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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ   

ภาควิชาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปีการศึกษา 2562 

1. ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ     

(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical 
Care   

2. ช่ือวฒิุบตัร 

ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย) วุฒบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการ
หายใจ   

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and 
Pulmonary Critical Care   

ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย) วว.  อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบ

การหายใจ    
(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and Pulmonary 

Critical Care   
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบ

การหายใจ    
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and 

Pulmonary Critical Care    
หรอื Dip., Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and 
Pulmonary Critical Care   

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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4. พนัธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ผลติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบหายใจ ทีม่ ี
1. ความรูค้วามช านาญตามมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ 
2. ความสามารถในการเรยีนรูเ้พือ่ใหม้กีารพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
3. ความสามารถดา้นการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามช านาญใหก้บัผูอ้ื่น และใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมแก่

สงัคมและชุมชนเกี่ยวกบัสุขภาพทางระบบการหายใจได ้ 
5. ความสามารถในการสือ่สาร ปฏสิมัพนัธ ์ท างานเป็นทมี และปฏบิตังิานแบบสหสาขาวชิาชพี  
6. ความรูค้วามเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ สามารถบรหิารจดัการกระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภยั  
7. ความเป็นมอือาชพี ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ จรยิธรรม ทศันคต ิและเจตคตทิีด่ตี่อผูป่้วย 

ผูร้่วมงาน และองคก์ร โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 

5. ผลลพัธข์องหลกัสูตรการฝึกอบรม  

 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะ
หลกัทัง้ 6 ดา้น ตามทีก่ าหนดในเกณฑห์ลกัสตูรกลาง โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (อฝส.) ของ
สมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ดงันี้  
5.1. การบรบิาลผูป่้วย (Patient Care) 
 5.1.1. Gathers and synthesizes essential and accurate information to define each  
   patient’s clinical problems 
 5.1.2. Develops and achieves comprehensive management plan for each patient 
 5.1.3. Manages patients with progressive responsibility and independence 
 5.1.4. Skill in performing procedures 
 5.1.5. Requests and provides consultative care 
5.2. ความรูแ้ละทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 
 5.2.1. Clinical knowledge 
 5.2.2. Knowledge of diagnostic testing and procedure 
 5.2.3. Scholarship 
5.3. ทกัษะระหว่างบุคคลและการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 5.3.1. Communicates effectively with patients and caregivers 
 5.3.2. Communicates effectively in interprofessional teams  
5.4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาจากฐานการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and Improvement) 
 5.4.1. Monitors practice with a goal of improvement 
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 5.4.2. Learns and improves via performance audit 
 5.4.3. Learns and improves via feedback 
 5.4.4. Learns and improves at the point of care  
5.5. วชิาชพีนิยม (Professionalism) 
 5.5.1. Has professional and respectful interactions with patients, caregivers and 

members of the interprofessional team 
 5.5.2. Accepts responsibility and follows through on tasks 
 5.5.3. Responds to each patient’s unique characteristics and needs 
 5.5.4. Exhibits integrity and ethical behavior in professional conduct 
5.6. การท าเวชปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 
 5.6.1. Works effectively within an interprofessional team 
 5.6.2. Recognizes system error and advocates for system improvement 
 5.6.3. Identifies forces that impact the cost of health care and advocates for and 

practices cost-effectiveness care 
 5.6.4. Transitions patients effectively within and across health delivery systems 
 
6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
6.1 กจิกรรมวชิาชพีทีเ่ชื่อมัน่ได ้(entrustable professional activities; EPA) เป็นไปตามทีก่ าหนดใน
เกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถท าไดใ้นระหว่างการ
ฝึกอบรม ดงันี้  

