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4. พันธกิจ

กลุ่ ม งานอายุ รศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิ ถี มี น โยบายการผลิ ต อายุ รแพทย์ ให้ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของระบบ
บริการสุขภาพ ในประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านให้มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในเวชปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ในระดับดีมาก สร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ให้การบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีความเข้าใจในระบบ
สาธารณสุข สามารถบริหารทรัพยากรสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในการ
ส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดี
รวมทั้งมีความรู้ด้านสาขาอื่นๆอย่างรอบด้าน มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมมาสู่กระบวนการรักษา มีการเรียนรู้ในวิชาชีพ
อย่างต่ อเนื่ อง มี ความเป็ น มื อ อาชี พ ที่ ได้รับ การยอมรับ สามารถเป็ น ต้ น แบบให้ กับ แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆในกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพทางานเป็นทีมอย่างมีความสุข สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้ดี ปรับตัว
ตามความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม มีจริยธรรมยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ มีความเอื้ออาทร มี
ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีจิตสานึกการเป็นจิตอาสาและพร้อมในการให้บริการทางอายุรศาสตร์
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล นามาสู่การพัฒนาบริการสุขภาพระดับตติยภูมิด้านอายุรศาสตร์ที่เป็นเลิศเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่สังคมชุมชน สถาบันและประเทศชาติ
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5. ผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
5.1 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
5.1.1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล สาหรับนามาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
5.1.2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
5.1.3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ง. สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
5.1.4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์
5.1.5. ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)
ก. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่ อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional
development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
5.1.6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐาน
การฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2561 ทีร่ ับรองโดยแพทยสภา โดยมีคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี มีหน้าทีก่ ากับดูแลและประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรมและการประเมินผล
แพทย์ ป ระจ าบ้ า น กลุ่ ม งานอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิ ถี จะได้ รั บ ความรู้ ท างทฤษฎี การฝึ ก ทั ก ษะหั ต ถการ
ทางคลินิกรวมทั้งการเรียนรู้ระบบบริการสาธารณสุข ของประเทศไทยและมีการประเมินผลที่ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้ตามสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน โดยครอบคลุมความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่เหมาะสมสาหรับการ
ประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเองในอนาคต ดังต่อไปนี้
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ส าหรั บน ามาคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น เหตุ
เป็นผลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
1.2 วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง
อายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม
-

1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ และสม่าเสมอ

-

แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและ
ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม ร่วมกับสหวิชาชีพ
แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน
แพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วย
หอผู้ป่วยวิกฤต และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นออกตรวจผู้ ป่ ว ยนอก
อายุรศาสตร์เป็นประจาทุกสัปดาห์
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมทาง
วิชาการ อาทิ การสอนข้างเตียง การประชุม
วิ ช าการ แ ล ะวารส ารส โม ส ร เป็ น ต้ น
(ภาคผนวก 1)
แพทย์ประจาบ้านได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัตถการและการตรวจ
พิเศษต่างๆที่ใช้ในทางอายุรศาสตร์
มีการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับภาวะโรค
อายุรศาสตร์ฉุกเฉินเป็นประจาทุกปี
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (self-reflection)
ในระบบ electronic portfolio
ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ ร า ย บุ ค ค ล
(feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านบันทึกข้อมูลเวชระเบียน
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และผู้ป่วยนอกได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมี
อาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อมูลย้อนกลับ (feed back)
จัดการเรียนการสอนเรื่องการสรุปเวชระเบียน
การลงรหัสโรค การสรุปสาเหตุการตาย
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1)

การประเมินผล
-

-

ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผ่านการประเมิน Entrustable
professional activities (EPA)
ตามที่กาหนดในภาคผนวก 2
ประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
ประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
การสอบภาคปฏิบตั ิที่กลุ่มงานจัด
การสอบภาคปฏิบตั ิของราชวิทยาลัยฯ
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3)
มิติการประเมินคุณภาพเวชระเบียน
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (selfreflection) ในระบบ e-portfolio
โดยอาจารย์ facilitator
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ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
1.4 ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

-

-

วิธีการให้การฝึกอบรม
จัดการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (infection control)
และอาชีวอนามัย (occupational health)
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1)
การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล (feedback)
โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

การประเมินผล

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปญ
ั หาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
- จัดสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ของร่างกายและจิตใจ
ประยุกต์ (correlated basic medical
science) (แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1)
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

-

-

-

แพทย์ประจาบ้าน ปฏิบัติงานในสาขาวิชา
เฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือด
สาขาวิชาโรคไต
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ
สาขาวิชาโลหิตวิทยา สาขาวิชาประสาทวิทยา
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และข้อ
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ
สาขาวิชาโรคผิวหนัง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา (แพทย์ประจาบ้านปีที่
2)
แพทย์ประจาบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
อาทิ การสอนข้างเตียง การประชุมวิชาการ
และวารสารสโมสร เป็นต้น (ภาคผนวก 1)
การจัดประสบการณ์เรียนรู้บรรยายเนื้อหา
หลักทางอายุรศาสตร์ ( Essential
lectures, special guest lecture)
หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ
ที่ใช้ในอายุรศาสตร์

-

การสอบวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานประยุกต์
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1)
การสอบข้อเขียนที่กลุ่มงานจัด
(แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1, 2)
การสอบข้อเขียนของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ (แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2)
การสอบรายยาวของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ (แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3)
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่านการ
ประเมิน entrustable professional
activities (EPA)
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ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
วิธีการให้การฝึกอบรม
การประเมินผล
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก
- แพทย์ประจาบ้านให้การรักษาผู้ปว่ ยตามหลัก - การประเมินคุณภาพเวชระเบียน
วิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่านการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
มีการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล
ประเมิน entrustable professional
activities (EPA)
3.2 ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้

-

-

3.3 เรี ย นรู้ แ ละเพิ่ ม ประสบการณ์ ได้ ด้ ว ย ตนเองจากการปฏิบัติ
3.4 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่าง เหมาะสม
-

แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจัยระหว่างการ ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็น
การศึกษาแบบ retrospective,
prospective หรือ cross-sectional โดย
ต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีอาจารย์ที่ปรึกษา
กากับดูแลตลอด 3 ปี และต้องนาเสนอ
โครงร่างวิจัยและผลวิจยั ในช่วงก่อนจบการ
ฝึกอบรม
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านงานวิจยั ประเภท
ต่างๆ critical apprasial articles
เป็นประจาทุกเดือน
และมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม

การนาเสนอโครงร่างวิจัย
(แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1)
การนาเสนอการอ่านงานวิจัยประเภท
ต่างๆ critical apprasial articles
(แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2)
การนาเสนอรายงานผลการวิจัย
และส่งรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
(แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3)

มีประสบการณ์ การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ปฏิ บั ติ ง านสอนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio
การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

-

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio
การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

