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มาตรฐานคุณวุฒคิวามรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ พ.ศ. 2562 

1. ชืOอหลักสูตร 
 
 
 
 
 

2. ชืOอวุฒบัิตร 
ชื#อเตม็ 
 (ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
 (ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Endocrinology and 

Metabolism 

ชื#อย่อ 
 (ภาษาไทย) ว.ว. อายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
 (ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Endocrinology and 

Metabolism 

3. หน่วยงานทีOรับผิดชอบ 
สาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ภายใต้สมาคมตอ่มไร้ทอ่แหง่ประเทศไทย 

4. วสัิยทศัน์ 
มุง่ผลติบณัฑิตและแพทย์เฉพาะทางทีqใฝ่รู้ คูค่ณุธรรม พร้อมทั tงมีการสร้างงานวิจยัและผลงานวิชาการทีqมี

คณุคา่เป็นแหลง่อ้างอิงทั tงในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ มีความเป็นเลศิทางด้านงานบริการ และมีการ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนืqอง 

5. พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
สาขาวิชาโรคตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ตระหนกัถงึความต้องการผู้ เชีqยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึของ
ประเทศไทย จากการเปลีqยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจ สงัคม การพฒันาอยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลยี และ
การเพิqมขึ tนของประชากรสงูอายซุึqงมีความเสีqยงสงูตอ่โรคเรื tอรังทางอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ นอกจากนี tประเทศ
ไทยและภมิูภาคใกล้เคียงยงัมีบริบทของโรคและการรักษาทีqแตกตา่งจากประเทศอืqน จงึมีความจําเป็นในการให้
การฝึกอบรม การบริการ และการทําวิจยัเพืqอหาองค์ความรู้เกีqยวกบัโรค พฒันาการดรัูกษาและระบบสขุภาพให้
เหมาะสมกบับริบทชมุชน สงัคม และประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสูส่าธารณะทั tงในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติ 

สาขาวิชาฯ จงึกําหนดพนัธกิจของหลกัสตูรการฝึกอบรม เพืqอให้ได้อายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิ
ซมึ ทีqมีคณุลกัษณะ ดงันี t 

 (ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาเพืqอวฒิุบตัรแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตร์โรค
ตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

 (ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Endocrinology and Metabolism 
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1) มีความรู้ ความสามารถและความเชีqยวชาญในโรคระบบตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ รวมทั tงมีความรู้
ความเข้าใจในระบบสขุภาพของประเทศ สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องมีการกํากบัดแูล 

2) มีความเป็นมืออาชีพ   

3) สามารถปฏิบติังานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาได้เป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยยดึถือผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง ดแูลแบบองค์รวมด้วยความเอื tออาทร และใสใ่จในความปลอดภยัของผู้ ป่วย  

4) มีทกัษะและมีเจตนารมณ์ เตรียมพร้อมในการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนืqองตลอดชีวิต  

5) มีคณุธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมทีqเหมาะสมตอ่เพืqอนร่วมงาน ผู้ ป่วยและญาติ  

6) สามารถทําการวิจยั นําเสนอเผยแพร่งานวิจยัและใช้ผลงานวิจยัในการพฒันาการดแูลผู้ ป่วย มีอิสระทาง
วิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ สามารถพฒันาตนเองไปสูค่วามเป็นนกัวิชาการหรือผู้ ชํานาญการได้ 

7) สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ด้านอืqนๆ นิสตินกัศกึษาแพทย์ บคุลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนทัqวไป 

โดยนโยบายการผลติอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึตั tงอยูบ่นพื tนฐานของความต้องการของ
ระบบบริการสขุภาพ ความต้องการของสงัคม รวมทั tงความจําเป็นด้านอืqนๆ ในระดบัประเทศดงักลา่วข้างต้น 
และมีแผนการฝึกอบรมทีqเน้นภาคปฏิบติัซึqงบรูณาการเข้ากบัการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและงานบริการ มีความ
ร่วมมือกบัภาคสว่นของรัฐบาล องค์กรวิชาชีพ และเครือขา่ยภาคประชาชน โดยคํานงึถงึสภาวะการทํางานทีq
เหมาะสม สวสัดิภาพและสขุภาพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีนวตักรรมทีqเน้นกระบวนการเรียนรู้ทีqเหมาะสม 
สามารถพฒันาตนเองไปสูผู่้ ทีqสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางระบบสขุภาพได้ 

6. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 ผู้ ทีqจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึต้องมี
คณุสมบติัและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลกั 6 ด้านดงันี t 

6.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
6.1.1 มีทกัษะทางคลนิิกในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเม

แทบอลซิมึ เลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
รวมทั tงการทํา dynamic tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

6.1.2 มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบ
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการ
ดแูลแบบองค์รวม 

6.1.3 มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิต รวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้าง
เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

6.2 ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill) 
6.2.1 มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิ

ซมึ 
6.2.2 มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
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6.2.3 มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
6.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and personal 

improvement) 
6.3.1 ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั 
6.3.2 เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ

ผู้ ร่วมงาน 
6.3.3 บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 
6.3.4 รักษาผู้ ป่วยบนหลกัการของการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล 

6.4 ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skill) 
6.4.1 มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ 
6.4.2 มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหา และแนวทางในการดแูลรักษา 
6.4.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสตินกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ

บคุลากรทางการแพทย์ 
6.4.4 สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม ให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมใน

การรักษา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย 
6.4.5 มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้ 

6.5 วชิาชีพนิยม (Professionalism) 
6.5.1 รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.5.2 รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ 

การตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
6.5.3 สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต 
6.5.4 มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติทีqดี เอื tออาทรตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพืqอนร่วม

วิชาชีพและชมุชน 
6.6 การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 

6.6.1 มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ด้านยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

6.6.2 ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ  

6.6.3 มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 
6.6.4 มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
6.6.5 มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง 

7. โครงสร้างหลักสูตร/แผนการฝึกอบรม 
คณะกรรมการหลกัสตูรฯ ดแูล กํากบั ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรให้ดําเนินไปตามเปา้ประสงค์ทีqวาง

ไว้ ภายใต้สภาวะการทํางานทีqเหมาะสม เพืqอให้ได้ผลลพัธ์ทีqหลกัสตูรกําหนดไว้ จงึจดัวิธีการให้การฝึกอบรมและ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการฝึกอบรม ตามสมรรถนะหลกัทั tง 6 ด้าน ดงันี t 
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7.1.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

มีทกัษะทางคลนิิกในการซกั
ประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมี
ภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิ
ซมึ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้
ทอ่และเมแทบอลซิมึ รวมทั tงการ
ทํา dynamic tests และแปล
ผลได้อยา่งถกูต้อง 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีดแูลและรับผิดชอบผู้ ป่วยทั tง
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
ผู้ ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ ป่วยรับ
ปรึกษาจากตา่งสาขาวิชาและตา่ง
แผนกทีqมีปัญหาโรคตอ่มไร้ทอ่และ
เมแทบอลซิมึทั tงในและนอกเวลา
ราชการ ภายใต้ความควบคมุของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ 
ปฏิบติังานในแตล่ะหอผู้ ป่วย
ร่วมกบัสหสาขาวิขาชีพ 
- มีประสบการณ์การสัqงตรวจ การ
ทําและการแปลผล dynamic 
endocrine function tests และ
การตรวจทางรังสีวิทยา 
- จดักิจกรรมคดักรองและให้
ความรู้แก่กลุม่เสีqยงโรคเบาหวาน
ในงานวนัเบาหวานโลก 
- การจดัการบรรยายทางวิชาการ
ประจําปีโดยสมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ 
ในหวัข้อ Preventive medicine 
 

- แบบบนัทกึ dynamic 
endocrine function tests ทีq
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ได้ทํา
หรือเตรียมการตรวจด้วยตนเอง
รวมถงึแปลผลด้วยตนเอง และ
การตรวจทางรังสีวิทยาทีqแพทย์
ประจําบ้านอนสุาขาฯ ได้แปลผล
ด้วยตนเองดงัภาคผนวก 1 
 - ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
 
 
 
 

มีความรู้และทกัษะในการดแูล
รักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเม
แทบอลซิมึทั tงแบบผู้ ป่วยนอก 
ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วย
เวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง คํานงึถงึประสทิธิภาพ
และความปลอดภยัของผู้ ป่วย บน
พื tนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

มีความสามารถในการให้ความรู้
แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเม
แทบอลซิมึในการดแูลจดัการ
ตนเอง การปรับพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิต รวมทั tงสามารถให้
ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพ
และการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

 
7.1.2 ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill) 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้
ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื tนฐานประยกุต์ของโรคตอ่มไร้ทอ่
เมแทบอลซิมึและเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ* 
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีมีประสบการณ์การสัqงตรวจ
และการแปลผล dynamic 
endocrine function tests และ
การตรวจทางรังสีวิทยา 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
- การสอบข้อเขียนภายใน 
- แบบประเมินการทํากิจกรรม
วิชาการโดยอาจารย์ผู้ให้การ 
ฝึกอบรม 
- แบบบนัทกึ dynamic 
endocrine function tests และ 
การตรวจทางรังสีวิทยาทีqแพทย์

มีความรู้ ความสามารถและ
เชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเม
แทบอลซิมึ 
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- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ชั tน
ปีทีq 2 สามารถปฏิบติังานได้ด้วย
ตนเองและควบคมุผู้ ทีqมี
ประสบการณ์น้อย เช่น แพทย์
ประจําบ้าน นิสตินกัศกึษาแพทย์
ได้  

ประจําบ้านอนสุาขาฯ ได้ทําหรือ
เตรียมการตรวจด้วยตนเองรวมถงึ
แปลผลด้วยตนเองดงัภาคผนวก 1 
 

มีทกัษะในการทําหตัถการทีq
จําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเม
แทบอลซิมึ 

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีมีประสบการณ์การทํา
หตัถการจําเพาะในโรคตอ่มไร้ทอ่
และเมแทบอลซิมึ คือ การทํา 
ultrasound-guided fine needle 
aspiration of thyroid ภายใต้การ
ควบคมุของอาจารย์ 

แบบบนัทกึการทําหตัถการ 
ultrasound-guided fine needle 
aspiration of thyroid และการ
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA 4) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
 

 
7.1.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and personal 

improvement) 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

ดําเนินการวิจยั นําเสนอ
ผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไป
ใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ชั tน
ปีทีq 2 นําเสนอและวิพากย์
บทความและ/หรืองานวิจยัทาง
การแพทย์ทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่ม
ไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการ
ประชมุวารสารสโมสร (journal 
club) 
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ต้อง
ทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ 
retrospective หรือ prospective 
หรือ cross-sectional study หรือ 
systematic review หรือ meta-
analysis โดยเป็นผู้ วิจยัหลกั อยา่ง
น้อย 1 เรืqอง และนําเสนอ
ผลงานวิจยัในทีqประชมุ 

- แบบบนัทกึกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-reflection) จากการอา่น
วารสาร ในรูปแบบ critical appraisal  
- การประเมินสอบโครงร่างวิจยั 
- การประเมินรายงานผลการวิจยั 
 

 

เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้
ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั 
ข้อมลูวิชาการ และผู้ ร่วมงาน 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทํา
เวชปฏิบติัและนําเสนอในกิจกรรม 
grand round หรือ case 
discussion  

- แบบประเมินการทํากิจกรรมวิชาการ
โดยอาจารย์ผู้ให้การ 
ฝึกอบรม 
- การเข้าร่วมการประชมุวิชาการตา่งๆ 
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- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการในการประชมุวิชาการ
ตา่งๆ  

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียน
ผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 

 แพทย์ประจําบ้านปฏิบติังานใน
การดแูลผู้ ป่วย 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
- การสุม่ตรวจเวชระเบียนโดยอาจารย์ 
- การขออนมุติัการใช้ยาของแพทย์
ประจําบ้านอนสุาขาฯ  

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีรักษาผู้ ป่วยบนหลกัการของ
การใช้ยาอยา่งสมเหตผุล 

 
7.1.4 ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skill) 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
มีทกัษะในการปฏิบติังาน
ร่วมกบัสหวิชาชีพ 

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ 
ปฏิบติังานในแตล่ะหอผู้ ป่วย
ร่วมกบัสหสาขาวิขาชีพ 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
- ประเมินผล 360 องศา โดย 
พยาบาล, นิสติแพทย์และแพทย์
ประจําบ้าน นิสตินกัศกึษาแพทย์
และแพทย์ชาวตา่งชาติ 

มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลู
ผู้ ป่วยอภิปรายปัญหาและ
แนวทางในการดแูลรักษา 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุชั tน
ปีนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปราย
ปัญหา และการดแูลรักษาผู้ ป่วยใน

กิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ* 
- การให้ข้อมลูปอ้นกลบัรายบคุคล 
 (feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้
คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ 
นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุชั tน
ปีปฏิบติังานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย์ 
และแพทย์ประจําบ้าน 
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุชั tน
ปีทําหน้าทีqเป็นทีqปรึกษาและให้
คําแนะนําแก่แพทย์และบคุลากรอืqนทีq
สง่ผู้ ป่วยมาปรึกษาด้านอายรุศาสตร์
โรคตอ่มไร้ทอ่ฯ  

สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วย
และญาติได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม ให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมใน
การรักษา เคารพการตดัสนิใจ
และศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของ
ผู้ ป่วย  

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุชั tนปี
ให้คําแนะนําทีqถกูต้องและเหมาะสม
แก่ผู้ ป่วยและญาติ 
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มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีq
สืqอสารได้ 

แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ได้มีการ
สืqอสารกบันิสตินกัศกึษาแพทย์และ
แพทย์ชาวตา่งชาติทีqมาเยีqยมเยือนใน
สาขาวิชาฯ  

 
7.1.5 วชิาชีพนิยม (Professionalism) 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับ
มอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีมีสว่นร่วมในกิจกรรม
สว่นรวมตา่งๆ ของหน่วยงานและ
สาขาวิชาฯ  
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้ทางด้านบรูณาการทาง
การแพทย์ เช่น คา่ยเบาหวาน 
งานวนัเบาหวานโลก 
- การจดักิจกรรมนอกสถานทีq 
“สมัมนาหน่วยตอ่มไร้ทอ่” 
ระหวา่ง 
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ 
คณาจารย์ พยาบาล เภสชักร นกั
โภชนาการ เพืqอให้ 
เข้าใจบทบาทหน้าทีqในการเป็น
สว่นหนึqงของโรงพยาบาลจฬุาฯ 
ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย พฒันาให้
มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ทีqดีระหวา่งการปฏิบติังาน 
- สนบัสนนุให้มีการเรียนรู้อยา่ง
ตอ่เนืqองตลอดชีวิตจากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผา่นระบบ 
RCPT electronic portfolio 
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ เข้า
ร่วมโครงการการดแูลผู้ ป่วย
เบาหวานในระดบัชมุชน จงัหวดั
บรีุรัมย์ พร้อมลงพื tนทีqอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครั tง  

- ประเมินผล 360 องศา โดย 
พยาบาล, นิสติแพทย์และแพทย์
ประจําบ้าน นิสตินกัศกึษาแพทย์
และแพทย์ชาวตา่งชาติ 
- ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทีqจดั 
- การค้นคว้าข้อมลูด้วยตนเองใน
การทํากิจกรรมวิชาการตา่งๆ 

รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจาก
ทกัษะทางการแพทย์เชน่ การ
ประเมินสถานการณ์ การตดัสนิใจ 
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันา
ตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้
ตอ่เนืqองตลอดชีวิต 

มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ทีqดี เอื tออาทรตอ่ผู้ ป่วย ญาติ 
ผู้ ร่วมงาน เพืqอนร่วมวิชาชีพและ
ชมุชน 
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7.1.6 การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสขุ ระบบประกนั
สขุภาพ ระบบจดัการด้านยาของ
ประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบั
โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

- การจดัการบรรยายทางวิชาการ
หวัข้อเรืqอง การประกนัสขุภาพ ใน
งานปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุ
ชั tนปีปฏิบติังานดแูลรักษาผู้ ป่วย
ภายใต้หลกัการของการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม เช่น 
การใช้แนวทางเวชปฏิบติั 
(practice guidelines) การใช้ยา
อยา่งสมเหตผุล (rational drug 
use) การอาศยัข้อมลูจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidence-
based practice) เป็นต้น 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
 

ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่ง
เหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มี
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ 

มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบ
พฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ เข้า
ร่วมประชมุการพฒันาคณุภาพ
ของระบบผู้ ป่วยนอก คลนิิกตอ่ม
ไร้ทอ่ฯ รพ.จฬุาฯ ร่วมกบั
คณาจารย์ พยาบาล เภสชักร นกั
โภชนาการ อยา่งสมํqาเสมอ 
- การจดัการบรรยายทางวิชาการ
ประจําปีโดยสมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ 
ในหวัข้อ กฎหมายการแพทย์และ
นิติเวชวิทยา และการบริหาร
จดัการ leadership 
- การจดัการบรรยายทางวิชาการ
หวัข้อเรืqอง ความเสีqยงและ 
patient safety ในงานปฐมนิเทศ
แพทย์ประจําบ้านของ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 - ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
ผา่นการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามทีqกําหนดในภาคผนวก 4 
 

มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิ
ผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์
ทีqเกีqยวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วย 

 
การปฏบัิตงิานในระหว่างการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษามีดังนี | 

แพทย์ประจาํบ้านอนุสาขาฯ ชั>นปีที# 1 

- ปฏิบติังานในการดแูลผู้ ป่วยอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในแผนกผู้ ป่วยใน แผนก
ผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยวิกฤต รวมทั tงรับปรึกษาผู้ ป่วยในเวลาราชการ 

- อยูเ่วรรับปรึกษาปัญหาทางอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึนอกเวลาราชการ 
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- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ ของสาขาวิชาฯ และเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรม book club และ 
guideline club 

- มีวิชาเลือกทีqเกีqยวข้องกบัอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึอยา่งน้อย 1 เดือนในสถาบนั
ฝึกอบรมทั tงภายในหรือภายนอกประเทศตามทีqสาขาวิชาฯ เห็นสมควร โดยเป็นสถาบนัฝึกอบรมทีqได้รับการ
รับรองจากแพทยสภา 

 แพทย์ประจาํบ้านอนุสาขาฯ ชั>นปีที# 2 

- ปฏิบติังานในการดแูลผู้ ป่วยอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในแผนกผู้ ป่วยใน แผนก
ผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยวิกฤต รวมทั tงรับปรึกษาผู้ ป่วยในเวลาราชการ 

- อยูเ่วรรับปรึกษาปัญหาทางอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึนอกเวลาราชการ 

- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ ของสาขาวิชาฯ และเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรม journal club 

- ปฏิบติังานในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ และสาขาวิชาเวชศาสตร์
การเจริญพนัธุ์ (reproductive endocrinology) ในสถาบนัทีqแพทยสภารับรอง สาขาวิชาละ 1 เดือน 

- ฝึกอบรมในห้องปฏิบติัการตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึและ/หรือสาขาวิชาทีqเกีqยวข้อง ได้แก่ เวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ รังสีวิทยาวินิจฉยั หรือ พยาธิวิทยา รวมกนัแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 

ตลอด 2 ปีการศึกษา 
- มีประสบการณ์ในการให้ความรู้ในการปอ้งกนัโรคเบาหวานแก่ประชากรกลุม่เสีqยงในงานวนั

เบาหวานโลก งานชมรมเบาหวาน และงานคา่ยเบาหวาน อยา่งน้อยปีละ 1 ครั tง 
หตัถการและการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

จดัให้มีจํานวนครั tงของหตัถการ dynamic endocrine function tests และ endocrine imaging ขั tนตํqาทีq
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ต้องทําหรือเตรียมการตรวจได้ด้วยตนเอง รวมถงึแปลผลได้ด้วยตนเองเมืqอ
สิ tนสดุการฝึกอบรม มีดงันี t 

1) หตัถการทีqเป็นผู้ ทําเอง 
§ Fine needle aspiration biopsy of thyroid อยา่งน้อย 30 ราย โดยเป็น ultrasound-

guided fine needle aspiration of thyroid อยา่งน้อย 20 ราย  
§ อา่นผล thyroid cytology ร่วมกบัพยาธิแพทย์อยา่งน้อย 10 ราย โดยมีพยาธิสภาพ
แตกตา่งกนัอยา่งน้อย 5 โรค 
2) Dynamic endocrine function tests ทีqแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ เป็นผู้สัqงทํา โดยมีข้อ
บง่ชี t เตรียมผู้ ป่วยและวางแผนการทํา รวมทั tงแปลผลได้ด้วยตนเองจํานวน 30 ครั tงโดยให้
นบัจํานวนรวมทกุการทดสอบของเกณฑ์ระดบั 1 (ภาคผนวก 1) 
3) Endocrine imaging ทีqแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ สามารถแปลผลได้ด้วยตนเอง
จํานวน 20 ครั tง โดยให้นบัจํานวนรวมทกุการตรวจทางรังสีวิทยาของเกณฑ์ระดบั 1 
(ภาคผนวก 1) 

*กจิกรรมทางวชิาการ 
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทกุชั tนปีเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานประยกุต์ของโรคตอ่มไร้

ทอ่เมแทบอลซิมึและเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสมํqาเสมอ โดยสาขาวิชาฯ จดัให้มีกิจกรรมวิชาการ
อยา่งสมํqาเสมอ ได้แก่ 
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- การสอนข้างเตียง (Bedside teaching/consultation round) 

- Book club 

- วารสารสโมสร (Journal club) 

- การทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ (Topic review/guideline club) 

- Research club 

- Grand round/case conference หรือ interesting case 

- การประชมุวิชาการร่วมกบัผู้ เชีqยวชาญด้านอืqนๆ (Interdepartmental 
conference/multidisciplinary or interdisciplinary meeting) ดงันี t 
  Radiology and Endocrinology conference 
  Reproductive, Pediatric and Adult Endocrinology conference 
  DM foot conference 
  Thyroid cytopathological conference 

- การประชมุวิชาการระหวา่งสถาบนั (Inter-hospital conference) 

 7.2 เนื |อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2) 
 เพืqอให้บรรลผุลลพัธ์ทีqพงึประสงค์ดงักลา่วแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ต้องมีความรู้ความสามารถใน
เนื tอหาตอ่ไปนี t 

1) ความรู้วิทยาศาสตร์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึและระบบทีqเกีqยวข้อง 
2) การดแูลรักษาโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทีqสําคญั 
3) หตัถการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการและทางรังสีวิทยาเพืqอวินิจฉยัและรักษา

โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
4) ความรู้ด้านบรูณาการ  

 7.3 การทาํงานวจัิย 
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ต้องทํางานวิจยัได้แก่งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ 

cross sectional หรือ systematic review หรือ meta-analysis อยา่งน้อย 1 เรืqองในระหวา่งการปฏิบติังาน 2 ปี 
โดยเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือผู้ นิพนธ์หลกังานวิจยัดงักลา่วต้องประกอบด้วยหวัข้อหลกัดงันี t 

1) ทีqมาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
2) วิธีการวิจยัและการวิเคราะห์ผลการวิจยั 
3) ผลการวิจยั 
4) การวิจารณ์ผลการวิจยั 
5) บทคดัยอ่ 

ความสามารถในการทําวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึqงทีqแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ อายรุศาสตร์โรค
ตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ ต้องบรรลตุามหลกัสตูรฯ ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์จงึเป็นองค์ประกอบหนึqงของผู้ ทีqจะ
ได้รับวฒิุบตัรฯ เมืqอสิ tนสดุการฝึกอบรม ดงันั tนสาขาวิชาฯ จงึจดัให้มีการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจํา
บ้านอนสุาขาฯ ตั tงแตก่ารเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ tนสดุการทํางานวิจยัและจดัทํารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์
เพืqอนําสง่สมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ ทั tงนี tสาขาวิชาฯ จะต้องรายงานชืqองานวิจยั อาจารย์ทีqปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจยัตามกรอบเวลาทีqกําหนดไปยงัสมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ เพืqอให้มีการกํากบัดแูลอยา่งทัqวถงึ 
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กรอบการดาํเนินงานวจัิยในเวลา 24 เดือนของการฝึกอบรม  
เดือนทีqกําหนดขึ tนเป็นระยะเวลาทีqประมาณการอาจทําได้เร็วหรือช้ากวา่นี tก็ได้  