6.1.1 EPA1 : การดแูลผูป่้วยนอกทีม่ปัีญหาทางระบบการหายใจ 
6.1.2 EPA2 : การดแูลผูป่้วยในทีม่ปัีญหาทางระบบการหายใจ 
6.1.3 EPA3 : การดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหาฉุกเฉินหรอืวกิฤตของระบบการหายใจ 
6.1.4 EPA4 : การดแูลผูป่้วยรบัปรกึษาปัญหาทางระบบการหายใจ 
6.1.5 EPA5 : การดแูลผูป่้วยระยะทา้ยของโรคระบบการหายใจ 
6.1.6 EPA6 : การท าหตัถการทีเ่กี่ยวกบัระบบการหายใจ 
6.1.7 EPA7 : การแปลผลการสง่ตรวจต่างๆ ทางระบบการหายใจ 
6.1.8 EPA8 : การเป็นแพทยร์ะบบการหายใจทีเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ 
6.1.9 EPA9 : ความปลอดภยัของผูป่้วย 
6.1.10 EPA10 : การท างานร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นอื่น 

(ตามภาคผนวกท่ี 2) 
โดยก าหนดขัน้ขดีความสามารถ (milestones) ดงันี้ 

Level 1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
Level 2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์ 
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Level 3 = สามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
Level 4 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
Level 5 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 
7. โครงสร้างหลกัสูตร/แผนงานฝึกอบรม 
 คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาของ
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท าหน้าทีด่แูลก ากบั ประเมนิ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้ าเนินไปตามเป้าประสงคท์ีว่างไว้  โดยมหีวัหน้าสาขาวชิาฯ หรอือาจารย์
ทีไ่ดร้บัมอบหมายและมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในเกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ เป็นประธาน และมอีาจารยใ์น
สาขาวชิาฯ เป็นกรรมการ 
7.1 หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขการฝึกอบรม 

เพือ่ใหบ้รรลุสมรรถนะต่างๆ ทุกดา้น จงึแบ่งด าเนินการฝึกอบรมเป็น 2 ระดบั เป็นเวลา 2 ปี 
โดยหลกัสตูรประกอบดว้ย 

7.1.1 ภาคทฤษฎ ีจ านวน 130 ชัว่โมง 
กิจกรรม จ านวน 

(ชัว่โมง) 
ผู้รบัผิดชอบ 

Introduction to chest medicine 16 สมาคมฯ 
Pulmonary and pulmonary critical care board review 16 สมาคมฯ 
Master class in pulmonary medicine 24 สมาคมฯ 
Clinical pearl in chest medicine 24 สมาคมฯ 
Basic course interventional pulmonology; hand-on WS 
on soft cadaver 

10 สถาบนั 

Basic PFT/CPET; WS  6 สถาบนั 
Patient safety 4 สถาบนั 
Basic sleep medicine 4 สถาบนั 
Advanced lung disease and transplantation 4 สถาบนั 
Pulmonary pathology/oncology 4 สถาบนั 
Pulmonary oncology 2 สถาบนั 
การบรรยายพืน้ฐานดา้นศลัยศาสตรท์รวงอก 2 สถาบนั 
Advance in thoracic imaging and interpretation 4 สถาบนั 
การบรรยายพืน้ฐานดา้นจุลชวีวทิยา 4 สถาบนั 
Basic respiratory care; hand-on WS 6 สถาบนั 
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7.1.2 ภาคปฏบิตั ิตลอดหลกัสตูร 2 ปี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนปฏบิตังิาน 

การปฏิบติังาน จ านวน 
แผนกผูป่้วยนอก ยกเวน้ช่วงกจิกรรมเลอืก กจิกรรมวจิยั หรอื ลาพกัรอ้น 6 ชม./สปัดาห ์
ดแูลผูป่้วยใน ยกเวน้ช่วงกจิกรรมเลอืก กจิกรรมวจิยั หรอื ลาพกัรอ้น 34 ชม./สปัดาห ์
นอกเวลาราชการ  ไม่เกนิ 40 ชม./สปัดาห ์
Chest consultation 8 เดอืน 
Chest consultation (นอกแผนก)/intervention 1 เดอืน 
Intensive Care Unit/ Respiratory care unit 6 เดอืน 
Chest consultation/Sleep 2 เดอืน 
Ambulatory/Sleep  2 เดอืน 
Intervention 2 เดอืน 
Elective 2 เดอืน 
Research/holiday 1 เดอืน 