-

-

ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่าน
การประเมิน entrustable
professional activities (EPA)
ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (selfreflection) ในระบบ e-portfolio
โดยอาจารย์ facilitator

ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่านการ
ประเมิน entrustable professional
activities (EPA)
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (selfreflection) ในระบบ e-portfolio
โดยอาจารย์ facilitator
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ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
วิธีการให้การฝึกอบรม
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
4.1 นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
- แพทย์ประจาบ้านฝึกนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และอภิปรายปัญหา ในกิจกรรมวิชาการต่างๆ อาทิ admission round, consultation
round, grand round เป็นต้น
- การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์
นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้
อย่างถูกต้อง, เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพในการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงาน ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์
และบุคลากรอื่น
-

การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบประเมินกิจกรรม
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่านการ
ประเมิน entrustable professional
activities (EPA)
ประเมินผลจากผูร้ ่วมงาน
แพทย์ประจาบ้านรุ่นพี่, พยาบาล,
นักศึกษาแพทย์และผูป้ ่วย

แพทย์ประจาบ้านทางานเป็นทีม
ร่วมกับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีอื่นๆและ
นักศึกษาแพทย์ ปีที่ 4-6 มีการสอนข้างเตียง
การสาธิตการทาหัตการภายใต้
การควบคุมดูแลของแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่
3 และอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1)
ฝึกปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร ร่วมกับสห
วิชาชีพอื่นบนหอผู้ป่วย
แพทย์ป ระจาบ้านทุก ให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ
การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์,
แพทย์ประจาบ้านรุ่นพี่, นักศึกษาแพทย์, และ
ผู้ป่วย
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5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี
เอื้ออาทรต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและชุมชน
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous professional
development)
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.4 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
-

-

-

-

วิธีการให้การฝึกอบรม
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
แพทย์ประจาบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ โดย
ผ่านกิจกรรมทางวิชาการบูรณาการ ด้าน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ประยุกต์
และความรู้สหสาขาวิชาชีพ เช่น
interhospital conferrence, morbiditymortality conferrence เป็นต้น
แพทย์ประจาบ้านได้รับการพัฒนาให้มีเจตคติ
ที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ย
แพทย์ประจาบ้าน ต้องทางานวิจัยโดยเป็น
การศึกษาแบบ retrospective หรือ
prospective หรือ cross-sectional study
และเป็นผู้วิจัยหลัก
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีเรียนรูเ้ พื่อให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
revalidation ด้วยระบบ e-portfolio
โดยมีการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง (selfreflection) และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ
(giving feedback) ของอาจารย์
(facilitator)เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
กาหนดตารางหมุนเวียน แพทย์ประจาบ้านที่
รับผิดชอบการเตรียมกิจกรรมวิชาการในแต่
ละสัปดาห์อย่างชัดเจน แพทย์ประจาบ้านมี
อิสระทางความคิดในการเตรียมกิจกรรมและ
กรณีศึกษาผู้ป่วยที่จะนาเสนอ
จัดกิจกรรมการวางแผนพูดคุยกับ ผู้ป่วยและ
ญาติ ร่วมกับทีมสหสาขาที่ดูแลรักษา
palliative care
การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback)
มีการจัดกิจกรรมสัมนาระหว่าง แพทย์ประจา
บ้านและอาจารย์ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

การประเมินผล
-

ประเมินผลจากแบบประเมินกิจกรรม
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่านการ
ประเมิน entrustable professional
activities (EPA)
ประเมินผลจากผูร้ ่วมงาน
แพทย์ประจาบ้านรุ่นพี่, พยาบาล,
นักศึกษาแพทย์และผูป้ ่วย
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (selfreflection) ในระบบ e-portfolio
โดยอาจารย์ facilitator

-
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6. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
วิธีการให้การฝึกอบรม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ - แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์การเรียนรู้ และระบบยาของประเทศ
เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิ
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนา
ผู้ป่วย มีการบรรยายทางวิชาการทางแพทย์ คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
และระบบการทางานในโรงพยาบาลก่อนการ
6.3 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ
ขึ้นปฏิบัติงานจริง
ปลอดภัยของผูป้ ่วย
(แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1)
6.4 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
- แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์การเรียนรู้
6.5 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost
ดูแลรักษา cost consciousness medicine
Consciousness Medicine) สามารถ
หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ และ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ
ระบบยาของประเทศ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
- แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การ
มาตรฐานวิชาชีพ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน
ความต้องการของระบบสุขภาพ
การตอบสนองของระบบสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิ าค และระดับชาติ
- การบรรยายทางวิชาการทางด้านอื่นๆ ที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกระตุ้น
ให้ตั้งใจทางานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio
- การให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
(feedback) โดยอาจารย์, นักศึกษาแพทย์,
แพทย์ประจาบ้านรุ่นพี,่ บุคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ และผู้ป่วย
- มีการรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค
ระหว่างการฝึกอบรมจากแพทย์ประจาบ้าน
ในการประชุมระหว่างอาจารย์และแพทย์
ประจาบ้าน

การประเมินผล
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผ่าน
การประเมิน entrustable
professional activities (EPA)
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (selfreflection) ในระบบ e-portfolio
โดยอาจารย์ facilitator
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การจดั การฝกอบรมตลอด 3 ปี มีการจัดการฝกอบรม ดังนี้
1. ฝึกอบรมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ปุวยอายุรศาสตร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 21 เดือน
และปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางรวมกันไม่เกิน 15 เดือน
2. ปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ในแต่ละสาขาวิชา และไม่เกิน 3 เดือน
3. จัดวิชาเลือกอย่างน้อย 1 เดือนทางด้านอายุรศาสตร์ และสาขาเฉพาะทาง
หรือสาขาวิชาอื่นตามที่สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรและได้รับการรับรองจากแพทยสภา
4. จัดประสบการณ์การเรียนรูด้ า้ นอายุรศาสตร์ของแพทย์ประจาบ้านในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 1 เดือน
5. จัดให้มีประสบการณก์ารเรียนรู้ entrustableprofessionalactivities (EPA) ตามที่กาหนดในภาคผนวก 2
6. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ electronic portfolio
7. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคือแพทย์ประจาบ้าน 1 คนต่อ อาจารย์ 1 คน
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แพทย์ประจาบ้านจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์และระบบที่เกี่ยวข้อง
(2) โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรศาสตร์
(4) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
6.3 การทางานวิจัย
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ retrospective, prospective, cross-sectional
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทา systemic review หรือ meta-analysis ทาอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน
3 ปี โดยแพทย์ประจาบ้านเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยได้อย่างอิสระ และต้องเป็น ผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัย
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
3. ผลการวิจัย
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย
5. บทคัดย่อ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ต้องบรรลุตามหลักสูตร
การฝึ กอบรมแพทย์ ประจ าบ้ าน สาขาอายุ รศาสตร์ ราชวิ ทยาลั ยอายุ รแพทย์ แห่ งประเทศไทย ฉบั บปรั บปรุงครั้ งที่ 5
พ.ศ.2561
การพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ต้องเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดทา
รายงานวิจัยฉบั บสมบู รณ์ เพื่ อน าส่งราชวิทยาลั ยอายุ รแพทย์ฯ ทั้ งนี้ กลุ่มงาน จะรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษา
และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุ กคนควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
คน/หรือ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดาเนิ นงานวิจัยภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจัย
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
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สิ่งที่ต้องปฏิบัตสิ าหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการทาวิจัยตามข้อตกลง
โดยเคร่งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สาเนาแก่ผู้ป่วย
หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ทาการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการ
ระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือ คณะผู้วิจัย ต้อ งเป็น ผู้รับ ผิด ชอบค่า ใช้จ่า ยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้ นกับผู้ป่ วยและ ผู้ดูแลผู้ป่วย
5. กรณีที่โครงการวิจัยกาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติหากมี
ผลลัพธ์ที่ อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย เพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิ ดกรณี อื่ น นอกเหนื อการคาดการณ์ ให้ รี บปรึ กษาอาจารย์ ที่ ปรึ กษาโครงการวิ จั ย หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
6.3 การยึดมั่นในหลั กความเสมอภาคของทุ ก คนในสังคม ที่จะได้ รับบริการทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม)
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ได้กาหนดกรอบการวิจัย ไว้ดังนี้
เดือนที่
0
6
9-12
12
15
21
27
31
33