เดือน  ประเภทกจิกรรม 
1-12 จดัเตรียมคําถามวิจยัและติดตอ่อาจารย์ทีqปรึกษา จดัทําโครงร่างงานวิจยั ขออนมุติัจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอทนุ
สนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุทั tงภายในและ/หรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

13-20  ดําเนินการวิจยั วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจยั 
21-22 สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ตอ่สาขาวิชาฯ เพืqอสง่ตอ่ไปยงัอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของ

สมาคมฯ เพืqอทําการประเมินผลสําหรับประกอบคณุสมบติัการเข้าสอบเพืqอวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั tน
สดุท้าย  

22-23  นําเสนอผลงานวิจยัตอ่คณะกรรมการฝึกอบรมเป็นภาษาองักฤษ 

§ คุณลักษณะของงานวจัิย 
1. เป็นผลงานทีqริเริqมใหม ่หรือเป็นงานวิจยัทีqใช้แนวคิดทีqมีการศกึษามาก่อนทั tงในและตา่งประเทศ 

แตนํ่ามาดดัแปลงหรือทําซํ tาในบริบทของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
2. แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ และอาจารย์ผู้ ดําเนินงานวิจยัทกุคน ผา่นการอบรมด้านจริยธรรม

การวิจยัในคน หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจยัทกุเรืqองต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฝ่ายวิจยั คณะ

แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
4. งานวิจยัทกุเรืqอง ดําเนินงานวิจยัภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัทีqถกูต้องและ

เหมาะสมกบัคําถามวิจยั  
5. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนอและเขียนผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

§ สิOงทีOต้องปฏบัิตสิาํหรับการดาํเนินการวจัิยทีOเกีOยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมืqอได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแล้ว ต้องดําเนินการทําวิจยัตาม

ข้อตกลงโดยเคร่งครัด 
2. ในกรณีทีqมีการลงนามในเอกสารชี tแจงผู้ ป่วยหรือผู้แทนเพืqอให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สําเนา

แก่ผู้ ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชดุ 
3. ให้ทําการระบใุนเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกหรือผู้ ป่วยในถงึสถานะการเข้าร่วมงานวิจยัของผู้ ป่วย  
4. การตรวจหรือรักษาเพิqมเติมจากโครงการวิจยัทีqผา่นการอนมุติัแล้ว โดยการกระทําดงักลา่วไมไ่ด้

เป็นสว่นหนึqงของการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ ไมส่ามารถทําได้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั tงสิ tน ยกเว้นได้
มีการระบแุละอนมุติัในโครงการวิจยัแล้ว และผู้ วิจยัหรือคณะผู้ วิจัยต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั tงทางตรงและทางอ้อมทีqเกิดขึ tนกับผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วย 

5. กรณีทีqโครงการวิจยักําหนดให้ทําการตรวจหรือรักษาทีqเพิqมเติมจากการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ
หากมีผลลพัธ์ทีqอาจสง่ผลตอ่ประโยชน์ให้การดรัูกษาผู้ ป่วย ให้ดําเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั เพืqอวางแผนแจ้งผู้ ทีqเกีqยวข้องรับทราบตอ่ไป 

6. หากเกิดกรณีอืqนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ทีqปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทีqไมส่ามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพื tนฐาน 3 
ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตดัสนิใจ คือ  

1) การถือประโยชน์สขุของผู้ ป่วยเป็นหลกั และการไมก่่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกบัผู้ ป่วย 
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2) การเคารพสทิธิของผู้ ป่วย  
3) การยดึมัqนในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคม ทีqจะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน  

§ การรับรอง วุฒบัิตร หรือ หนังสืออนุมัตสิาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึให้
มีคุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” (ภาคผนวก 3) 

 7.4 จาํนวนปีของการฝึกอบรม  
ระยะเวลา 2 ปี 

 7.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
7.5.1 ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการการฝึกอบรม 

 คณะกรรมการหลกัสตูรฯ ดแูล กํากบั ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรให้ดําเนินไปตาม
เปา้ประสงค์ทีqวางไว้ ภายใต้สภาวะการทํางานทีqเหมาะสม และจดัการประชมุระหวา่งคณะกรรมการ
หลกัสตูรฯ ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ฯ เป็นประจําทกุ 3 เดือน 

7.5.2 เกณฑ์ สภาวะ และความรับผิดชอบในการปฏบัิตงิาน 
 สาขาวิชาฯ จดัให้แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทํางานภายใต้สภาวะการปฏิบติังานทีqเหมาะสม 
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ดงันี t 

- จดัให้มีชัqวโมงปฏิบติังานในเวลาคือ 7.00-16.30 น. ทกุวนัราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากต้นสงักดั
หรือได้รับคา่จ้างจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

- จดัให้มีการหมนุเวียนปฏิบติังานนอกเวลาราชการคือ 16.30-7.00 น.ในวนัรุ่งขึ tน และตลอด 24 
ชัqวโมงในวนัหยดุราชการ โดยรับผิดชอบดแูลผู้ ป่วยและรายงานตอ่อาจารย์ทีqรับปรึกษา และได้รับ
คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือนจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ตามอตัราคา่จ้างของโรงพยาบาล  

- จดัให้แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีqเกีqยวข้องตามแผนการฝึกอบรม  

- แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ สามารถลาพกัในระหวา่งการฝึกอบรมได้ เชน่ การลาคลอดบตุร การลา
ป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกกําลงัสํารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
ตามประกาศโรงพยาบาลจฬุาฯ หรือสถาบนัต้นสงักดั โดยกรณีลาคลอด อนญุาตให้ลาคลอดได้
ตามทีqกฎหมายกําหนด ทั tงนี tในการสง่สอบเพืqอขอวฒิุบตัรฯ ผู้ มีสทิธิเข้าสอบเพืqอวฒิุบตัรฯ ต้องผา่น
การฝึกอบรมในหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม 

- ในกรณีทีqลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม จําเป็นต้องปฏิบติังานเพิqมเติมจนครบจงึ
จะสามารถสง่ชืqอขอสอบวฒิุบตัรฯ ได้ 

- ผู้ เข้ารับการอบรมจะมีอาจารย์ทีqปรึกษาดแูลในอตัราสว่น 1:1 โดยอาจารย์จะเป็นผู้ดแูลและให้
คําปรึกษาด้านวิชาการ งานวิจยั และด้านตา่งๆ ทีqเกีqยวข้องทั tงด้านสงัคม การเงิน ความต้องการสว่น
บคุคล และการพฒันาด้านบคุลกิภาพ ดแูลและติดตามผลการฝึกอบรม ให้ข้อมลูปอ้นกลบัจากผล
การประเมินในสถาบนัของแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ สนบัสนนุแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ให้
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเสริมนอกหลกัสตูร ให้คําแนะนําด้านการพฒันาวิชาชีพ การ
วางแผนอนาคต และการปฏิบติังานเป็นอายรุแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ทีqดี เสริมสร้างทศันคติเชิงบวกให้
แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ  
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 7.6 การวัดและประเมินผล 
 สาขาวิชาฯ มีการแจ้งกระบวนการประเมินผล เกณฑ์การประเมินระหว่างฝึกอบรม เกณฑ์การ
เลืqอนชั tนปีและเกณฑ์การยติุการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ โดยให้แพทย์ประจําบ้านอนุ
สาขาฯ ทราบก่อนเริqมการฝึกอบรม และมีการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ อย่าง
ทนักาล จําเพาะ และสร้างสรรค์บนพื tนฐานของความเป็นธรรมในการวดัและประเมินผล รวมถึงแจ้ง
จํานวนครั tงทีqอนญุาตให้ปฏิบติังานแก้ตวั โดยแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทีqมีข้อสงสยัในผลการประเมิน
สามารถตรวจสอบและอทุธรณ์ได้เมืqอต้องการโดยทําเรืqองถงึหวัหน้าสาขาวิชาฯ  
7.6.1 การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

 สาขาวิชาฯ จะจดัให้มีการประเมินแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลมุ
ทั tงด้านความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ตามข้อ 7.1.1-7.1.6 รายละเอียด ดงันี t 
 1) ประเมินสมรรถนะในการดแูลผู้ ป่วยโดยอาจารย์ ตามเกณฑ์ entrustable professional activities 
(EPA) 1-5 
 2) แบบบนัทกึ dynamic endocrine function tests และ การตรวจทางรังสีวิทยาทีqแพทย์ประจําบ้าน
อนุสาขาฯ ได้ทําหรือเตรียมการตรวจด้วยตนเองรวมถึงแปลผลด้วยตนเอง และแบบบนัทึกการทํา
หตัถการ ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid 
 3) ประเมินความรู้ โดยการจัดสอบภายในแบบอัตนัย ปีละ 1 ครั tง และแจ้งผลการสอบให้แพทย์
ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทราบ 
 4) แบบประเมินความรู้ ทกัษะการดแูลผู้ ป่วย เจตคติ ทกัษะการสืqอสาร จาก consultation round โดย
อาจารย์ประจําสาย ทกุๆ 2 เดือน 
 5) แบบประเมินการทํากิจกรรมวิชาการ case conference/grand round ในด้านความรู้ ทกัษะใน
การนําเสนอและการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
 6) แบบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-reflection) จากการอ่านวารสาร (journal club) 
และ book club 
 7) การสอบโครงร่างวิจยั ของภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 8) ประเมินผล 360 องศา ในด้านความรู้ ทกัษะ เจตคติ และทกัษะการสืqอสาร โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
พยาบาล นกักําหนดอาหาร นิสิตแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน นกัศึกษาแพทย์และแพทย์ชาวต่างชาติ
ทีqมาเยีqยมเยือน 
 9) การตรวจการบนัทกึเวชระเบียน 
10) จํานวนครั tงทีqเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตา่งๆ ทั tงภายในและภายนอกสถาบนั 
 7.6.1.1 เกณฑ์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (ภาคผนวก 4) 

 1. ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยใน (EPA 2, 3) 
 2. ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยนอก (EPA 1, 3) 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีqจัดโดยสาขาวิชาฯ และการประชุมระหว่างสถาบัน (inter-hospital 
conference) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนครั tงของกิจกรรมนั tนๆ ในแตล่ะปีการฝึกอบรม 
 4. มีความสามารถในการเจาะดูดชิ tนเนื tอของก้อนต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก (fine needle 
aspiration of thyroid nodule) โดยอาศยัการคลําหรือใช้ ultrasound-guided ตามทีqกําหนดในหลกัสตูร (EPA 
4) 
5. ผา่นการประเมินการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางการแพทย์สาขาอืqนๆ (EPA 5) 
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 สาขาวิชาฯ จะบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ รายบุคคล รายงานผลมายัง
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามกําหนด 

7.6.2 เกณฑ์การเลืOอนชั |นปีและแนวทางการดาํเนินการ 
  7.6.2.1  เกณฑ์การเลืOอนชั |นปี 
 1. แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ต้องมีเวลาปฏิบติังานได้ไม่ตํqากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีqกําหนด
ในหลกัสตูรโดยนบัจากจํานวนวนัลาทกุชนิด 
 2. ผา่นการประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรมตามเกณฑ์ EPA ทีqกําหนด 
 3. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 4. ไม่ก่อให้เกิดความเสืqอมเสียแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
  7.6.2.2 แนวทางการดาํเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพืOอเลืOอนชั |นปี 
 1. หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการปฏิบติังาน ต้องปฏิบติังานเพิqมเติมในชั tนปีเดิมตามทีqสาขาวิชาฯ 
กําหนด ถ้าผา่นการประเมิน จงึสามารถเลืqอนชั tนปีได้ 
 2. หากไม่ผ่านการประเมินเพืqอเลืqอนชั tนปีซํ tาหรือไม่ผ่านการประเมินเพืqอรับการเสนอชืqอเข้าสอบ
วฒิุบตัรฯ ต้องปฏิบติังานในระดบัชั tนปีเดิมอีก 1 ปี 
 3. หากหลงัจากปฏิบติังานซํ tาในชั tนปีเดิมอีก 1 ปีแล้วยงัไม่ผ่านการประเมินเพืqอเลืqอนชั tนปี ต้องยติุการ
ฝึกอบรม  
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน สาขาวิชาฯ จะแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนวทางพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิqมเติมและการประเมินซํ tา ให้แพทย์
ประจําบ้านอนสุาขาฯ เซ็นชืqอรับทราบ สาขาวิชาฯ จะส่งสําเนาผลการประเมิน 1 ชดุให้คณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯ ทราบ ภายในวันทีq  31 กรกฎาคมของทุกปีเพืqอสมาคมฯ จะได้นําเสนอต่อ
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ  
  7.6.2.3 การอุทธรณ์ผลการประเมินเพืOอเลืOอนชั |นของแพทย์ประจาํบ้านอนุสาขาฯ  
 1. เขียนคําร้องขออุทธรณ์ผลการประเมินทีqเลขานุการสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัแจ้งผลการประเมินเพืqอเลืqอนชั tน 
      2. คณะกรรมการหลกัสตูรดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพืqอตรวจสอบความถกูต้องของผลการประเมิน 
และพิจารณาการตดัสินผลการประเมิน ภายใน 14 วนันบัจากได้รับคําร้อง และแจ้งผลการวินิจฉยัและคําชี tแจง
แก่ผู้อทุธรณ์ 