 
    7.1.3 แผนงานแต่ละชัน้ปี 

7.1.3.1 สมรรถนะการบรบิาลผูป่้วย (Patient Care) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดฯทัง้ 2 ชัน้ปี 
  7.1.3.1.1  ออกตรวจผูป่้วยนอกทีม่ปัีญหาระบบการหายใจ รวมถงึรบัปรกึษาผูป่้วยจากต่าง   
               ภาควชิาทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัระบบการหายใจ โดยมอีาจารยเ์ป็นทีป่รกึษา 

     7.1.3.1.2  รบัเป็นทีป่รกึษาผูป่้วยในหอผูป่้วยอายุรศาสตร ์หอผูป่้วยต่างภาควชิา และหอ้ง 
                   ฉุกเฉิน ทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัระบบการหายใจ โดยมอีาจารยก์ ากบัดแูล 

               7.1.3.1.3  ดแูลผูป่้วยวกิฤตทางระบบหายใจ โดยมอีาจารยก์ ากบัดแูล 
7.1.3.2  ความรูแ้ละทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)  
          แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ปี 
     7.1.3.2.1 เขา้เรยีนภาคทฤษฎตีามขอ้ 7.1.1 
     7.1.3.2.2 เตรยีมและเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ  ดงันี้ 
 

กิจกรรม จ านวน 
Grand Round 1 ครัง้/เดอืน  
Journal club 1 ครัง้/เดอืน 
Interesting case conference / case discussion 2 ครัง้/เดอืน 
Respiratory physiology 16 ชม./ปี 
Topic/Guideline review 2 ครัง้/เดอืน 
Interdepartmental chest/x-ray conference 1 ครัง้/สปัดาห ์
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Interdepartmental chest tumor conference 1 ครัง้/3 เดอืน 
HRCT conference 4 ครัง้/ปี 
Clinicoradiopathological conference 1 ครัง้/2 เดอืน 
Hemodynamic round 1 ครัง้/เดอืน 
Ventilator round 2 ครัง้/เดอืน 
Interdepartmental critical care conference 3 ครัง้/ปี 

 
    7.1.3.2.3 ไดร้บัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัหตัถการในโรคระบบการหายใจ ดงันี้ 

7.1.3.2.3.1 ดแูลผูป่้วยใชเ้ครื่องช่วยหายใจ อย่างน้อย 200 ราย  
7.1.3.2.3.2 ช่วยหรอืสอ่งกลอ้งหลอดลมปอด อย่างน้อย 100 ครัง้  
7.1.3.2.3.3 แปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด อย่างน้อย 300 ราย  
7.1.3.2.3.4 แปลผลการตรวจการนอนหลบัอย่างน้อย 100 ราย 
7.1.3.2.3.5 Set up positive airway pressure (PAP) therapy อย่างน้อย 50 ราย 
7.1.3.2.3.6 ดแูลผูป่้วยภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ อย่างน้อย 50 ราย 

    7.1.3.2.4 ใชส้ือ่ส าหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยสถาบนัฝึกอบรม 
7.1.3.3. ทกัษะระหว่างบุคคลและการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ปี ฟังการบรรยายหรอืดสูือ่การสอนในหวัขอ้ 
communication skill  

7.1.3.4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาจากฐานการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and 
Improvement) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ปี 

7.1.3.4.1 ไดร้บัการประเมนิการปฏบิตังิาน และการ feedback จากอาจารย ์และผูร้่วมงาน   
            และมกีารน าผลการประเมนิมาใชใ้หเ้กดิการปรบัปรุง และพฒันา 

    7.1.3.4.2 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด   
                ชัน้ปีที ่1 ในจุดทีม่กีารปฏบิตังิานร่วมกนัในเวลาราชการ 
    7.1.3.4.3 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อ 
                ยอดปีที ่1 ในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
    7.1.3.4.4 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 เป็นผูน้ าการอภปิรายผูป่้วยในกจิกรรมวชิาการ 