ประเภทกิจกรรม
จัดฝึกอบรมการวิจัยพื้นฐานทางคลินิก
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
จัดทาโครงร่างงานวิจัยและนาเสนอใน research meeting
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
เริ่มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
จัดทาบทคัดย่อเพื่อส่งผลงานนาเสนอในงานประชุมวิชาการประจาปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย และจัดทารายงานวิจัยฉบับบร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยปรับแก้ไข
ส่งรายงานวิจั ยฉบั บ สมบู รณ์ ต่ อ สถาบั น เพื่ อ ส่งต่ อไปยังราชวิท ยาลั ยอายุ รแพทย์ ฯ ให้ ท าการ
ประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย

6.4 จานวนปีของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมมีทั้งสิ้น 3 ปี โดยมีเกณฑ์ประเมินในการเลื่อนชั้นปี
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6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม
6.5.1 การหมุนเวียนและการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้าน
 แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1
ปฏิ บั ติ งานรั บ ผิ ด ชอบผู้ ป่ ว ยทางอายุ ร ศาสตร์ ทั้ งผู้ ป่ ว ยในและผู้ ป่ ว ยนอกโรงพยาบาลราชวิ ถี เป็ น
ระยะเวลา 11 เดือน และสถาบันร่วมฝึกอบรมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 1 เดือน โดยอยู่ในความควบคุม
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
การดูแลผู้ป่วยใน
-

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน 8 เดือน
ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 1 เดือน
ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยหอผู้ป่วยวิกฤต 1 เดือน
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ 1 เดือน
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การดูแลผู้ป่วยนอก
- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง
- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 1 เดือน
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลักต่างๆของอายุรศาสตร์ ที่โรงพยาบาลราชวิถี เป็นระยะเวลา 11
เดือน และสาขาวิชาเลือกอิสระอายุรศาสตร์ภายในโรงพยาบาลราชวิถีเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในความควบคุม
ของอาจารย์ประจาสาขาวิชาต่างๆ
การดูแลผู้ป่วยใน
- ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลักต่างๆ ของอายุรศาสตร์เป็นระยะเวลาสาขาละ 1 เดือน
- ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาผู้ป่วยนอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
การดูแลผู้ป่วยนอก
- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง
- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกในสาขาวิชาที่หมุนเวียน ตามตารางกาหนด
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3
ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นระยะเวลา 10 เดือน มีวิชา
เลือกนอกโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
การดูแลผู้ป่วยใน
- ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาผู้ป่วยนอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านในหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ward chief) รวมทั้งห้องฉุกเฉินและ
หอผู้ป่วยวิกฤต
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
การดูแลผู้ป่วยนอก
- ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านดูแลผู้ป่วยนอก 1 เดือน
- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง
ยกเว้นในช่วงที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องฉุกเฉิน
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
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6.5.2 ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการการฝึกอบรม
คณะกรรมการวิชาการ มีอาจารย์ของกลุ่มงาน และตัวแทนแพทย์ประจาบ้านเป็นกรรมการมีการประชุมร่วม
ระหว่างคณะอนุกรรมการฯกับแพทย์ประจาบ้านเป็นประจา
คณะกรรมการวิชาการของกลุ่ม งานมี ห น้าที่ ดู แล กากับ ประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลั กสูต รให้ ดาเนิ น
ไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ภายใต้สภาวะการทางานที่เหมาะสม
6.5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ก าหนดให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ช าการที่ ก ลุ่ ม งานจั ด ขึ้ น อย่ า งสม่ าเสมอ (ภาคผนวก 1)
แพทย์ประจาบ้านควรเข้าร่วมหากไม่กระทบต่อภารกิจหลัก และต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลากิจกรรมทั้งหมด
6.5.4 สภาวะการปฏิบัติงาน
ก ลุ่ ม ง า น จั ด ให้ แ พ ท ย์ ป ร ะ จ า บ้ า น ท า ง า น ภ า ย ใต้ ส ภ า ว ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เห ม า ะ ส ม
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแพทย์ประจาบ้าน
การออกตรวจผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม
- แพทย์ป ระจาบ้ านทุ ก ชั้น ปี เริ่ม ปฏิบั ติ งานบนหอผู้ป่ วยเวลา 07.00 น. ในวัน ราชการ และ 08.00 น.
ในวันหยุดราชการ
การออกตรวจผู้ป่วยนอกที่คลินิกอายุรกรรม
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี กาหนดให้ ออกตรวจห้องตรวจผู้ป่วยนอกตามตาราง สัปดาห์ละ 1 ครั้งใน
เวลา 08.00–10.00 น. หรื อ 10.00–12.00 น. ในช่ ว งวั น และเวลาเดิ ม ตลอดหลั ก สู ต ร (ยกเว้ น หาก
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU, CCU, ห้องฉุกเฉิน)
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการ เพื่อดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
และหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ ตามที่ กลุ่ ม งานหรื อ สถาบั น สมทบก าหนด ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
แพทย์ป ระจาบ้าน หั วหน้าเวร และอาจารย์ เวรประจ าวัน นั้น และได้ รับค่ าตอบแทนการอยู่เวรนอก
เวลาราชการแบบเหมาจ่าย รายเดือน นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกติ
o แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 จะปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการทีห่ อผู้ป่วยใน,
หอผู้ป่วยวิกฤตและห้องฉุกเฉิน
o แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 จะปฏิบัตงิ านรับปรึกษาผู้ป่วยนอกกลุ่มงาน
o แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 จะปฏิบัตงิ านเป็นแพทย์ประจาบ้านหัวหน้าเวร
- เวลาปฏิบัติหน้าที่ นอกเวลาราชการ นับตั้งแต่เวลา 16.30-07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นในวันราชการ และ
08.00 และถึง 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในวันหยุดราชการ ทาการส่ งต่อปัญ หาผู้ป่วยในแต่ละวัน เวลา
16.30 น. ในวันราชการ และ 09.00 น. ในวันหยุดราชการ ให้กับแพทย์ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นปี ที่ 1 และ 3 ที่ ไ ด้ รั บ หมุ น เวี ย นประจ าห้ อ งฉุ ก เฉิ น ในแต่ ล ะเดื อ น หมุ น เวี ย น
ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้การกากับดูและของแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3
- ช่วงชั่วโมงการทางาน มีชั่วโมงการทางานในเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง นอกเวลาราชการไม่เกิน 40 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
- ระยะเวลาการทางานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่เกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน
6.5.5 การลาและการฝึกอบรมทดแทน
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นมี สิ ท ธิ์ ใ นการลากิ จ ไม่ เ กิ น 5 วั น ต่ อ ปี ลาพั ก ผ่ อ นไม่ เ กิ น 10 วั น ทำการต่ อ ปี
โดยไม่ มี ก ารสะสมสิ ท ธิ วั น ลา ในกรณี ที่ ล าเกิ น ความจ าเป็ น คณะกรรมการวิ ช าการจะพิ จ ารณา
ให้ทางานชดเชยตามความเหมาะสม
- การลาพักผ่อนสามารถลาได้ในช่วงเวลาที่ตารางกำหนด
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-