7.6.3 การภาคทณัฑ์ 
หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี t 

 1. กรณีแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ละเว้นการปฏิบติัหน้าทีqหรือขาดความรับผิดชอบในการดแูลผู้ ป่วย
ทีqอยูใ่นความรับผิดชอบของตนเอง จนอาจเป็นผลให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตรายร้ายแรงหรือถงึชีวิต  
 2. กรณีแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ขาดความรับผิดชอบในการทํางานวิชาการ หรืองานอืqนๆ ทีqได้รับ
มอบหมาย 
 3. กรณีแพทย์ประจําบ้านมีพฤติกรรมทีqไมเ่หมาะสม หรือประพฤติตนเสืqอมเสีย หรือทจุริต 

ทางสาขาวิชาฯ จะแต่งตั tงคณะอนกุรรมการไต่สวนความผิด ซึqงถ้าผลพบว่ามีความผิดจริง แพทย์
ประจําบ้านอนสุาขาฯ ทีqมีความผิดจะได้รับการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถ้าได้รับการตกัเตือน 3 
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ครั tงในช่วงเวลาทีqเรียนอยู่ ทางสาขาวิชาฯ อาจพิจารณาไม่ส่งชืqอเข้าสอบวฒิุบตัรอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ 
หรือพิจารณาลงโทษอืqนๆ ตามดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการ 

7.6.4 การยุตกิารฝึกอบรม 
 7.6.4.1 การลาออก 
แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ต้องทําเรืqองชี tแจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบติังานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สปัดาห์ เมืqอสาขาวิชาฯ อนมุติัให้พกัการปฏิบติังานแล้วจงึแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคม
ฯ เพืqอเห็นชอบโดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและคําชี tแจงจากสาขาวิชาฯ สมาคมฯ จะดําเนินการ
แจ้งต่อราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ พร้อมเหตผุลประกอบการลาออก การลาออกจะถือว่าสมบรูณ์เมืqอได้รับอนมุติั
จากแพทยสภา  

 7.6.4.2 การให้ออก  
จะกระทําเมืqอแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ  

-ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืqอมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ ป่วย
หรือตอ่ชืqอเสียงของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืqอมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงัการ
ตกัเตือน หรือกระทําซํ tาภายหลงัการภาคทณัฑ์ 

เมืqอสาขาวิชาฯ และภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ เห็นสมควรให้ออก จะแจ้งแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ 
รับทราบพร้อมให้พกัการปฏิบติังานแล้วทําเรืqองแจ้งต่อคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ 
ซึqงจะต้องตั tงคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอืqนจํานวน 3 คน และ
กรรมการภายในสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 คน เพืqอดําเนินการให้เสร็จสิ tนภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจากได้รับเรืqอง โดยผลการสอบสวนจะถูก
นําเสนอต่อทีqประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เพืqอลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้ง
ตอ่ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ เมืqอได้รับการอนมุติัจากแพทยสภาจงึถือวา่การให้ออกสมบรูณ์ ถ้าคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เห็นว่ายังไม่สมควรให้ออก ให้ส่งเรืq องคืนสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พร้อมคําแนะนํา  

 7.6.5 การประเมินเพืOอวุฒบัิตรแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

คุณสมบัตผู้ิเข้าสอบเพืOอวุฒบัิตรฯ  

(1) ผู้สมคัรสอบเพืqอวฒิุบตัรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะต้องเป็นผู้ ทีqได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายรุศาสตร์ของแพทยสภา 

(2) ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลซิมึ ครบตามหลกัสตูรของแพทยสภา  

(3) มีผลงานวิจยัหรือวิจยัวารสารในรูปแบบพร้อมสง่ตีพิมพ์ 1 เรืqอง 
(4) สาขาวิชาฯ เห็นสมควรให้เข้าสอบได้ โดยมีหนงัสือรับรองจากหวัหน้าสาขาวิชาฯ โดยส่งผลงานวิจยั 

และสมุดบันทึกจํานวนครั tงของหัตถการ, dynamic endocrine function tests และ endocrine 
imaging ทีqแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ได้ทําหรือเตรียมการตรวจด้วยตนเอง รวมถึงแปลผลด้วย
ตนเองพร้อมลายเซ็นชืqอรับรองจากอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมในวนัสมคัรสอบ ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบต้อง
ได้รับการรับรองจํานวนหตัถการ, dynamic endocrine function tests และ endocrine imaging ผ่าน
เกณฑ์ขั tนตํqาตามทีqกําหนดไว้ในหลกัสตูร 
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(5) กรณีแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ มีปัญหาด้านจริยธรรม และไม่มีการปรับปรุงหลงัการตกัเตือนและ
ภาคทณัฑ์ สาขาวิชาฯ มีสทิธิ�พิจารณาไมส่ง่สอบเพืqอวฒิุบตัรฯ  

วธีิการสอบ 
สมาคมต่อมไร้ท่อฯ จัดให้มีการสอบเมืqอแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตาม

หลกัสตูร โดยการสอบประกอบด้วย  
1. การสอบข้อเขียนซึqงประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) 

และข้อสอบประเภทอืqนๆตามทีqคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กําหนดก่อนสอบอย่าง
น้อย 6 เดือน 

2. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย สอบปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และข้อสอบ
ประเภทอืqนๆ โดยรูปแบบและระยะเวลาทีqใช้ให้เป็นไปตามทีqคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ กําหนดก่อนสอบอยา่งน้อย 6 เดือน  

เกณฑ์ตัดสิน 
  การผ่านการประเมินเพืqอวุฒิบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลสิม ต้องผา่นเกณฑ์ทั tงภาคข้อเขียน ภาคปฏิบติั และงานวิจยั 
     เกณฑ์การตดัสินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบติั ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามทีqคณะกรรมการการฝึกอบรมและ
สอบของสมาคมฯ ประกาศกําหนดก่อนสอบอยา่งน้อย 6 เดือน 
     เกณฑ์การตดัสินงานวิจยั ประเมินโดยอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จํานวน 3 คนโดยกรรมการแต่ละคนให้
คะแนนประเมินผลงานวิจยัในภาพรวม (global assessment) ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กําหนดเกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3 
ถือวา่ผา่น หากไมผ่า่น ให้ทําการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิ tนก่อนวนัสอบ
เพืqอวฒิุบตัรฯ  

 ถ้าสอบผ่านข้อเขียนหรือภาคปฏิบัตเิพียงส่วนใดส่วนหนึOง สามารถใช้ได้อีก 3 ปีนับจากสอบปี
นั|น ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกําหนดใน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติใหม่ทั |งหมด (เกณฑ์การ
ตดัสนิการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบติัแตล่ะปีการศกึษา ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามทีqคณะกรรมการการฝึกอบรมและ
สอบของสมาคมฯ ประกาศกําหนดก่อนสอบอยา่งน้อย 6 เดือน) 
 

8. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 8.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการรับและคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ให้กระบวนการคดัเลือกเป็นไป
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เทา่เทียม ยติุธรรมและตรวจสอบได้ 
8.2 กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ในแตล่ะปีการศกึษา สาขาวิชาฯ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี t 
1) ประกาศนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ให้เป็นทีqทราบใน

เวบ็ไซต์ภาควิชาอายรุศาสตร์ฯ (http://www.cumedicine.org) 
2) แตง่ตั tงคณะกรรมการคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ซึqงประกอบด้วยคณาจารย์ประจํา

สาขาวิชาและตวัแทนของแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ  
3) ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมสง่เอกสารทีqสาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่ฯ ครบถ้วนก่อนการสมัภาษณ์ และเข้ารับ

การสมัภาษณ์ในวนัทีqสาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่ฯ กําหนด 
4) คณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาผู้สมคัรตามเกณฑ์การคดัเลือก 
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5) ประกาศผลการคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ อยา่งเป็นทางการให้เป็นทีqทราบและเข้าถงึได้ 
โดยประกอบไปด้วยผู้ ได้รับการคดัเลือก 4 ตําแหน่ง และผู้ได้รับการคดัเลือกสํารอง 2 ตําแหน่ง 

6) ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมสามารถยืqนอทุธรณ์ผลการคดัเลือกได้ทีqสมาคมตอ่มไร้ทอ่แหง่ประเทศไทย
ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลการคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ อยา่งเป็นทางการ 
8.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  สาขาวิชาฯ มีการกําหนดเกณฑ์การคดัเลือกฯ โดยจะมีการทบทวนทกุปี โดยพิจารณาจากความต้องการ
ของประเทศและผลการฝึกอบรมของผู้ ทีqกําลงัฝึกอบรมหรือผา่นการฝึกอบรมแล้ว พิจารณาการให้คะแนน
จากหลกัฐานทีqใช้ในการสมคัรร่วมกบัคะแนนการสมัภาษณ์ รวมทั tงมีแบบฟอร์มบนัทกึวิธีการพิจารณาทีq
ชดัเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถงึไมมี่การแบง่แยกเพศ อาย ุเชื tอชาติ หรือภาวะทพุพลภาพ 
8.4 คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเทา่ทีqแพทยสภา
รับรองและเป็นผู้ ทีqได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคณุสมบติัอยา่งใดอยา่ง
หนึqงดงัตอ่ไปนี t  

a. เป็นผู้ ได้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรในสาขาอายรุศาสตร์ หรือ 
b. เป็นแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในการฝึกอบรมเพืqอวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์ (ขณะยืqนใบ
สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม) หรือ 
c. เป็นผู้ มีสทิธิสอบเพืqอหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์ในปีการศกึษานั tน (ขณะยืqน
ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม) 

2. ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมมีหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถ้วน อนัประกอบด้วย ใบสมคัรทีqกรอก
ข้อมลูครบถ้วน ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบรับรองการทํางาน 3 ฉบบั และ วฒิุบตัรเพืqอแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ (หากมี)  
3. ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการสมัภาษณ์ในวนัทีqทางสถาบนักําหนดลว่งหน้า  

 

 

8.5 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  สาขาวิชาฯ จะรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในสดัสว่นชั tนปีละ 1 คน ตอ่ผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน รวมทั tงมี
งานบริการและการตรวจพิเศษทางอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในสถาบนัครบตามทีq
สมาคมฯ กําหนด (ภาคผนวก 5) 

 

9. สถาบันฝึกอบรมและผู้ให้การอบรม 
9.1 สถาบันฝึกอบรม 

สาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ได้รับการรับรองให้เป็นสถานทีqฝึกอบรมอายรุศาสตร์อนสุาขาโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ จากแพทย
สภา โดยมีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ  

9.2 ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน  
สาขาวิชาฯ จดัให้มีคณะกรรมการหลกัสตูร มีหน้าทีqกํากบั ดแูล บริหาร ประเมินผลและพฒันา

หลกัสตูร โดยคณะกรรมการหลกัสตูรต้องมีคณุสมบติัตามทีqระบใุนข้อ 9.3 ประธานคณะกรรมการ
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หลกัสตูรจะต้องปฏิบติังานด้านอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี
นบัตั tงแตไ่ด้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

9.3 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
9.3.1 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้ ทีqได้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่ม

ไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึจากแพทยสภา และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ และสมาคม
ตอ่มไร้ทอ่ฯ  