     7.1.3.4.5 จดัใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคน  
7.1.3.5 วชิาชพีนิยม (Professionalism) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ปี 
    7.1.3.5.1 เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิระหว่างการดแูลผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
7.1.3.6 การท าเวชปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 
    7.1.3.6.1 เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิระหว่างการดแูลผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  
    7.1.3.6.2   เรยีนรูจ้ากการประชุมทมีคุณภาพของหอผูป่้วยหรอืจุดปฏบิตังิาน ในดา้นต่างๆ      
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ไดแ้ก่ ทมี critical care ระหว่างผ่าน ICU feedback จากการประชุม patient care 
team (PCT) ของฝ่ายอายุรศาสตร ์

7.1.3.6.3 มสีว่นร่วมในดา้นการสง่เสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคแก่ประชาชน 
7.1.3.7 การวิจยั 

7.1.3.7.1      จดัใหม้กีารเรยีนในระดบัปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ ของ คณะ
แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ควบคู่ไปกบัการฝึกอบรม ท าใหม้คีวามรูด้า้นการ
วจิยั ชวีสถติ ิการด าเนินการวจิยัพืน้ฐาน และจดัใหม้กีารเรยีนการสอนระเบยีบวธิวีจิยั และ
อบรมจรยิธรรมการวจิยัตามหลกัสากล (ICH/GCP) 
7.1.3.7.3 จดักจิกรรม journal club โดยสาขาวชิา โดยมเีนื้อหาเน้นเรื่อง critical appraisal 
7.1.3.7.4 จดัใหม้โีครงสรา้งสนับสนุน ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมชัน้ปีที ่1 
7.1.3.7.5 ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, 

prospective หรอื cross-sectional อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องตลอดหลกัสตูร โดย
เป็นผูว้จิยัหลกั และด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกระบวนการท าวจิยั โดยตอ้งจดัท า
ใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาทีส่มาคมอุรเวชชฯ์ ก าหนด และ มอีาจารยท์ีป่รกึษา
งานวจิยั และมรีะบบตดิตามความคบืหน้างานวจิยั  

 

8. เน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชา เป็นไปตามทีก่ าหนดในเกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ   

9. กลวิธีการฝึกอบรม/การประเมินผลการเรียนรู้ และการท าวิจยั 

9.1 กลวธิกีารฝึกอบรม 

9.1.1 สภาวะการฝึกอบรม/ปฏบิตังิาน แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดร้บั 

    9.1.1.1 การเน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ ทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

    9.1.1.2 มอบหมายใหป้ฏบิตังิานภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารย์ 

    9.1.1.3 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมวชิาการทีก่ าหนด  

    9.1.1.4 มอบหมายใหอ้ยู่เวรนอกเวลาราชการ ภายใตก้ารก ากบัดแูลตามล าดบัชัน้ โดยไดร้บั  

              ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเดอืนละ 10,000 บาท 

    9.1.1.5 การอนุญาตใหล้าประเภทต่างๆ ไดต้ามกฎเกณฑก์ารลาของสถาบนั โดยตอ้งมเีวลา 

              ปฏบิตังิานตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

    9.1.1.6 มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกนัได ้ในกรณีทีม่กีารลาเกดิขึน้ โดยแพทยป์ระจ า 

              บา้นต่อยอดทีท่ าหน้าทีแ่ทนตอ้งไม่ไดร้บัภาระงานเกนิขอบเขตอนัสมควร 

    9.1.1.7 มอบหมายใหป้ฏบิตังิานโดยมชีัว่โมงการท างานไม่เกนิ 80 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
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9.1.2 ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของตวัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยใหเ้ป็นผู ้

         ก าหนดแนวทางการเรยีนรูด้ว้ยตนเองภายใตก้ารใชส้ตปัิญญาน าทาง สนับสนุนให้ 

         ไดใ้ชค้วามรูค้วามช านาญในสาขานัน้ หรอืบูรณาการร่วมกบัสาขาอื่น อกีทัง้สามารถ 

         เรยีนรูส้รา้งและประยุกตค์วามรูเ้พือ่พฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