การลาป่ ว ยต้ อ งยื่ น ใบลาตามขั้ น ตอนต่ อ ประธานวิ ช าการ หากลาป่ ว ยเกิ น 2 วั นทาการ ต้ อ งมี ใ บ
รับรองแพทย์แสดงด้วย
การลาอื่นๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง
ก) หากรวมเวลาแล้วเกินกว่าร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปี จะต้องฝึกอบรมทดแทนระยะ
เวลาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานแต่ต้องไม่น้อยกว่าเวลาส่วน
ที่เกินร้อยละ 20
ข) หากการลาพักรวมเวลาแล้วไม่ถึงร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปีการฝึกอบรมทดแทนให้
ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ

6.5.6 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
การกาหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นไปตามคาสั่งระเบียบ
ของ โรงพยาบาลราชวิถี
6.5.7 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในอัตราส่วนอาจารย์ 1 ราย ต่อแพทย์ประจาบ้าน 3 ราย (แพทย์ประจาบ้าน 1
รายต่ อ 1 ชั้ น ปี ) และอาจารย์ ผู้ ดู แ ลประจาชั้ น ปี ใ นอั ต ราส่ ว นอาจารย์ 3 ราย ต่ อ แพทยประจ าบ้ า น 1 ชั้ น ปี
เพื่ อก ากั บ ดู แล ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบ รม อย่ างทั่ วถึ ง ทั้ งนี้ อั ต ราส่ ว น อาจมี การป รั บ เป ลี่ ยน ให้ เห ม าะส ม
กับจานวนแพทย์ในแต่ละปี
6.6 การวัดและประเมินผล
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้แพทย์ประจาบ้านได้
รับทราบเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผล แพทย์ประจาบ้านสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ ได้ เมื่อ
ต้องการ โดยยื่นเรื่องต่อหัวหน้ากลุ่มงาน
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมการเลื่อนชั้นปีการยุติการฝึกอบรม
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
ก) จัดให้มีการประเมินแพทย์ประจาบ้าน ระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติและ
กิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
- ข้อมูลมิติที่ 6, 7 สามารถบันทึกได้ใน electronic portfolio
- กลุ่มงานบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน
(ผ่านระบบสารสนเทศ) แล้วรายงานผลไปยังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
ข) Achievable entrustable professional activities (EPAs) ในแต่ละชัน้ ปี (ภาคผนวก 2)
ผลการประเมิน EPA นาไปใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปีโดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อน
การเข้าฝึกอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3)
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(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ
ยกเว้น การสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์คะแนนผ่านขั้นต่า (minimal passing level) ของการสอบแต่ละ
ครั้ง
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 2)
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองใน RCPT revalidation e-portfolio อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี
5. มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของกลุ่มงาน ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่สถาบันและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกลุ่มงาน โดยพิจารณาจาก
 แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
o มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานอายุศาสตร์ ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ร่วมกับ
o คะแนนสอบ MCQ รวม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่า minimal passing level และ
o คะแนนสอบ Long case ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และ
o ผ่านการนาเสนอหัวข้องานวิจัยแก่คณะกรรมการวิจัย
 แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2
o มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานอายุศาสตร์ ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ร่วมกับ
o คะแนนสอบ MCQ รวม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่า minimal passing level และ
o คะแนนสอบ Long case ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และ
o ผ่านการนาเสนอการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยแก่คณะกรรมการวิจัย
 แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
o มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานอายุศาสตร์ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
o สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี งานวิจัย และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
(3) แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
แพทย์ป ระจาบ้ าน สามารถอุท ธรณ์ ได้ต ามระบบของกลุ่ม งาน หากกลุ่ม งานพิ จ ารณาแล้ วยืน ยัน ไม่ ผ่ าน
การประเมิน เพื่อประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. แพทย์ประจาบ้านต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันฝึกอบรมกาหนด แล้วทาการประเมินซ้า ถ้าผ่าน
การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ
วุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการฝึกอบรม
ทั้งนี้กลุ่มงานอายุรศาสตร์ จะส่งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อ
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และแพทยสภาตามลาดับ
(4) การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
1. คณะกรรมการวิชาการจะนาเสนอเรื่องในที่ประชุมกลุม่ งานเพื่อพิจารณา ผลการตัดสินของที่ ประชุมกลุ่มงาน
ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. กลุ่มงานแจ้งผลการประเมินให้แก่แพทย์ประจาบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกากับดูแลและ
การประเมินผลซ้า
3. เมื่อแพทย์ประจาบ้านลงชื่อรับทราบ กลุ่มงานจะส่งสาเนาผลการประเมิน ให้อนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทราบต่อไป
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(5) การดาเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจาบ้านต้องทาเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อ
สถาบั นฝึ กอบรมอนุ มั ติ ให้ พั กการปฏิ บั ติ งานแล้ ว จึ งแจ้งต่ อ คณะอนุ ก รรมการฝึก อบรมและสอบฯ เพื่ อ
เห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจา บ้าน
เป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี้แจงจากสถาบัน
ฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือ
ต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ
ตักเตือน และกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก จะทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้านรับทราบ พร้อมให้พักการปฏิบัติงาน
แล้ วท าเรื่ องแจ้ งต่ อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึ่ งจะต้ องตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจานวน 2 คน เพื่อดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้
ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคาแนะนา
(6) การอุทธรณ์ผลประเมินการเรียนรู้ของแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์ประจาบ้านสามารถเขียนคาร้องหรืออุทธรณ์การประเมินผลได้ โดยยื่นคาร้องต่อประธานวิชาการ
การพิจารณาโทษ
6.8 การประเมิ น เพื่ อวุ ฒิ บั ตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรมสาขาอายุ รศาสตร์
ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และงานวิจัย
 คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 6 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม
3. ส่งผลงานวิจัยภายในกาหนดเวลา
4. มีศักยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจาบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือ
ปฏิ บั ติ งานในโครงการจั ดสรรแพทย์ ปฏิ บั ติ งานในโรงพยาบาลที่ เป็ นศู นย์ แพทยศาสตร์ ค ลิ นิ ก ของกระทรวง
สาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับรองโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์
หลังจากผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่น้อยกว่า 3 ปี
 วิธีการสอบแนวทางการประเมินผลให้มีการทดสอบประกอบด้วย
- ภาคข้อ เขียนข้ อสอบปรนั ยแบบเลือ กตอบ (multiple choice questions) และข้ อสอบประเภทอื่นตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การสอบรายยาว (long case) และการปฏิบัติทางคลินิกในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จาลอง (assessment of specific clinical encounter; ASCE) โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใช้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
 การจัดการสอบ
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อีก 3 ปี นับจากการสอบผ่านถ้าสอบ
ผ่านไม่ครบตามกาหนดในอีก 3 ปีต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจัดการสอบข้อเขียนโดยให้สิทธิในการสอบได้ตั้งแต่ฝึกอบรมครบ 23 เดือน
- สอบภาคปฏิบัติ ในระหว่างปีที่ 3 และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
 เกณฑ์การตัดสิน
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การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ต้อง
ผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียนภาคปฏิบัติและงานวิจัย
- เกณฑ์การตัดสินภาคข้อเขียน ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อน
วันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวัน
สอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดในปี
การศึกษาที่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรม หากไม่ผ่านให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3
ทั้งนี้ชนิดและจานวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เห็นเหมาะสม
7. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
7.1 คุณสมบัติของแพทย์ประจาบ้านที่มารับการคัดเลือก
1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบั ติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครทีไม่มีตน้ สังกัดจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ากว่า
3 ปี
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
3. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกลุ่มงาน พิจารณาจากผู้ที่ยื่นใบสมัครผ่านทางแพทยสภา
7.2 การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านของ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน
และมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาจากความต้องการของประเทศและผลการฝึกอบรม ของผู้ที่กาลังฝึกอบรมหรือผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว รวมทั้งมีแบบบันทึกวิธีการประเมินที่ชัดเจน ยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการ
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทน
2. รองหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทน
3. ประธานวิชาการหรือผู้แทน
4. ประธานการศึกษาก่อนปริญญาหรือผู้แทน
5. อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มงานอย่างน้อย 2 ท่าน กรณีที่เป็นเป็นการคัดเลือกแพทยประจาบ้านใน
การจัดสรรทุนแพทย์ประจาบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ของสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกรรมการจากเขตพื้นที่ หรือโรงพยาบาลเจ้าของทุนเข้าร่วมประชุมเพื่ อ
คัดเลือกด้วย โดยมีกรรมการรวมไม่เกิน 10 ท่าน
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์
3. ประกาศเกณฑ์การสัมภาษณ์ และการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกันโดยกันผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล
4. ดาเนินการประชุมคัดเลือก
5. แจ้งผลการคัดและส่งผลให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยหรือเขตสุขภาพทราบเพื่อดาเนินการขั้นต่อไป
7.3 จานวนแพทย์ประจาบ้าน
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สามารถรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ได้ปีละ 21 ราย (รวมสถาบันร่วม
2 ราย) ทั้งนี้จานวนดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อกำหนดของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 4)
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8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึกอบรม
คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์และหรืออนุสาขา โดยประธานวิชาการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
อายุรศาสตร์มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ
8.2 คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ มีแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่า
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม ต้ อ งได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รห รื อ อนุ มั ติ บั ต รแสดง ความรู้ ค วามช านาญ
ในการประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ หรือ อนุ ส าขาวิชาที่ มี ในกลุ่ม งาน มี ค วาม รู้ และความชานาญ
ในการสอน
8.2.2 จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ปัจจุบันกลุ่มงาน มีจานวนอายุรแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ
มีอายุรแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯปฏิบัตงิ านเป็นผู้ฝกึ อบรมเต็มเวลา 58 ท่านและผู้ฝึกอบรมไม่เต็มเวลา
9 ท่าน ใน 11 สาขาวิชากลุ่มงานมีการกาหนดอัตรากาลัง ของอาจารย์โดยดูจากจานวนผู้เข้ารับฝึกอบรมจานวนผู้ป่วย
ในแต่ ล ะหอ ผู้ ป่ ว ยมี่ มี ก ารฝึ ก อบรม งานบริ ก ารและงานวิ จั ย ใน สาขาวิ ช าเฉพาะทางต่ า งๆ โดยทบทวน
อัตรากาลังในปีที่ผ่านมาและวางแผน ล่วงหน้าเป็นจานวนอาจารย์สาขาวิชาเฉพาะทาง ต่างๆที่จะบรรจุมีการกาหนด
แผนการผ่านการประชุมกรรมการบริหาร กลุ่มงานและการประชุมกลุ่มงาน
8.2.3 นโยบายการคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ มีนโยบาลในการคัดเลือกอาจารย์ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจการฝึกอบรมโดยบุคคลที่
ได้ รั บ การคั ด เลื อกเป็ น อาจารย์ จ ะต้ องมี วุ ฒิ การศึ กษ าแพ ท ย ศ าส ต ร์ บั ณ ฑิ ต มี ค วาม รู้ ความชานาญ
และทักษะด้านอายุรศาสตร์ มีจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อ วิชาชีพมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ปั ญ หาสาธารณสุ ข และระบบสุ ข ภาพของประเทศ ได้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ทางานเป็นทีมได้
8.2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
1. ภาระงานในหน้าที่
1.) งานด้านการเรียนการสอน
1.1 การสอนภาคทฤษฎี
1.2 การสอนภาคปฏิบตั ิ
1.3 การประเมินผล
1.4 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5 การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ
1.6 การตรวจรายงาน Portfolio หรือเวชระเบียน ของแพทย์ประจำบ้าน
1.7 การเขียนบทความวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน หรือตัวอย่างกรณีศึกษา
1.8 การเป็นบรรณาธิการ ตารา หรือบทความทางวิชาการ
1.9 การทำสื่อการเรียนการสอนในรูป Electronic
1.10 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยนักเรียนแพทย์/แพทยป์ ระจำบ้าน (ภายในสถาบัน)
1.11 การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ์/งานวิจัยของ นักเรียนแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน (ภายใน
สถาบัน)
2.) งานบริการวิชาการ
2.1 การเป็นวิทยากร หรือการบรรยายทางวิชาการ
2.2 การทำโครงการบริการวิชาการสู่สงั คม
2.3 การออกสื่อเพื่อบริการวิชาการ
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2.4
2.5
2.6
2.7

