุิและจรยิธรรมทีเหมาะสมกบัการเป็นแพทย ์

. เขียนบทความฟืนฟูวิชาการ (Topic review) หรือ เขียนรายงานผูป่้วยและทบทวนทางวิชากร (case 
report and literature review) อย่างนอ้ย  เรือง และทาํการวิจยัเกียวกับโรคติดเชืออย่างนอ้ย  เรือง 
และเสนอบทความฟืนวิชาและผลการวิจยัตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือประเมิน 

. ขอ้สอบและเกณฑก์ารตดัสนิเช่นเดียวกบัการสอบเพือวฒุิบตัร ฯ  
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แพทยที์ไดร้บัวฒุิบตัร สาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือจากสถาบนัในตา่งประเทศทีแพทยสภารบัรอง การสอบของ
แพทยที์มีคณุสมบตัิดงักล่าว จะใชก้ารสมัภาษณป์ากเปล่าเท่านนั โดยใชห้วัขอ้การสมัภาษณต์ามทีคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ กาํหนด 
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20. แพทยห์ญิงพรพรรณ  กูม้านะชยั   อนกุรรมการ และเลขานกุาร 
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หนา้ที 

 ดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดแูลของราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ในเรอืงตา่ง ๆ ดงันี 
. วางเปา้หมายหลกัสตูร และวิธีการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขานนั ๆ ตามหลกัเกณฑที์แพทยสภากาํหนด 
. พิจารณาการขอเปิดฝึกอบรม รบัรองโรงพยาบาล หรอืสถาบนัทีใชฝึ้กอบรมสาขานนั ๆ ตามหลกัเกณฑที์แพทย
สภารบัรอง 

. ประเมนิคณุภาพและศกัยภาพของโรงพยาบาล หรอืสถาบนัทีใชฝึ้กอบรมตามหลกัเกณฑที์แพทยสภากาํหนด 
เพือเสนอใหแ้พทยสภารบัรอง หรอืยกเลกิการรบัรอง 

. ประเมนิคณุสมบตัผิูที้ยืนคาํขอหนงัสืออนมุตัหิรอืวฒุิบตัรฯ เพือเป็นผูมี้สทิธิสอบ 

. ดาํเนินการสอบ 

. ตดิตามผล ทาํขอ้เสนอแนะและดาํเนินการแกปั้ญหาในการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขานนั ๆ 

. รบัรองหลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสนั ในสาขานนั ๆ 

. หนา้ทีอืนทีแพทยสภามอบหมาย 
 

 ทงันี ตงัแตว่นัที  มกราคม  เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัที  มกราคม  

 

 (นายแพทยประสทิธิ  วฒันาภา) 

 นายกแพทยสภา 
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ประกาศแพทยสภา 
ท  ี /  

เร ือง ปรับเปลียนรายชืออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคตดิเช ือ  
.................................................... 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ( ) แห่งประราชบญัญตัิวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  และมติคณะกรรมการแพทยสภา

ในการประชมุครงัที /  วนัที  มีนาคม  มีมติอนมุตัิใหป้รบัเปลียนรายชืออนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุ

สาขาอายรุศาสตรโ์รคติดเชือ (วาระพ.ศ. - ) จากเดิม นาบแพทยว์ิษณ ุธรรมลิขิตกลุ เป็น แพทยห์ญิงยพุิน ศพุทุธ

มงคล 

หนา้ที 

 ดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดแูลของราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ในเรอืงตา่ง ๆ ดงันี 
. วางเปา้หมายหลกัสตูร และวิธีการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขานนั ๆ ตามหลกัเกณฑที์แพทยสภากาํหนด 
. พิจารณาการขอเปิดฝึกอบรม รบัรองโรงพยาบาล หรอืสถาบนัทีใชฝึ้กอบรมสาขานนั ๆ ตามหลกัเกณฑที์แพทย
สภารบัรอง 

. ประเมนิคณุภาพและศกัยภาพของโรงพยาบาล หรอืสถาบนัทีใชฝึ้กอบรมตามหลกัเกณฑที์แพทยสภากาํหนด 
เพือเสนอใหแ้พทยสภารบัรอง หรอืยกเลกิการรบัรอง 

. ประเมนิคณุสมบตัผิูที้ยืนคาํขอหนงัสืออนมุตัหิรอืวฒุิบตัรฯ เพือเป็นผูมี้สทิธิสอบ 

. ดาํเนินการสอบ 

. ตดิตามผล ทาํขอ้เสนอแนะและดาํเนินการแกปั้ญหาในการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขานนั ๆ 

. รบัรองหลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสนั ในสาขานนั ๆ 

. หนา้ทีอืนทีแพทยสภามอบหมาย 
 

 ทงันี ตงัแตว่นัที  มีนาคม  เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัที  มีนาคม  

 

 (ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ แพทยห์ญิงสมศร ีเผา่สวสัด)ิ 

 นายกแพทยสภา 
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รายนามคณะกรรมการบร ิหารสมาคมโรคตดิเช ือแหง่ประเทศไทย 

วาระปี พ .ศ. -  

 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์าํธร  มาลาธรรม  นายกสมาคม 

2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์รพจน ์ ตนัตศิริวิฒัน ์  อปุนายก 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์วชัชยั  จรยิะเศรษฐพงศ ์ ปฏิคม 

4. อาจารย ์นายแพทยจ์กัรพงษ ์ บรูมนิเหนทร ์   นายทะเบียนและบรรณารกัษ ์

5. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยช์ษุณา  สวนกระตา่ย  กรรมการกลาง 

6. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศศธิร  ลขิิตนกุลู   กรรมการกลาง 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยภิ์รุญ  มตุสกิพนัธุ ์   กรรมการกลาง 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยโ์อภาส  พทุธเจรญิ  กรรมการกลาง 

9. อาจารย ์นายแพทยพ์อพล  โรจนพนัธุ ์    กรรมการกลาง 

10. พนัโทฐิตวิฒัน ์ ช่างประดบั     เหรญัญิก 

11. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศศโิสภิณ  เกียรตบิรูณกลุ  เลขาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