9.1.3 จดัใหม้กีารสมัมนาร่วมกบัแพทยเ์ฉพาะทางและผูท้รงคุณวุฒติ่างสถาบนัในกจิกรรม    

        Clinical Pearl in Chest Medicine และเปิดโอกาสใหเ้ขา้รบัฟังการบรรยายโดยวทิยากร 

        จากต่างประเทศตามโอกาส รวมทัง้จดัใหส้ามารถใชช้่วงเวลากจิกรรมเลอืกในสถาบนั 

        ต่างประเทศได ้เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์ทีจ่ะน าไปสูก่ระบวนการพฒันาทางวชิาการ 

        และวชิาชพีเวชกรรมต่อเนื่อง 

9.1.4 จดักจิกรรม Topic/Guideline Review เพือ่สรา้งและประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้หม่ อนัเป็น   

        การขยายการประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีเ่ชื่อมโยงกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม  

        ศลิปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม และมกีารสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัทัง้ 

        ในและต่างประเทศ เพือ่สรา้งมาตรฐานดา้นการฝึกอบรมในระดบันานาชาติ 

9.2 กลวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้เป็นไปตามทีก่ าหนดในเกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ มกีารใช ้portfolio; 
EPA 

 ซึง่มกีจิกรรมการประเมนิเพิม่เตมิโดยสถาบนั ดงันี้ 

กิจกรรม จ านวน 
Formative MCQ ของสมาคม 1 ครัง้/ปี 
Formative radiologic interpretation สถาบยัจดัเอง 1 ครัง้/ปี 
Formative long case ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่2  1 ครัง้/ปี 
Global monthly evaluation โดยอาจารย ์แพทยผ์ูร้่วมงาน พยาบาล และ
เจา้หน้าทีผู่ร้่วมงาน 

1 ครัง้/เดอืน 

9.3 การท าวจิยั และการรบัรองวุฒบิตัรฯ สาขานัน้ใหม้คีุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” เป็นไปตามที่
ก าหนดในเกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ   

10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทยเ์ฉพาะทาง เป็นไปตามทีก่ าหนดในเกณฑ์
หลกัสตูรกลางฯ   

11. คณุสมบติัและจ านวนผู้รบัการฝึกอบรม และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ เป็นไปตามทีก่ าหนด
ในเกณฑห์ลกัสตูรกลางฯ โดยมเีกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก ทีป่ระกาศในเวบ็ไซตข์องสมาคมอุรเวชชฯ์ 
และภาควชิาฯ ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการคดัเลอืกอย่างน้อย 2 เดอืน ดงันี้ 
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11.1 คุณสมบตัขิองผูร้บัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ีมสีุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม (อา้งองิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง “คุณสมบตัเิฉพาะของ
ผูส้มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ฉบบั พ.ศ. 2559”) รวมทัง้มคีุณสมบตัอิื่นๆ ตามทีแ่พทย
สภาก าหนด และตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอื หนงัสอือนุมตัฯิ 
สาขาอายุรศาสตร์ ์

1) เป็นผูม้สีทิธสิอบเพือ่หนงัสอือนุมตัฯิ สาขาอายุรศาสตร ์ในปีการศกึษานัน้ 

2) เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่3 และเป็นผูม้สีทิธเิขา้สอบเพือ่วุฒบิตัรฯ สาขาอายุรศาสตร์ 

3) เป็นผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาอายุรศาสตร ์

11.2 การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในแต่ละปี ทางสาขาวชิาฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกผูร้บั
การฝึกอบรม เพือ่พจิารณาเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และประกาศรบัสมคัรพรอ้มวธิกีารและเกณฑใ์นการคดัเลอืกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการคดัเลอืกฯ ของสาขาวชิาประกอบดว้ย หวัหน้าสาขาวชิาและกรรมการทีเ่ป็นอาจารยท์ุก
ท่านจากคณะกรรมการการบรหิารกจิการและการจดัการฝึกอบรม ดงักล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ใชก้าร
สมัภาษณ์โดยทีป่ระชุมอาจารยข์องสาขาวชิาฯ 

 11.3 เกณฑก์ารคดัเลอืกประกอบดว้ย 

1. มเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี 
2. มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาทกัษะทางวชิาชพีต่อเนื่อง  
3. มสีถานทีป่ฏบิตังิานภายหลงัการฝึกอบรมส าเรจ็ในต าแหน่งทีม่คีวามจ าเป็นต่อระบบบรกิาร