การเป็นคณะกรรมการประเมนิ ตำแหน่งวิชาการ
การรับผู้ฝึกอบรมดูงาน
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา ตรี/โท/เอก นอกสถาบัน
การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา ตรี/โท/เอก นอกสถาบนั

3. งานบริการทางการแพทย์
3.1 การตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก
3.2 การทำงานในหอผู้ป่วย (ward advisor)
3.3 การให้คาปรึกษาผู้ป่วยทั้งในและนอกกลุ่มงาน
3.4 การทำหัตถการ
3.5 การเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน หรือ Clinical Practice Guideline (CPG)
3.6 การประเมินคุณภาพเวชระเบยี น
4. งานวิจัย
4.1 การทางานวิจัย
4.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
4.3 การนาเสนอผลงานวิจยั
5. งานบริหาร
5.1 การคิดภาระงานบริหารโดยตาแหน่ง
5.2 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใน โรงพยาบาลราชวิถี
5.3 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ นอก โรงพยาบาลราชวิถี
5.4 การตรวจประเมินในงานประกันคุณภาพ
6. งานพัฒนาตนเอง
6.1 การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6.2 การอบรมอื่นๆ เช่น แพทยศาสตร์ศกึ ษา วิจัย เป็นต้น
7. งานทำนุบำรุงศิลปวฒ
ั นรรรมไทย
8. งานอื่นๆ ไดแ้ ก่ ภาระกิจการออกหน่วยแพทย์ การตามเสด็จ การออกหน่วยแพทย์จติ อาสา การตรวจ
เยี่ยมแพทย์ประจาบ้าน เป็นต้น
2. ภาระงานเฉพาะของอาจารย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์
1. เข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงาน มากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. เป็นผู้ประเมิน EPA ให้แก่แพทย์ประจาบ้าน (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อแพทย์ประจาบ้าน 1 ราย ต่อ 1 EPA)
3. เป็นอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยแก่แพทย์ประจาบ้าน
4. เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห อ ผู้ ป่ ว ย (Attending ward staff) เพื่ อ ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ใน แ ล ะ ส อ น
ให้คำแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้าน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วย
5. เป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า เพื่ อ การเรี ย นการสอนและให้ ค าแนะน าแก่ แพทย์ ป ระจ าบ้ า น
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละ สาขาวิชา
6. เป็นผู้ให้คาปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้านที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกตามตารางการออกตรวจ
7. มีส่วนร่วมในการประเมินผล ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

8.2.5 การพัฒนาอาจารย์
กลุ่มงานอายุรศาสตร์มีแผนการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1. ด้านการแพทย์ สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ความชานาญในสาขาที่สนใจหรือเป็นสาขาที่ต้องการใน
ระบบสุ ข ภาพของประเทศและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนบทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตำรา และสื่อการสอนต่างๆ
2. ด้านงานแพทยศาสตร์ศึกษา สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา อาจารย์ที่เข้าใหม่
ต้องผ่านการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ด้ า นงานวิ จั ย สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ มี ป ระสบการณ์ ในการท าวิ จั ย Research Fellowship, Clinical
Fellowship เพื่ อให้ ได้ ป ระสบการณ์ ทั้ งภายในประเทศและหรือ ต่ างประเทศ และมีก ารจั ดอบรมความรู ้
เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.2.6 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน การประเมินผลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. มีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลการประเมิน ผลทุ ก ด้านของรายวิชานั้ น ๆ เพื่ อ นามาปรับ ปรุงหลั กสู ตร ตลอดจน
หาแนวทางที่จะ ทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
3. มีการร่วมกันดาเนินการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและบันทึกรายงาน
9. ทรัพยากรทางการศกษา
9.1 โอกาสในการเรียนรู้
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ ที่เป็นสถานบริการทางสาธารณสุข ที่มีองค์ประกอบ
ของผู้ป่วยกรณีศึกษาเพียงพอต่อการเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เหมาะสมกับการเรียนการสอนทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพ ผู้ป่วย
มีความหลากหลายสอดคล้อ งกับ ผลลัพ ธ์ของการเรีย นรู้ที่ คาดหวัง ทั้ งผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ผู้ป่ วยนอกเวลาราชการและ
ผู้ป่วยวิกฤต ผ่านการพิจารณารับรองโดยราชวิทยาลัยฯทุกปี
โรงพยาบาลราชวิถี มี บุคลากรทางการแพทย์ห ลากหลายทุ กสาขา มี ระบบการทางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ทาให้
แพทย์ประจาบ้าน ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาอาชีพและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.2 สถานที่
- หอผู้ป่วย มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย สภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกหลักอาชีวอนามัย มีความปลอดภัย
- มีห้องเรียนเพียงพอ สาหรับการเรียนการสอน ใกล้กับหอผู้ป่วย
- มีห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจาอยู่ ณ หอผู้ป่วย ทาให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- มีห้องพักแพทย์และห้องนอนของแพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตได้
- แหล่งค้นคว้าข้อมูล วารสารต่างประเทศระดับชั้นนา ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิ ถี มีระบบบริการห้องสมุดผ่า นระบบ
เครือข่าย อินทราเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการ VPN เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์จากภายนอก
โรงพยาบาล โดยผ่านทาง SmartPhone, Tablet, PC, Notebook
9.3 ระบบสารสนเทศ
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- จัดบริการอานวยความสะดวกด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้งาน มีการจัดการระบบ Network
ผ่ านจุ ด เชื่ อ มต่ อ LAN และผ่ านระบบ Wi-Fi โดยให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นลงทะเบี ย นใช้ Wi-Fi ผ่ า น Notebook และ
Mobile Device
9.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในกระบวนการวางแผนและจัดหาตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารและ
สื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ และดาเนินการจัดหาทรัพยากรให้เหมาะสมมีการบันทึกวีดีโอกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการดูย้อนหลัง
9.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการสารวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะแพทย์ประจาบ้านและคณาจารย์
เพือ่ นาข้อมูลมาดาเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มงานได้จัดสรรและให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีหน้าที่ กากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็น
ประจามีกลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริงการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรโดยครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
กลุ่มงานจะมีการประเมินจากข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากแพทย์ประจาบ้าน อาจารย์ผู้บังคับบัญชา
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักรวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามอย่างน้อยปีละครั้ง ร่วมกับการออกไปเยี่ยมศิษย์เก่า
11.การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
กลุ่มงาน จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อปรับปรุงกระบวน
การโครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการ
ฝึกอบรม ให้ ทั นสมัย อยู่เสมอ ปรับ ปรุงแก้ข้อ บกพร่องที่ต รวจพบ แจ้งผลการทบทวน และพั ฒ นาให้ ราชวิท ยาลัยฯรับ ทราบโดย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ
หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี แล้ว แจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มี การดาเนิ นการและบริหารจัดการหลักสูตรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ฎ ร ะ เบี ย บ ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน ด้ า น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ก า ร รั บ ส มั ค ร ผู้ เข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
(เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ ฝึกอบรม การวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของ การฝึกอบรมที่
พึงประสงค์ กลุ่มงาน จะออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการที่
สามารถใช้ เป็ น หลั ก ฐานแสดงการผ่ านการฝึ ก อบรมได้ ทั้ งระดับ ในประเทศและต่ างประเทศ กลุ่ ม งานก าหนด ให้
คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้ องกับความจาเป็นด้าน
การฝึกอบรมโดยผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารกลุ่มงาน เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด กับ แพทย์ป ระจาบ้ าน กลุ่ ม งาน มี คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูต รชั ดเจน แบ่งเป็ น อนุ ก รรมการ
กากับดูแลงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอบและวัดผล งานวิจัย งานเวชระเบียนรวมถึงการดูแลด้านจริยธรรมเพื่อ
สนับสนุนการฝึกอบรมให้บรรลุ ตามผลลัพธ์ที่กาหนด กลุ่มงาน สนับสนุนให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญ
ที่เหมาะสมอย่างพอเพียงเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์
การฝึกอบรมตามต้องการภายใต้การบริหารจัดการและ วางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม กลุ่มงานรับผิดชอบ
ในการจั ด ให้ มี จ านวนสาขาความเชี่ ย วชาญทางการแพทย์ แ ละหน่ วยงานสนั บ สนุ น ด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว น
สอดคล้องกั บข้อ บังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม กลุ่มงาน มีความร่วมมือ กับหน่วยงาน
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศ งานด้ านเภสั ชกรรม
งานเทคนิ ค การแพทย์ รวมถึ งการประสานความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม งาน อื่ น ๆในโรงพยาบาล ทั้ งด้ า นการบริ ก าร
และงานวิชาการ
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
กลุ่ ม งานอายุ ร กรรม โรงพยาบาลราชวิ ถี มี ก ารทบทวนและพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร
อย่ างสม่าเสมอ ปี ล ะ 1 ครั้ง โดยน าข้ อ มู ลป้ อนกลั บ จากผู้ เกี่ ย วข้อ ง ได้ แ ก่ แพทย์ ป ระจ าบ้ าน อาจารย์ คณะกรรมการหลั ก สู ต ร
ผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นข้อมูลในการสาคัญในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เหมาะสมและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุง
หลักสูตรเข้มข้น อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
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ภาคผนวก 1
กิจกรรมวิชาการ
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ตารางปฏิทินวิชาการ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เดือน
มิถุนายน