9.3.2 การคัดเลือกและสรรหาอาจารย์ 
สาขาวิชาฯ มีระบบการคดัเลือกและสรรหาอาจารย์ทีqมีคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์ทั tงทางด้านงานสอน งานวิจยั และด้านคณุธรรม จริยธรรมตามทีqคณะแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้วางไว้ และให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร การ
รับอาจารย์ใหมจ่ะต้องมีการเสนอชืqอจากสาขาวิชาฯ เพืqอพิจารณาคณุสมบติัของอาจารย์ใหมแ่ละ
ความต้องการอาจารย์ใหมข่องตําแหน่งในสาขาวิชานั tนๆ และเสนอชืqอเข้าทีqประชมุภาควิชา
อายรุศาสตร์เพืqอลงชืqอรับรองตวับคุคล คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และสมาชิกของภาควิชาฯ 
ทั tงหมดเป็นผู้ลงมติการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ทีqรับใหมต้่องมีวฒิุทางการศกึษาทีqเกีqยวข้อง
โดยตรงด้านอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ  

 
 
 

9.4 จาํนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ปัจจบุนัสาขาวิชาฯ มีอายรุแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ทีqได้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรฯ ปฏิบติังานเป็นผู้

ฝึกอบรมเตม็เวลา 8 ทา่น และผู้ ฝึกอบรมไมเ่ตม็เวลา 6 ทา่น (ภาคผนวก 6) ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยั
อายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาวิชาฯ มีการกําหนดอตัรากําลงัของอาจารย์โดยพิจารณาจากจํานวนผู้ เข้ารับฝึกอบรม งาน
บริการและงานวิจยัในสาขาวิชาฯ มีการทบทวนอตัรากําลงัในปีทีqผา่นมาและวางแผนลว่งหน้า เป็นจํานวน
อาจารย์ทีqจะบรรจ ุมีการกําหนดแผนการผา่นการประชมุคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ  
9.5 หน้าทีOความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สาขาวิชาฯ และภาควิชาฯ มีการระบหุน้าทีqความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
และความสมดลุระหวา่งงานด้านการศกึษา การวิจยั และงานด้านการบริการ  ภายใต้ข้อกําหนดของ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และกํากบั
ดแูลการฝึกอบรม สาขาวิชาฯ และภาควิชาฯ มีการประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นระยะ และมี
การประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ แล้วนําข้อมลูปอ้นกลบัดงักลา่วมาใช้ประกอบใน
การ ปรับปรุงการฝึกอบรม/หลกัสตูรในการประชมุระหวา่งคณะกรรมการหลกัสตูรฯ  

9.6 การพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
สาขาวิชาฯ และภาควิชาฯ สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิqมพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพืqอ

สง่เสริมการสอนและการวิจยัอยา่งตอ่เนืqอง การสนบัสนนุด้านการศกึษาตอ่ การฝึกอบรม การดงูานทาง
วิชาการและวิชาชีพ การประชมุวิชาการทั tงในประเทศและตา่งประเทศ การเพิqมพนูประสบการณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ได้จดัตั tงงบประมาณกองทนุเพืqอการบริหารวิชาการสําหรับพฒันา 
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คณาจารย์ กําหนดเปา้หมายให้คณาจารย์ได้รับการพฒันาด้านตา่งๆ อยา่งน้อย 1 ครั tง ตอ่ปี เพืqอ 
พฒันาคณาจารย์ในทกัษะด้านการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการวิจยั และการพฒันา 
นวตักรรมการเรียนการสอน มีการจดัการอบรมแพทยศาสตร์ศกึษาเฉพาะเรืqองเป็นระยะๆ อยา่ง 
ตอ่เนืqองในทกุปีการศกึษา รวมถงึการจดัสรรงบประมาณ/เงินทนุสนบัสนนุการวิจยัด้านแพทยศาสตร 
ศกึษา/นวตักรรมการศกึษา และสนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ประชมุแพทยศาสตร์ศกึษาทั tงใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

ฝ่ายวิจยัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ และภาควิชาอายรุศาสตร์ มีทนุสนบัสนนุการวิจยั และมี 
ทนุสนบัสนนุให้ลาศกึษาตอ่หรือดงูานตา่งประเทศ และทนุสนบัสนนุเพืqอไปเสนอผลงานวิจยัใน 
ตา่งประเทศ มีการประเมินผลโดยดจูากจํานวนและคณุภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทีqได้ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติสรุปเป็นรายงานทกุๆ 6 เดือน และเพืqอวางแผนพฒันาระบบเอื tอ 
หนนุการวิจยัของอาจารย์ในอนาคต 
 

10. ทรัพยากรทางการศึกษา 
  สาขาวิชาฯ และภาควิชาฯ มีทรัพยากรการศกึษาดงันี t 

- หอผู้ ป่วย มีอปุกรณ์ทางการแพทย์ทนัสมยั มีระบบรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมการ
ทํางานทีqถกูหลกัอาชีวอนามยั  

- สาขาวิชาฯ มีห้องประชมุและห้องเรียนทีqทนัสมยั สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืqอสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

- มีห้องพกัแพทย์และห้องนอนของผู้ ทีqปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

- มีจํานวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วยมีความหลากหลายครบทกุระบบของโรคตอ่มไร้ทอ่และ
เมแทบอลซิมึ สอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ทีqคาดหวงั ทั tงผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก
เวลาราชการและผู้ ป่วยวิกฤต 

- มีระบบการทํางานในลกัษณะสหสาขาวิชาชีพทําให้ได้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบั
ผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอืqน 

- สามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางวิชาการทีqทนัสมยั ผา่นหอสมดุของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ซึqงมี
หนงัสือและวารสารวิชาการและฐานข้อมลูให้สืบค้น ทั tงในรูปแบบเป็นเลม่จริงและรูปแบบออนไลน์
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืqอสารให้เป็นสว่นหนึqงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสทิธิภาพ
และถกูหลกัจริยธรรม ผา่น facebook page: CUEZ endocrine 

- มีการบรูณาการความรู้พื tนฐานทางวิทยาศาสตร์และการทําวิจยัเข้ากบัการอบรม และมีระบบ
สนบัสนนุและติดตามการทํางานวิจยั 

- เปิดโอกาสให้ไปฝึกอบรมในสถาบนัอืqนทั tงในและนอกประเทศในช่วงเวลาทีqเป็นวิชาเลือก และเข้า
ร่วมประชมุวิชาการตา่งๆทั tงในและนอกประเทศ โดยมีการสนบัสนนุทนุโดยฝ่ายบณัฑิตศกึษา 

- มีอาจารย์ทีqผา่นการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศกึษาร่วมในกระบวนการจดัทําแผนการฝึกอบรม การ
ดําเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
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11. การประเมินการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ กํากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยจดัการประชมุเป็นประจํา
โดยมีตวัแทนอาจารย์ผู้ ฝึกอบรมจากสาขาวิชาฯ และตวัแทนแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ เข้าร่วมประชมุด้วยเพืqอ
ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรในด้านตา่งๆ ดงันี t  

- พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีqพงึประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรมและขั tนตอนการดําเนินงาน 

- การวดัและประเมินผล  

- พฒันาการของแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ  

- คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ
สขุภาพ 

- สิqงทีqควรปรับปรุง 
สาขาวิชาฯ แสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเกีqยวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูรจากผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม รวมถงึข้อมลูปอ้นกลบัเกีqยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของผู้ สําเร็จการฝึกอบรมจากผู้ใช้
หรือนายจ้างของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามอยา่งน้อยปีละครั tง แล้วนําข้อมลูปอ้นกลบัดงักลา่ว
มาใช้ประกอบในการประเมินและนํามาใช้ในการ ปรับปรุงการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 

12. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
สาขาวิชาฯ จะจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออยา่ง

น้อยทกุ 5 ปี เพืqอปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื tอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม 
รวมถงึการวดัและการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทีqตรวจพบ มีข้อมลูอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรให้สมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ และ
ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ รับทราบ ทั tงนี tราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ จะแจ้งผลการทบทวนและพฒันาให้
แพทยสภารับทราบตอ่ไป 

 

13. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- สาขาวิชาฯ ดําเนินการบริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบทีqกําหนดไว้ในด้านตา่งๆ
ได้แก่ การรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนทีqรับ) กระบวนการฝึกอบรม 
การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมทีqพงึประสงค์ รวมถงึการออกเอกสารรับรองการ
สําเร็จการฝึกอบรม หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอืqนๆ ทีqสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการ
ฝึกอบรมในระดบันั tนได้ทั tงในประเทศและตา่งประเทศ 

- สาขาวิชาฯ กําหนดให้คณะกรรมการหลกัสตูรมีหน้าทีqรับผิดชอบและมีอํานาจในการบริหารจดัการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจําเป็นด้านการฝึกอบรม 

- สาขาวิชาฯ สนบัสนนุให้มีบคุลากรทีqปฏิบติังานและมีความเชีqยวชาญทีqเหมาะสมอยา่งพอเพียง เพืqอ
สนบัสนนุการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอืqนๆ ทีqเกีqยวข้อง การบริหารจดัการทีqดีและ
การใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 
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- สาขาวิชาฯ รับผิดชอบในการจดัให้มีให้มีจํานวนสาขาความเชีqยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนบัสนนุด้านอืqนๆ ทีqเกีqยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิด
การฝึกอบรม 

 

14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  สาขาวิชาฯ จดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนืqองดงันี t 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

- สาขาวิชาฯ จดัให้มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในอยา่งน้อยทกุ 2 ปี 
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 

- สาขาวิชาฯ จะต้องได้รับการประเมินคณุภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
อายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึตามข้อกําหนดของแพทยสภาอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 
หตัถการเพืOอวนิิจฉัยและรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 
 หตัถการทีqผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถทําได้ด้วยตนเองเมืqอสิ tนสดุการฝึกอบรม ได้แก่ fine 
needle aspiration biopsy และ ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid รวมทั tงต้องรู้ข้อบง่ชี t 
ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหตัถการดงักลา่ว 
 

การตรวจพเิศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 
 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องรู้ข้อบง่ชี t ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการตรวจพิเศษและการแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึตา่งๆ  
 การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทีqผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้ แบง่เป็น 2 ระดบั ตามวิธีจดัการเรียนรู้ ดงันี t 

ระดับทีO 1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สัqงทํา โดยทราบข้อบง่ชี t ข้อห้าม เป็นผู้ เตรียมผู้ ป่วย วางแผนการ
ทํา และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
ระดับทีO 2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อบง่ชี tและข้อห้าม และแปลผลได้ด้วยตนเอง แตไ่มไ่ด้ทําด้วย
ตนเอง 

 

การตรวจพเิศษหรือ dynamic function tests โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

ระดับ 1 ระดับ 2 

Oral glucose tolerance test ☑  

Insulin tolerance test  ☑ 

Dexamethasone suppression test ☑  

Corticotropin stimulation test ☑  

Saline loading test ☑  

Water deprivation test ☑  

72-hour fasting test ☑  

Mixed meal test  ☑ 

Adrenal venous sampling  ☑ 

Inferior petrosal sinus sampling  ☑ 

Calcium stimulation test  ☑ 
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การแปลผลการตรวจทางรังสีวทิยาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 
ระดับทีO 1 การตรวจทางรังสีวินิจฉยัทีqพบบอ่ย และ/หรือมีความสําคญั ซึqงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องแปล

ผลได้ด้วยตนเอง 
ระดับทีO 2 การตรวจทางรังสีวินิจฉยัทีqมีการใช้น้อยกวา่ระดบั 1 แตมี่ความสําคญั ซึqงผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ควรแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดับทีO 3 การตรวจทางรังสีวินิจฉยัทีqซบัซ้อนซึqงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบข้อบง่ชี t วิธีการตรวจ และ

เข้าใจการแปลผล 

ภาพรังสีวทิยาทางโรคต่อมไร้ท่อและเม
ตะบอลิสม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Plain film skull ☑   

Film bone survey ☑   

Thyroid ultrasonography ☑   

Computed tomography (CT)/magnetic 
resonance imaging (MRI)   

- Pituitary gland  

- Adrenal gland  

 

☑ 

☑ 

  

Nuclear medicine scan 

- Thyroid scan/uptake 

- Bone mineral density 

- Parathyroid scan 

- Bone scan 

- Octreotide scan 

- Metaiodobenzylguanidine (MIBG) 
scan 

 

☑ 

☑ 

☑ 

 
 
 
 

☑ 

☑ 

☑ 

 

Positron emission tomography (PET)   ☑ 
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ภาคผนวก 2 
เนื |อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ความรู้วทิยาศาสตร์พื |นฐานของสาขาวชิา 
 - Embryology and physiology of the endocrine system 