สุขภาพของประเทศ 
4. ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา  
5. แนวโน้มการปรบัตวัเขา้กบัระบบการฝึกอบรมของสถาบนั บุคลกิภาพและทกัษะการสือ่สาร 
6. ประวตักิารปฏบิตังิานในอดตี 
7. มคีุณสมบตัเิฉพาะอื่นตามทีค่ณะกรรมการคดัเลอืกก าหนด 

 
วิธีการคดัเลือก 

1. คณะกรรมการคดัเลอืกนดัสอบสมัภาษณ์ และใหค้ะแนนตามแบบประเมนิ 
2. ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดจะไดร้บัเลอืกเขา้ฝึกอบรม กรณีทีม่ผีูม้คีะแนนสงูสุดเท่ากนั ใหใ้ช้

มตคิณะกรรมการเกนิกึง่หนึ่ง และถา้มตคิณะกรรมการเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูต้ดัสนิ 

 

12. คณาจารยใ์นการฝึกอบรม  
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        ช่ือ  วฒิุบตัรหรือหนังสืออนุมติัจากแพทยสภา  สมาชิกราชวิทยาลยั 

รศ.นพ.กมล  แกว้กติณิรงค ์  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 
อว.อนุสาขาหตัถการทางทรวงอกและ- 
หลอดลม 

รศ.นพ.ฉนัชาย  สทิธพินัธุ ์  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

อว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 

รศ.นพ.ณฐัพงษ์  เจยีมจรยิธรรม วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.อายรุศาสตรก์ารนอนหลบั 

รศ.พญ. นฤชา  จริกาลวสาน อว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
อว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 
อว.อายรุศาสตรก์ารนอนหลบั 

ผศ.พญ.ณบัผลกิา  กองพลพรหม วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 

อ.พญ.วรวรรณ  ศริชินะ  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 

อ.นพ.ธติวิฒัน์  ศรปีระสาธน์  อว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
อว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
อว.เวชบ าบดัวกิฤต 
อว.อนุสาขาหตัถการทางทรวงอกและ- 
หลอดลม  

อ.นพ.อมรพนัธุ ์ วงศก์าญจนา วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

อ.นพ.นพพล  ลลีายุวฒันกุล  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
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ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 
วว.อานุสาขาหตัถการทางทรวงอกและ- 
หลอดลม 

อ.นพ.วรวุฒ ิ ตนัตฑิววีฒัน์  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

อ.พญ.สรติา  ธาวนพงษ ์  วว.อายุรศาสตร,์     อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
วว.อายุรศาสตรโ์รคระบบการหายใจและ- 
ภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