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

กิจกรรม
- ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
- สอนแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์

-

ธันวาคม

-

มกราคม

-

แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2, 3 พบคณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา
สอนแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 เรื่องการทบทวนการทาหัตถการที่จาเป็นทางอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 พบคณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา
สัมมนาแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่1 นอกสถานที่
สอบภายใน long case แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
สอบภายใน MCQ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 (ครั้งที่ 1)
แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีพบคณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ปรึกษา หลังการสอบและเสวนาเรื่อง
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการวิชาการคัดเลือกข้อสอบ (ครั้งที่ 1)
Research progression การนาเสนอหัวข้องานวิจัยสาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 1)
Research progression การนาเสนอหัวข้องานวิจัยสาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 1)
สอบ assessment of specific clinical encounter (ASCE) Formative ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สอบคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านรอบแรกของแต่ละปีการศึกษาสาหรับผู้ที่เลือก โรงพยาบาลราชวิถี
อันดับ 1
สอบคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านรอบแรกของแต่ละปีการศึกษาสาหรับผู้ที่เลือก โรงพยาบาลราชวิถี
อันดับ 2 (กรณีที่รอบแรกไม่เต็ม)
สอบ Long case แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 (ครั้งที่ 2)
นัดแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 พบคณะกรรมการวิชาการ หลังสอบ Long case
ส่งบทคัดย่อเพื่อประกวดที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ คณะกรรมการวิจัย รวบรวมส่งราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ
Research progression การนาเสนอผลงานวิจยั สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
สอบ MCQ formative ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2
งานเลี้ยงปีใหม่
นัดแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 พบคณะกรรมการวิชาการและพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลังสอบ
สอบ long case 2 case จากราชวิทยาลัย แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3
คณะกรรมการวิชาการคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 2
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ตารางปฏิทินวิชาการ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เดือน

กิจกรรม

กุมภาพันธ์

-

มีนาคม

เมษายน

เมษายน – พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม

-

ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการวิจยั รวบรวมส่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สัมนาอาจารย์ในกลุม่ งาน
สอบภายใน MCQ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 (ครั้งที่ 2)
เยี่ยมศิษย์เก่า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีที่ 2
งานสงกรานต์กลุม่ งานอายุรศาสตร์
Research progression สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)
นัดแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 พบคณะกรรมการวิชาการและพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลังสอบภาคปฏิบัติ
และเสวนาเรื่องการปฏิบตั ิงานและกระตุ้นความพร้อมการสอบ
ประชุมประจาปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ซ้อมภายในเพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ ASCE แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 พบคณะกรรมการวิชาการ เรื่องการเตรียมสอบ ASCE
คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ (ครั้งที่ 3 )
สอบภายใน long case แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 (ครั้งที่ 1)
Research progression การนาเสนอความคืบหน้างานวิจยั สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2)
Research progression สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่2)
สอบ long case แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สอบภาคทฤษฎี แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ปฐมนิเทศ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1รุ่นใหม่และงานปัจฉิมนิเทศ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 ของกลุ่ม
งานอายุรศาสตร์
สอบภาคปฏิบัติ ASCE จากราชวิทยาลัย แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที
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ตารางกิจกรรมวิชาการ การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา

07.00 – 08.30

08.30 – 09.00

จันทร์

S
E
R
V
I
C
E

Admission round

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

Admission round

Admission round

R
O
U
N
D

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00
W
A
R
D
S
T
A
F
F
R
O
U
N
D

Admission round

C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
R
O
U
N
D

12.00-13.00

13.00 – 15.00

Guest Lecture
(12.00-13.00 น.)

Essential Lecture in Medicine
Journal club/Research Progression (อังคารสัปดาห์ที่ 1)
Topic review (อังคารสัปดาห์ที่ 2)
Interesting case (อังคารสัปดาห์ที่ 3)

Guest Lecture
(12.00-13.00 น.)