- Genetic polymorphisms and genetic defects of endocrine diseases 
- Signal transduction pathways and biology of hormone receptors 
- Hormone assays and dynamic hormone testing 
- Biochemistry and physiology, including cellular and molecular biology as it relates to 
diabetes and its complications 
-Thyroid physiology, including synthesis and secretion of thyroid hormone, cellular and 
tissue actions of thyroid hormone, and the hypothalamic-pituitary-thyroid axis 
- Pathophysiology of thyroid diseases such as thyroid hormone receptor abnormalities and 
iodine deficiency and excess 
- Pathways of lipoproteins metabolism 
- Steroid hormones biosynthetic pathways and metabolism 
- Regulation of adrenal sex steroid production, secretion, and extra-glandular metabolism 
of adrenal sex steroids 
- Catecholamine biosynthesis, secretion, and metabolism 
- Physiology of synthesis, secretion, and regulation of the hypothalamic-pituitary-end 
organ hormones 
- Endocrine physiology of pregnancy, parturition, and lactation 
- Skeletal homeostasis, including anatomy, structure, bone remodeling unit, and the local 
and systemic hormones and factors that regulate skeletal homeostasis 
- Mineral homeostasis of calcium, phosphorus, and magnesium and of the calcium-
regulating hormones 
- Signaling pathways within the bone marrow microenvironment such as RANK-L/OPG and 
the Wnt-signaling pathway and its role in bone formation. 
- Function of “central controller” brain regions, including the hypothalamus, brainstem, and 
ventral striatum, in weight regulation 

 - Pharmacology of agents used in endocrine diseases 
- Endocrine system pathology 
- Radiological principles in endocrine diseases 

การดูแลรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึทีOสาํคัญ 
โรคสําคญัในระบบตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึซึqงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องวินิจฉยัและรักษาได้ไม่

วา่โรคจะอยูใ่นระดบัใดก็ตามโดยแบง่ตามวิธีจดัการเรียนรู้ดงันี t 
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีqพบบอ่ย และมีความสําคญัซึqงสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 
ระดับ 2 โรคหรือภาวะทีqพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความสําคญัซึqงสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตอ่าจไมไ่ด้

ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วยด้วยกนั เป็นต้น 
ระดับ 3 โรคทีqพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึqงสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Disorders of 
endocrine 
pancreas 

-Diabetes mellitus type 2 with 
or without chronic 
complication (E11.2-E11.9) 
-Diabetes mellitus type 1 with 
or without chronic 
complication (E10.2-E10.9) 
-Diabetes mellitus type 2 with 
coma and ketoacidosis 
(E11.0-E11.1)  
-Diabetes mellitus type 1 with 
coma and ketoacids (E10.0-
E10.1) 
-Diabetes mellitus in 
pregnancy (O24.-) 
-Nondiabetic hypoglycemic 
coma (E15.-) 
-Hypoglycemia (e.g. drug-
induced hypoglycemia, 
pancreatic tumor) (E16.-) 
-Latent autoimmune diabetes 
in adults (LADA) (E11.9) 
-Other specified diabetes 
mellitus (e.g. pancreatic 
diabetes, steroid induced, 
new-onset diabetes after 
transplant) (E13.-) 

-Maturity-onset diabetes 
of the young (MODY) 
(E11.9) 
 

- Endocrine pancreas 
(e.g. islet cell tumour) 
(D13.7) 
-Other disorders of 
pancreatic internal 
secretion (e.g. increased 
secretion from endocrine 
pancreas of pancreatic 
polypeptide, somatostatin 
vasoactive-intestinal 
polypeptide) (E16.-) 

2. Disorders of 
thyroid gland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Thyrotoxicosis 
(hyperthyroidism) (E05.-) 
- Hypothyroidism (E03.-) 
-Iodine-deficiency-related 
thyroid disorders (E01.-) 
- Subclinical iodine-deficiency 
hypothyroidism (E02) 
- Thyroiditis (E06.-) 
- Nontoxic goiter (E04.-) 
- Benign neoplasm of thyroid 
gland (D34) 

-Dyshormongenetic 
goiter (e.g. familial 
dyshormogenetic goiter, 
Pendred syndrome) 
(E07.1) 
-Thyroid hormone 
resistant syndrome 
(E07.2) 

- Congenital iodine-
deficiency syndrome 
(E00.-) 
- Other specified 
disorders of thyroid (e.g. 
abnormality of thyroid-
binding globulin) (E07.8) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Malignant neoplasm of thyroid 
gland (C73) 
- Non-thyroidal illness (E07.81) 

3. Disorders of 
lipoprotein 
metabolism 

- Pure hypercholesterolemia 
(E78.0) 
- Pure hyperglyceridemia 
(E78.1) 
- Mixed hyperlipidemia (E78.2) 
-Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

- Familial combined 
hyperlipidemia (E78.4) 
 

-Lipoprotein deficiency 
(e.g. 
Abetalipoproteinemia, 
lecithin cholesterol 
acyltransferase 
deficiency, Tangier 
disease) (E78.6) 

4.Disorders of 
adrenal gland 

- Adrenocortical insufficiency 
(E27.1-E27.4) 
-Hyperaldosteronism (E26.-) 
-Cushing syndrome (E24.-) 
- Pheochromocytoma (E27.5) 
- Adrenal adenoma (D35.0) 
- Addisonian crisis (E27.2) 

-Congenital 
adrenogenital disorders 
associated with enzyme 
deficiency 
 (e.g. congenital adrenal 
hyperplasia, 21-
Hydroxylase deficiency) 
(E25.0) 
- Malignant neoplasm of 
adrenal gland (C74.-) 
- Nelson syndrome 
(E24.1) 

 

5. Disorders of 
pituitary gland 

- Acromegaly and pituitary 
gigantism (E22.0) 
- Hyperprolactinemia (E22.1) 
- Hypopituitarism (e.g. 
Sheehan syndrome (E23.04), 
Kallmann syndrome (E23.00), 
isolated deficiency of pituitary 
hormone) 
- Drug-induced hypopituitarism 
(E23.1) 
- Diabetes insipidus (E23.2) 
- Syndrome of inappropriate 
secretion of antidiuretic 
hormone (E22.2) 

- Other hyperfunction of 
pituitary gland (e.g. 
central precocious 
puberty) (E22.8) 
- Hypothalamic 
dysfunction (E23.3) 

- Malignant neoplasm of 
pituitary gland (C75.1) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Pituitary adenoma (D35.2) 
 
 

6. Gonadal 
disorders  

- Primary amenorrhea (N91.0) 
- Secondary amenorrhoea 
(N91.1) 
- Polycystic ovarian syndrome 
(E28.2) 
- Testicular dysfunction (E29.-) 
- Delayed puberty (E30.0) 
- Ovarian dysfunction (E28.-) 

 
- Turner syndrome  
(Q96.-) 
- Klinefelter syndrome 
(Q98.0-Q98.4) 

- Other sex chromosome 
abnormalities, female 
phenotype (Q97.-) 
- Other sex chromosome 
abnormalities, male 
phenotype (Q98.5-
Q98.9) 
- Gender identity 
disorder (F64) 

7. Disorder of 
bone and calcium 
metabolism 

- Hyperparathyroidism (E21.-) 
- Hypoparathyroidism (E20.-) 
- Disorders of calcium 
metabolism (E83.5) 
- Vitamin D deficiency (E55.-) 
- Osteoporosis with 
pathological fracture (M80.-) 
- Osteoporosis without 
pathological fracture (M81.-) 
- Adult osteomalacia (M83.-) 

- Rickets (E55.0) 
- Renal osteodystrophy 
(N25.0) 
 

- Osteogenesis 
imperfecta (Q87.0) 
- Polyostotic fibrous 
dysplasia 
 (Albright-McCune) 
(Sternberg syndrome) 
(Q87.1) 
- Osteopetrosis (Q87.2) 
-Paget disease of bone 
(M88.-) 
- Fibrous dysplasia 
(M85.0) 
- Osteonecrosis (M87.-) 
- Other specified 
disorders of bone 
density and structure 
 (hyperostosis of bones, 
osteosclerosis) (M85.8) 

8. Obesity - Obesity (E66.-) 
- Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 

  
 
 
 

9. Other endocrine 
disorders 

- Short stature (E34.3) 
 

-Carcinoid syndrome 
(E34.0) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

-Androgen resistance 
syndrome (E34.5) 
-Autoimmune 
polyglandular failure 
(E31.0) 

 

ความรู้ด้านบูรณาการ 
1. ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills) 

1) การสร้างความสมัพนัธ์ทีqดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย 
2) การสร้างความสมัพนัธ์ทีqดีระหวา่งแพทย์และผู้ ร่วมงาน 
3) การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 
4) การแจ้งขา่วร้ายได้อยา่งเหมาะสม 
5) สามารถบริหารจดัการ difficult patient ได้ 
6) เข้าใจพื tนฐานความเชืqอทางสขุภาพทีqตา่งกนั 
7) เรียนรู้การสืqอสารกบัผู้ ป่วยญาติและผู้ ร่วมงาน 

 

2. วชิาชีพนิยม (Professionalism) 
2.1 Patient-centered care 

- การยดึถือประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกั 

- การรักษามาตรฐานการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้ดีทีqสดุ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ทีqไมค่าดคิดไว้ก่อน 

- การตดัสนิใจทางคลนิิกร่วมกบับริบทของผู้ ป่วยแตล่ะรายได้อยา่งเหมาะสม 
2.2 พฤตนิิสัย 

- ความรับผิดชอบและความตรงตอ่เวลา 

- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

- การวางตวัให้เหมาะสมในบทบาทของการเป็นแพทย์ เป็นทีqน่านบัถือตอ่ผู้ ป่วยและเพืqอน
ร่วมงาน 

- การให้เกียรติและยอมรับเพืqอนร่วมวิชาชีพเพืqอนร่วมงานผู้ ป่วยและญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ทีqไมค่าดคิดไว้ก่อน 

- การหลีกเลีqยงการรับผลประโยชน์สว่นตวั 
2.3 Medical ethics 

- การหลีกเลีqยงการรับผลประโยชน์ส่วนตวัรวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 

- การนบัถือให้เกียรติในสิทธิผู้ ป่วย รวมทั tงรับฟังความเห็นของผู้ ป่วยในกรณีผู้ ป่วยไม่
เห็นด้วยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา 

- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ 

- ในกรณีทีqผู้ ป่วยตดัสนิใจไมไ่ด้ต้องสามารถเลือกผู้ตดัสนิใจแทนผู้ ป่วยได้ 

- การปฏิบติัในกรณีทีqผู้ ป่วยร้องขอการรักษาทีqไมมี่ประโยชน์หรือมีอนัตราย 
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- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 

- การประเมินขีดความสามารถและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
2.4 Continuous professional development 

- การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การค้นคว้าความรู้และประเมินความน่าเชืqอถือได้ด้วยตนเอง 

- การประยกุต์ความรู้ทีqค้นคว้ากบัปัญหาของผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

- การวิเคราะห์และวิพากษ์บทความทางวิชาการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสมํqาเสมอ 

- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บคุลากรทางการแพทย์นกัศกึษาแพทย์ผู้ ป่วยและญาติ 
 

3. การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ ได้แก่ ระบบประกนัสขุภาพ เช่น ระบบ

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ ระบบประกนัชีวิต 

2) การประกนัคณุภาพบริการสขุภาพ ได้แก่ กระบวนการ hospital accreditation 
3) การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา 
4) หลกัการบริหารจดัการและการพิจารณา cost effectiveness ในการดแูลรักษา 
5) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์สทิธิผู้ ป่วย 
6) นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ เช่น บญัชียาหลกัแหง่ชาติ เป็นต้น 
7) บทบาทของการรักษาทางเลือก 
8) การดแูลสขุภาพและปอ้งกนัโรคของตนเอง 

 

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั 
2) การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3) การสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการและใช้ยาอยา่งสมเหตผุล 
4) การบนัทกึเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 
5) การลงรหสัโรคและรหสัหตัถการ 
6) การลงสาเหตกุารตาย 
7) การจดักลุม่โรคและคา่นํ tาหนกัสมัพทัธ์กลุม่วินิจฉยัโรคร่วม Disease-related group (DRG) 
8) การสร้าง clinical practice guideline (CPG) 
9) การดแูลผู้ ป่วยทีqบ้าน 