 
จ านวนระดบัชัน้การฝึกอบรม              2 ระดบัชัน้การฝึกอบรม (ชัน้ละ 1 ปี) รวมเป็น 2 ปี  
การบริหารกิจการและการจดัการฝึกอบรม  
การบรหิารจดัการ จดัท าโดยคณะกรรมการซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 
1) รศ.นพ. กมล แกว้กติณิรงค ์   ประธานกรรมการ (หวัหน้าสถาบนัฝึกอบรม) 
2) รศ.นพ. ณฐัพงษ์ เจยีมจรยิธรรม   ประธานหลกัสตูรแผนงานฝึกอบรม 
3) ผศ.พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม   กรรมการและเลขานุการ 
4) รศ.นพ. ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์   กรรมการ 
5) รศ.พญ. นฤชา จริกาลวสาน   กรรมการ 
6) อ.พญ. วรวรรณ ศริชินะ    กรรมการ 
7) อ.นพ. ธติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์   กรรมการ (หตัถการระบบการหายใจ) 
8) อ.นพ. อมรพนัธุ ์วงศก์าญจนา   กรรมการ (การประเมนิผล) 
9) อ.นพ. นพพล ลลีายุวฒันกุล                               กรรมการ (การประเมนิผล) 
10) อ.นพ. วรวุฒ ิตนัตฑิววีฒัน์             กรรมการ (การประเมนิผล) 
11) อ.พญ. สรติา ธาวนพงษ ์   กรรมการ (การประเมนิผล) 
12) อ.พญ. มนวส ีปาจนีบูรวรรณ์   กรรมการ (การศกึษาต่อในต่างประเทศ) 
13) อ.พญ. วรกมล ภูพ่บิูลย ์   กรรมการ 
14) หวัหน้าแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีที ่1  กรรมการ 
15) หวัหน้าแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีที ่2  กรรมการ 
โดยคณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไป 
1. จดัวางนโยบายและบรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคแ์หง่วชิาชพีตามเกณฑต์าม
เกณฑ ์แพทยสภาและสมาคมอรุุเวชชแ์หง่ประเทศไทยฯ 
2. วางเกณฑก์ารคดัเลอืกและสรรหาผูส้มคัรเขา้รบัการอบรมตามระเบยีบเกณฑแ์พทยสภา 
3. จดัท าบทบาทและหน้าทีข่องแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตลอดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 
4. ก ากบัดแูลการเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการและการปฏบิตังิานทัง้ในและนอกเวลาราชการของแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัมอบหมายตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
5. จดัวางระบบอาจารยท์ีป่รกึษาแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะกรณี และน ามาวเิคราะห์
แนวทางการแกไ้ขในอนาคต 
6. จดัประเมนิความรูค้วามสามารถแต่ละชัน้ปี และ Feed back แกผู่เ้ขา้อบรมตามเวลาทีเ่หมาะสม 
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7. ใหค้ าปรกึษาการท างานวจิยัตลอดทุกกระบวนการ  
8. สอดส่องดแูลความประพฤตแิพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชพี 
 

13. ทรพัยากรในการฝึกอบรม 

13.1 จ านวนผูป่้วยนอกคลนิิกเฉพาะโรคระบบการหายใจ 7,663 ครัง้/ปี 

13.2 จ านวนผูป่้วยในทีร่บัปรกึษาโรคระบบการหายใจ 3,780 ครัง้/ปี 

13.3 จ านวนผูป่้วยในทีใ่ชเ้ครื่องช่วยหายใจ 1,893 ครัง้/ปี 

13.4 จ านวนผูป่้วยไดร้บัการสอ่งกลอ้งหลอดลมปอด 1,100 ครัง้/ปี 

13.5 จ านวนผูป่้วยไดร้บัการตรวจสมรรถภาพปอด 1,991 ครัง้/ปี 

13.6 จ านวนผูป่้วยไดร้บัการตรวจการนอนหลบั 1,974 ครัง้/ปี (6 รายต่อคนื) 

13.7 จ านวนเตยีงหอผูป่้วยวกิฤตโรคระบบการหายใจ    เตยีง    ไม่ม ี

13.8 จ านวนเตยีงหอผูป่้วยวกิฤตอายุรกรรม 16 เตยีง  

 

14. คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์กมล  แกว้กติณิรงค ์   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ณฐัพงษ์  เจยีมจรยิธรรม   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ นฤชา จริกาลวสาน อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิณบัผลกิา กองพลพรหม    อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยแ์พทยห์ญงิ วรวรรณ  ศริชินะ  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยน์ายแพทย ์ธติวิฒัน์  ศรปีระสาธน์ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยน์ายแพทย ์อมรพนัธุ์  วงศก์าญจนา อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยน์ายแพทย ์นพพล   ลลีายุวฒันกุล อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยน์ายแพทย ์วรวุฒ ิ  ตนัตทิววีฒัน์ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยแ์พทยห์ญงิ สรติา  ธาวนพงษ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
นางสาว ณฐักานต ์   ช่อผะกา เลขานุการ 
นางสาว ณฐัสุดา    สตัยา  ผูช้่วยเลขานุการ  
ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทย ์มนะพล  กุลปราณีต    อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบนั 
รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ ประภาพร พรสุรยิศกัดิ ์ อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบนั 
นายแพทย ์วรวฒัน์  จ าปาเงนิ ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีการศกึษา 2561-2562 
แพทยห์ญงิ พรพรรณ  รตันเจยีเจรญิ ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีการศกึษา 2561-2562 