10) เข้าใจการใช้และแปลผลเครืqองมือพฒันาคณุภาพเช่น flow chart, control chart เป็นต้น 
11) การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 
12) การมีส่วนร่วมในองค์กรเช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/สถาบนัราชวิทยาลยั เป็น

ต้น 
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ภาคผนวก 3 
การรับรองวุฒบัิตรหรือหนังสืออนุมัตสิาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึให้มีคุณวุฒ ิ

“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

การรับรองคณุวฒิุหรือวฒิุการศกึษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนมุติั (อว.) สาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่ม
ไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” นั tน ถือเป็นสทิธิสว่นบคุคลและของแตล่ะสถาบนัทีqให้การ
ฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของแตล่ะสถาบนัทีqให้การฝึกอบรม และความสมคัรใจของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม หากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์ดงักลา่ว จะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวา่ จะรับการฝึกอบรมทีqมีโอกาสได้รับทั tง วว. หรือ อว. และการรับรองคณุวฒิุดงักลา่วให้ “เทียบเทา่
ปริญญาเอก”  

ในกรณีทีqสถาบนัฝึกอบรมไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ สาขาอายรุศาสตร์โรค
ตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึเพืqอให้มีการรับรองคณุวฒิุวว. หรือ อว. “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั tนมีสทิธิ�ทีq
จะไมจ่ดัการฝึกอบรมแบบทีqมีการรับรองคณุวฒิุให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั tนสามารถแจ้งให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมทราบตั tงแตว่นัเริqมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ ไปจนถงึวนัทีqเริqมเปิด
การฝึกอบรม ในกรณีทีqสถาบนัฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคณุวฒิุดงักลา่ว แตมี่ทรัพยากร
จํากดั สถาบนันั tนสามารถติดตอ่ขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบนัอืqนมาช่วยได้ 

การทีqผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสอบผา่นและมีสทิธิ�ได้รับวฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนมุติัสาขาอายรุศาสตร์โรค
ตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ ดําเนินการออกเอกสารเพืqอ
รับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนมุติัสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึมีคณุวฒิุ “เทียบเทา่ปริญญา
เอก” นั tน จะต้องทําให้ผลงานวิจยัหรือสว่นหนึqงของผลงานวิจยัทีqสง่มาให้ราชวิทยาลยัฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. 
หรือ อว. ในครั tงนั tน มีลกัษณะดงันี t 

1. ผลงานวิจยัหรือสว่นหนึqงของผลงานวิจยัต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีqมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เรืqอง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสารในสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึควรเป็นงานวิจยัแบบ 
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิqมวงเลบ็ด้วยภาษาองักฤษวา่เป็น systematic 
review และ meta-analysis เพืqอให้เกิดความชดัเจน 

3. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่  

อนึqง การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีqมีคณุภาพทีqอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น
บทความทีqตีพิมพ์ในวารสารทีqถกูคดัเลือกให้อยูใ่น PubMed, Scopus, Web of science หรือ Google scholar 
หรือในวารสารนานาชาติทีqใช้ภาษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่และมีการตีพิมพ์วารสารฉบบันี tมานานเกิน 
10 ปี (วารสารเริqมออกอยา่งช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006) 

ในกรณีทีq วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองวา่ “เทียบเทา่ปริญญาเอก”ไมใ่ห้ใช้คําวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้าย
ชืqอในคณุวฒิุ หรือวฒิุการศกึษา รวมทั tงการใช้คําวา่ ดร. นําหน้าชืqอ แตส่ถาบนัการศกึษาสามารถให้ผู้ ทีqได้ วว. หรือ 
อว. ทีq “เทียบเทา่ปริญญาเอก” นี t เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรการศกึษา อาจารย์รับผิดชอบหลกัสตูรการศกึษา 
อาจารย์คมุวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุการศกึษาประจําสถานศกึษาได้  

ดงันั tน วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุติัทีqได้รับการรับรองวฒิุการศกึษานี t จะมีคําวา่ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” 
ตอ่ท้ายได้เทา่นั tน 
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ภาคผนวก 4 
 

Entrustable professional activities (EPAs) และ milestones 

Entrustable professional activities (EPAs) 

คือ กิจกรรมทีqมีความสําคญัมาก (critical activities) ทีqผู้จะประกอบอาชีพเป็นอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่
และเมแทบอลซิมึทกุคนต้องทําได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้องและมีความปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วย EPA ทีqแพทย์ประจํา
บ้านอนสุาขาฯ ทกุคนต้องแสดงให้เห็นวา่สามารถทําได้ด้วยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมมีดงันี t 

EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 
EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 
EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 
EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 
EPA 5: Working with interprofessional health care teams 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPAs 

1. Level of EPAs 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
Level 2 = สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การชี tแนะของอาจารย์  
Level 3 = สามารถปฏิบติังานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมืqอต้องการ  
Level 4 = สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง 
Level 5 = สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีqมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
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2. เนื |อหาการเรียนรู้และการประเมิน  
EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 
Title of the EPA Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting  
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinically 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 competency Patient care/medical knowledge and skills/practice-based 

learning/interpersonal and communication 
skills/professionalism/system-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine problems 
(Table 1), 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 patients, family and health 
care team 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 

• Demonstrate experience coping with patients’ problems in the 
ambulatory setting 30 cases/2 years in different 
diseases/problems listed in table 1 

• Completeness of OPD records: 30 records/2 years (can be 
new or follow-up cases) in different diseases/problems listed in 
table 1 

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

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback)  

• Medical records 

• Bed-side discussion 
Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases in 
different diseases/problems) 

• Unsupervised and able to supervise the less experienced 
trainees at the end of second year – level 5 (10 cases in 
different diseases/problems) 
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Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

1.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ
เลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึรวมทั tงการทํา 
dynamic tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

Ö Ö 

2.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบ
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการดแูล
แบบองค์รวม 

Ö Ö 

3.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้าง
เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
1.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิ
ซมึ 

√ √ 

2.มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √	 √	
3.มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

2.เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน  

√ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
2.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
3.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ 

 Ö 

4.สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจ
และศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย 

Ö Ö 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   

1.รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
2.รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ 
การตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

Ö Ö 

3.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต Ö Ö 
4.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
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Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting Y1 Y2 
1.มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ด้านยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ Ö Ö 

2.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ  

Ö Ö 

3.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย   

4.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง Ö Ö 

 

EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 

Title of the EPA  Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency 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 information to the 

patients/relatives/referral physicians 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context In-patient setting and emergency setting  

Domains of competency Patient care/medical knowledge and skills/practice-based 
learning/interpersonal and communication 
skills/professionalism/system-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine problems 
(Table 1), rational use of drugs and investigations, 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 
the medical wards and emergency rooms 20 cases/2 years 
in different diseases/problems listed in table 1 
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Title of the EPA  Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency setting  

• Completeness of 20 medical records/2 years in different 
diseases/problems listed in table 1 

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

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback) 

• Medical records 

• Bed-side discussion 

• Conferences 
Entrustment for which level of 
supervision is to be reached 
at which stage of training? 

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases in 
different diseases/problems including at least 2 cases of 
emergency conditions)  

• Unsupervised and able to supervise the less experienced 
trainees at the end of second year – level 5 (10 cases in 
different diseases/problems including at least 2 cases of 
emergency conditions)  

 

Milestones EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency setting 

Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

1.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ
เลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึรวมทั tงการทํา 
dynamic tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

Ö Ö 

2.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบผู้ ป่วย
นอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง คํานงึถงึ
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

Ö Ö 

3.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริม
สขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   

1.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √ √ 
2.มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √ √ 
3.มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 	 	
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   
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Milestones EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency setting 

Y1 Y2 

2.เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน 

Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills)   

1.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
2.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
3.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ 

 Ö 

4.สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย 

Ö Ö 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   

1.รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
2.รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

√ √ 

3.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต Ö Ö 

4.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

Ö Ö 

2.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 

Ö Ö 

3.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 

4.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง Ö Ö 

 

EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

Title of the EPA Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 
Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from 

patients/relatives/consulting physicians 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinically 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 
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Title of the EPA Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 
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 
Domains of competence Patient care/medical knowledge and skills/interpersonal and 

communication skills/professionalism 
Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common endocrine problems 
occurring in non-medical specialties, 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-
endocrine specialties 10 cases/year in different diseases/problems 
listed in table 1 

• Completeness of consultation records: 10 records/year  
Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative entrustment 
decision 

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback) 

• Medical records 

• Bed-side discussion 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases in different 
diseases/problems) 

• Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees 
at the end of second year – level 5 (5 cases in different 
diseases/problems) 

 

 

 

 

 

 

 

Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
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Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 
1.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ
เลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึรวมทั tงการทํา 
dynamic tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

Ö Ö 

2.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบผู้ ป่วย
นอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง คํานงึถงึ
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

Ö Ö 

3.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริม
สขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
1.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √ √ 
2.มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √ √ 
3.มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 	 	
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

2.เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน 

√ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
2.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
3.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ 

Ö Ö 

4.สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย 

Ö Ö 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   

1.รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
2.รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

Ö Ö 

3.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต Ö Ö 
4.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   

1.มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

Ö Ö 

2.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 

Ö Ö 
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Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 
3.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 
4.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง Ö Ö 

EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

Title of the EPA Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 
Specifications 1. Provide an appropriate recommendation for fine needle aspiration 

(FNA) biopsy based on findings from personal consultations and in 
consideration of specific indications, contraindications, and 
diagnostic/therapeutic alternatives 

2. Obtain consent from patients  
3. Prepare patient, instrument and team for FNA 
4. Perform the procedure safely and properly  
5. Recognize and manage procedure-associated adverse events properly 
6. Document the procedure, immediate post-procedure condition in the 

medical record properly 
7. Aware of personal and procedural limits and appropriately ask for help 

if needed 
Context Ambulatory setting and in-patient setting  
Domains of competency Patient care/medical knowledge and skills/practice-based 

learning/interpersonal and communication skills/professionalism/system-
based practice 

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

Knowledge:  

• Demonstrates basic knowledge of indication, contraindication, 
procedural steps, anatomy of thyroid and surrounding structures, 
ultrasonographic findings of thyroid and thyroid pathology, and 
diagnostic alternatives of FNA  

• Recognition of risk factors attendant to FNA procedures and 
recognition and management of complications 

Skills: 

• Communicate effectively with patients and relatives about 
indications, contraindications, possible complications, and 
diagnostic/therapeutic alternatives of FNA 

• Obtain consent for FNA 

• Perform FNA safely and completely 

• Record the consent, procedure, findings and plan into medical 
record completely 
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Title of the EPA Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

• Aware of personal and procedural limits and appropriately ask for 
help if needed 

Attitude and behavior: 

• Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are 
going to undergo FNA 

• Willing to seek help when needed 

Experience:  

• Demonstrate experience performing an ultrasound-guided FNA in 
10 cases/year 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground 
for a summative 
entrustment decision 
Remarks: Patients with 
deformity of neck 
(acquired or 
congenital) should not 
be included in EPA 
evaluation 

• Direct observation 

• Medical records 

 
 
 
 
 
 
 
  

Entrustment for which 
level of supervision is 
to be reached at which 
stage of training? 

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases)  

• Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees at 
the end of second year – level 5 (5 cases) 

 

Milestones EPA4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of 
thyroid 

Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
1.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึเลือก
สง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึรวมทั tงการทํา dynamic 
tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

  

2.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบผู้ ป่วย
นอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง คํานงึถงึ
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 
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Milestones EPA4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of 
thyroid 

Y1 Y2 

3.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริม
สขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 

  

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   

1.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

2.มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

3.มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ √ √ 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

2.เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills)   

1.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ   

2.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา   

3.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์  Ö 

4.สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย √ √ 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   

1.รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 

2.รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า Ö Ö 

3.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต Ö Ö 
4.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 

Ö Ö 

การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
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Milestones EPA4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of 
thyroid 

Y1 Y2 

1.มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

2.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ   

3.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย   

4.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย √ √ 

5.มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง √ √ 

 

EPA 5: 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 and responsible manner the 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 

Context  Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward 
Domains of competency Interpersonal and communication skills/Professionalism  

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior for 
entrustment 

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 
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Title of the EPA Working with interprofessional health care teams  

Experience: Demonstrate experience in working with the health care 
team during the training 

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

• Direct observation  

• Multisource feedback (MSF)  

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

• At the end of first year – level 4 (twice a year) 

• At the end of second year – level 4 (twice a year) 

 

Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
1.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีqมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึเลือก
สง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึรวมทั tงการทํา dynamic 
tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

  

2.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงแบบผู้ ป่วย
นอก ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยฉกุเฉินและผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤติ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง คํานงึถงึ
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื tนฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

  

3.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการดแูล
จดัการตนเอง การปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั tงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริม 

สขุภาพและการปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีqยง 
√ √ 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   

1.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื tนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

2.มีความรู้ ความสามารถและเชีqยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

3.มีทกัษะในการทําหตัถการทีqจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and personal 
improvement) 

  

1.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

2.เรียนรู้และเพิqมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 
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Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams Y1 Y2 
ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืOอสาร (Interpersonal and communication skills)   

1.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ √ √ 

2.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ √ 

3.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ √ √ 

4.สืqอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย Ö Ö 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีqสืqอสารได้ Ö Ö 

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   

1.รับผิดชอบตอ่งานทีqได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 

2.รอบรู้ทกัษะด้านอืqนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า Ö Ö 

3.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืqองตลอดชีวิต Ö Ö 
4.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 

การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีความรู้เกีqยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีqเกีqยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ Ö Ö 

2.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ Ö Ö 

3.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 

4.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืqองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 

5.มีความรู้ความเข้าใจเกีqยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีqเกีqยวข้อง Ö Ö 

 

 

 

EPA-competencies matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

Patient care • • • • • 
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 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

Medical knowledge and skills • • • •  

Practice-based learning • • • • • 
Interpersonal and communication 
skills 

• • • • • 

Professionalism • • • • • 

System-based practice • • • • • 

3. ผลของ EPA 
3.1 เกณฑ์ประเมินการเลืOอนชั |นปี* 

3.1.1  เมืqอผา่นการฝึกอบรม 12 เดือน 
EPA 1 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records  
EPA 2 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records 
EPA 3 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

consultation records 
EPA 4 level 4 (5 cases) 
EPA 5 level 4 (twice a year) 

3.1.2 เมืqอผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน 
EPA 1 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records  
EPA 2 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records 
EPA 3 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

consultation records 
EPA 4 level 5 (5 cases)  
EPA 5 level 4 (twice a year) 

*แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ สามารถทํา EPA ให้ได้สงูกวา่เกณฑ์ขั tนตํqาทีqตั tงไว้สําหรับแตล่ะระดบัของชั tนปี ทั tง
จํานวนและ level  

ตารางทีO 1 โรค/ภาวะทีqสําคญัซึqงอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง 

โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

Adrenal crisis   ✓ 

Adrenal insufficiency ✓ ✓ 

Cushing's syndrome ✓ ✓ 

Primary aldosteronism ✓ ✓ 
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โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

Congenital adrenal hyperplasia/ambiguous 
genitalia ✓   

Adrenal incidentaloma  ✓ ✓ 

Pheochromocytoma ✓ ✓ 

Hypercalcemia  ✓ ✓ 

Hypocalcemia/hypoparathyroidism ✓ ✓ 

Postmenopausal osteoporosis  ✓   

Glucocorticoid-induced osteoporosis ✓   

Osteoporosis in men  ✓   

Osteomalacia/rickets  ✓   

Diabetic ketoacidosis    ✓ 

Hyperglycemic hyperosmolar state   ✓ 

Prediabetes/IGT/IFG ✓   

Type 1 diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Type 2 diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Gestational diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Post-transplantation diabetes mellitus ✓ ✓ 

Pancreatogenic diabetes  ✓ ✓ 

Medication- and glucocorticoid-induced diabetes 
mellitus ✓ ✓ 

Hypoglycemia in diabetes   ✓ 

Hypoglycemia in non-diabetes ✓ ✓ 

Primary amenorrhea ✓   

Secondary amenorrhea  ✓   

Primary ovarian failure/Turner syndrome ✓  

Polycystic ovarian syndrome ✓  

Hypogonadism ✓  

Hyperprolactinemia  ✓   

Testicular dysfunction  ✓   

Klinefelter syndrome ✓  

Delayed puberty  ✓   

Short stature  ✓   
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โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

Gynecomastia  ✓   

Hyperandrogenism ✓   

Pituitary apoplexy   ✓ 

Acromegaly/gigantism/tall stature ✓ ✓ 

Pituitary adenoma  ✓ ✓ 

Hypopituitarism ✓ ✓ 

Diabetes insipidus  ✓ ✓ 

Syndrome of inappropriate secretion of ADH   ✓ 

Hypercholesterolemia ✓   

Hypertriglyceridemia ✓   

Metabolic syndrome ✓   

Obesity ✓ ✓ 

Thyroid storm  ✓ 

Myxedema coma  ✓ 

Thyrotoxicosis  ✓ ✓ 

Hypothyroidism  ✓ ✓ 

Subclinical hyperthyroidism ✓   

Subclinical hypothyroidism  ✓   

Solitary thyroid nodule and nontoxic multinodular 
goiter ✓ 

 
  

Thyroid cancer  ✓ ✓ 

Thyroid dysfunction in non-thyroidal illness/effect 
of drugs in thyroid function tests   ✓ 

Thyroid disease in pregnancy ✓ ✓ 
 



 
 

48 
 

ภาคผนวก 5 
 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 
  

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั |น ปีละ 1 2 3 4 5 6 

จํานวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 2 4 6 8 10 12 

จํานวนผู้ ป่วยนอกคลนิิกเฉพาะโรคอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้
ทอ่และเมแทบอลซิมึ (ครั tง/ปี) 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 

จํานวนผู้ ป่วยในโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทั tงใน
แผนกและปรึกษานอกแผนก (ราย/ปี) 

200 400 600 800 1000 1200 

การตรวจพิเศษทางอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

- การตรวจระดบัฮอร์โมนและสารคดัหลัqงในเลือดหรือ
ปัสสาวะ (ครั tง/ปี) 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

- Special dynamic endocrine function test ทีqมีการ
ตรวจระดบัฮอร์โมนหรือสารคดัหลัqง (ครั tง/ปี) 

60 120 180 240 300 400 

- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology;ตรวจ
ทางรังสี, อลุตราซาวน์, CT, MRI (ครั tง/ปี) 

100 200 300 400 500 600 

- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology 40 80 120 160 200 240 

- การตรวจพิเศษทางรังสี, อลุตราซาวน์, CT, MRI 60 120 180 240 300 360 
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ภาคผนวก 6 
รายชืOอแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ก. ประเภทเตม็เวลา 

ชืOอ 
วุฒบัิตรหรือหนังสืออนุมัต ิ

จากแพทยสภา 

สมาชิกราช
วทิยาลัย 

 (เป็นสมาชิก/
ไม่เป็น) 

 (โปรดระบุ) 
รศ.นพ.สมพงษ์ สวุรรณวลยักร วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 

0881 

รศ.นพ.สารัช สนุทรโยธิน หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา) 
หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 
(สหรัฐอเมริกา) 

2170 

ผศ.นพ.ธิติ สนบับญุ วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 

1800 

ศ.ดร.นพ.วีรพนัธุ์ โขวิฑรูกิจ หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา) 
หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 
(สหรัฐอเมริกา) 

2715 

รศ. (พิเศษ)พญ.ลลติา วฒันะจรรยา วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 

3278 

ผศ. (พิเศษ)พญ.พชัญา บญุชยา
อนนัต์ 

หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา) 
หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 
(สหรัฐอเมริกา) 

5523 

อ.พญ.ปนดัดา ศรีจอมขวญั วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 

5187 
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อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชไูทย วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิม 

6096 

 
ข. ประเภทไม่เตม็เวลา  

ชืOอ 
วุฒบัิตรหรือหนังสืออนุมัต ิ

จากแพทยสภา 

สมาชิกราช
วทิยาลัย 

 (เป็นสมาชิก/
ไม่เป็น) 

 (โปรดระบุ) 

การ
ปฏบัิตงิาน 

จาํนวน
ชัOวโมงต่อ
สัปดาห์ 
 (โปรด
ระบุ) 

รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 

หนงัสืออนมุติัแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเม

ตะบอลสิม 

0526 17 

ผศ.นพ.ปฏิณฐั บรูณะทรัพย์ขจร วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเม
ตะบอลสิม 

2851 17 

อ.นพ.วิทวสั แนววงศ์ วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเม
ตะบอลสิม 

27654 17 

อ.พญ.วาสติา วราชิต วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตอ่มไร้ทอ่และเม
ตะบอลสิม 

29587 17 

 
 
หมายเหตุ 
ลักษณะของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
1. เป็นแพทย์ผู้ ทีqได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลสิมของ 
แพทยสภา 
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2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย 
3. แสดงข้อมลูผู้ให้การฝึกอบรม โดยระบเุป็นประเภทเตม็เวลาและไมเ่ตม็เวลา  
 ผู้ฝึกอบรมเตม็เวลา หมายถงึ ข้าราชการ, พนกังานมหาวิทยาลยั, ลกูจ้างประจํารวมทั tงอาจารย์
เกษียณอายรุาชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานทีqปฏิบติังานเตม็เวลา และได้รับ
อตัราเงินเดือนในอตัราเตม็เวลา 
 ผู้ฝึกอบรมไม่เตม็เวลา แบง่เป็น 2 ประเภท 
 ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลกูจ้างประเภทบางเวลาอยา่งน้อยครึqงเวลา และได้รับเงินเดือนตาม
สดัสว่นงาน ให้นบัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจ้าง 
 ข. ผู้ ทีqปฏิบติังานอยูที่qสถาบนัอืqน หรืออาจารย์เกษียณอาย ุมาช่วยสอนบางเวลา โดยไมไ่ด้มีสญัญาจ้าง
จากหน่วยงาน ให้คิดเวลาปฏิบติังาน เฉพาะเวลาทีqมาปฏิบติังานสําหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจําบ้าน ไม่
นบัเวลาทีqมาทํางานวิจยั ทํางานบริการ เช่น ตรวจผู้ ป่วยหรือทําหตัถการ โดยไมเ่กีqยวข้องกบัแพทย์ประจําบ้าน 
รวมทั tงไมน่บัเวลาทีqมาสอนนกัศกึษา/นิสติแพทย์ 
4. ผู้ ฝึกอบรมวฒิุบตัรฯ ในระดบัเดียวกนัใช้ศกัยภาพได้ 35 ชัqวโมงตอ่สปัดาห์ใน 1 สาขาวิชา แตถ้่าฝึกอบรม
มากกวา่ 2 สาขาวิชา ต้องแบง่ศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไมน้่อยกวา่ครึqงหนึqง 
5. ผู้ ฝึกอบรมไมเ่ตม็เวลาต้องมีจํานวนไมม่ากกวา่ผู้ ฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 
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รายนามคณะกรรมการ 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านอนุสาขาฯ  

เพืOอวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ พ.ศ. 2562 

1. ผศ.นพ.สชุยั  สเุทพารักษ์ ทีqปรึกษา 
2. ผศ. (พิเศษ) พญ.เลลานี  ไพฑรูย์พงษ์ ทีqปรึกษา 
3. รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง ทีqปรึกษา 
4. รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา ทีqปรึกษา 
5. ศ.ดร.นพ.วีรพนัธุ์  โขวิฑรูกิจ ประธาน 
6. รศ.นพ.สมพงษ์  สวุรรณวลยักร กรรมการ 
7. รศ.นพ.สารัช  สนุทรโยธิน กรรมการ 
8. ผศ.นพ.ธิติ  สนบับญุ กรรมการ 
9. รศ. (พิเศษ) พญ.ลลติา  วฒันะจรรยา กรรมการ 

10. อ.พญ.ปนดัดา  ศรีจอมขวญั กรรมการ 
11. อ.พญ.ณิชกานต์  หลายชไูทย กรรมการ 
12. ผศ.นพ.ปฏิณฐั  บรูณะทรัพย์ขจร   กรรมการ 
13. อ.นพ.วิทวสั  แนววงศ์ กรรมการ 
14. ตวัแทนแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาฯ  กรรมการ 
15. ผศ. (พิเศษ) พญ.พชัญา  บญุชยาอนนัต์ กรรมการและเลขานกุาร 
16. อ.พญ.วาสติา  วราชิต กรรมการและเลขานกุาร 

 