Basic Science (เฉพาะแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีที่ 1 )

Staff and Resident meeting (พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1)
Grand round (พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 และ 4)
Mortality Morbidity onference (พฤหัสบดีสปั ดาห์ที่ 3)

Specialty symposium
(ศุกร์สัปดาห์ที่ 1)
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ตารางการสอบและการนาเสนองานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน กลุม่ งานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Research progression
สอบปรนัย (MCQ)
สอบรายยาว (Long case )

แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่
1
2
3
พฤศจิกายน(1),
ตุลาคม(1),
มกราคม (1)
มิถุนายน (2)
พฤษภาคม (2)
กันยายน(1),
กันยายน (1),
มีนาคม (2)
มีนาคม (2)
กันยายน (1),
พฤษภาคม (1)
พฤษภาคม (1)
ธันวาคม (2)
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รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ
Admission Round
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการของแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ฉุกเฉินแก่แพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมและนักศึกษาแพทย์
3. ฝึกทักษะในการนาเสนอรายงานของแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1
4. ฝึกทักษะในการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยของแพทย์ประจาบ้านชั้นปี 1 และ 3
5. แพทย์ประจาบ้านปี 1 เขียนบันทึกรายงานและเขียนคาสั่งการรักษาผู้ป่วยที่รับใหม่ได้ถูกต้องและมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมสัมพันธภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์ประจาบ้านชั้นปี 1 และ 3
รูปแบบกิจกรรม
1. เป็นการนาเสนอรายงานและอภิปรายปัญหาของผู้ป่วยที่รับใหม่นอกเวลาราชการ
2. เลือกผู้ป่วยใหม่ที่รับไว้ในโรงพยาบาลนอกเวลา ในความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 ที่อยู่เวร นอกเวลาราชการ ใน
คืนก่อนหน้า ถ้าไม่มีผู้ป่วยรับใหม่ในเวรให้เลือกผู้ป่วยเก่า 1 รายที่มีปัญหาหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ที่จาเป็นต้องให้
การรักษาเร่งด่วนในเวรคืนนั้น
3. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 นาเสนอประวัติการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแรกรับที่ส่งจากห้องฉุกเฉินหรือ
ในใบส่งตัวและสรุปรายการปัญหา (problem list)
4. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 ที่อยู่เวรอภิปรายปัญหาของผู้ป่วย โดยเริ่มจากการวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาเบื้องต้นและ
แผนการรักษา รวมถึงการส่งตรวจค้นเพิ่มเติม
5. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 มีหน้าที่ช่วยในการสรุปและการแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้ป่วย
6. อาจารย์แพทย์ทาการซักถามเพิ่มเติม เน้นการให้การรักษาเบื้องต้น สอนและแนะนาสิ่งที่ควรทาต่อไป
กาหนดการ
สถานที่:
วัน:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันพฤหัสบดี
08.30-9.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และ 3 ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการวันก่อนหน้า
ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง
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Consultation Round
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์ในเชิงลึกกั บแพทย์ป ระจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดในการดูแลรักษาผู้ป่ วยใน
สาขาวิชาต่าง ๆ
2. ฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในการนาเสนอรายงานและอภิปรายปัญหาผู้ป่วยในสาขาวิชา
ต่าง ๆ
3. เสริมบรรยากาศทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย
รูปแบบกิจกรรม
1. จัดตารางการราวด์วันละ 1 สาขาวิชา สลับกันไปในแต่ละหอผู้ป่วย
2. เน้นการสอนที่ระดับแพทย์ประจาบ้านปี 1 และการแก้ปัญหาของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กาหนด
3. แพทย์ประจาบ้านปี 1 นาเสนอรายงานผู้ป่วยโดยเน้นเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์เปิดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านปี 1 แพทย์ประจาบ้านประจาหน่วย และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดประจาหน่วย
อภิปรายปัญหาของผู้ป่วย
5. อาจารย์ประจาหน่วยซักถามเพิ่มเติมและสอนเสริมในเชิงวิชาการด้านลึก
กาหนดการ
สถานที่:
วัน:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

หอผู้ป่วยตามที่กาหนด
ทุกวันราชการ ตามตารางกาหนด
10.00–11.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1
ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง
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Essential Lecture
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ทแก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านอาจารย์ รวมทั้งแพทย์ผู้สนใจ
2. เพื่อให้เป็นแบบอย่างการนาเสนอ การบรรยายต่อที่ประชุม และการเป็นรูปแบบที่ดสี าหรับการเรียนการสอน
แพทย์ประจาบ้าน
3. ให้แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้อง และมีคุณภาพสาหรับอายุรแพทย์
รูปแบบกิจกรรม
1. เป็นการบรรยายความรู้ที่ก้าวหน้าทางอายุรศาสตร์แบบพื้นฟูวิชาการโดยอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆของ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์
2. อาจารย์ผู้บรรยายค้นคว้าอย่างกว้างขวางและลงลึกในหัวข้อที่บรรยาย
3. หัวข้อการบรรยายเป็นพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นของอายุรศาสตร์หรือเรื่องที่ทันยุคทันสมัยต่อเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ
กาหนดการ
สถานที่ :
วันเวลา :
เวลา :
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1
13.00–14.00 น. เวลาบรรยาย 50 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที
อาจารย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์
1. สังเกตจากความสนใจและการซักถามของผู้เข้าฟังการบรรยาย
2. ผู้ฟังประเมินผู้บรรยายตามแบบประเมิน
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Journal Club
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าวารสารทางการแพทย์
2. ฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านปี 1 ในการอ่านและวิเคราะห์คณ
ุ ค่าวารสารทางการแพทย์เพื่อนามาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านปี 3 ในการดาเนินการอภิปรายทางวิชาการ
รูปแบบการศกษา
1. กาหนดแพทย์ประจาบ้านปี 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
2. ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้าเพื่อเลือกหัวข้อที่น่าสนใจอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทา
3. อาจารย์ผู้ควบคุมอภิปรายเพิ่มเติม และสอนเสริม
กาหนดการ
สถานที่ :
วันเวลา :
เวลา :
ผู้รับผิดชอบ:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1
13.00–14.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3

การประเมินผล: 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เข้าฟังและการซักถามระหว่างการประชุม
2. อาจารย์ประเมินการนาเสนอ และการอภิปรายของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 ที่รับผิดชอบ
3. ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง
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Topic Review
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้เรื่องของอายุรศาสตร์ แต่ละสาขาวิชาแก่แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและแพทย์ที่สนใจ
2. เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ในเชิงลึกจากตาราและวารสารทางการแพทย์
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านปี 1 ในการนาเสนอการบรรยายในที่ประชุม
รูปแบบกิจกรรม
1. กาหนดหน่วยที่รับผิดชอบในการควบคุมการทา topic review เดือนละ 1 หน่วย
2. หน่วยที่รับผิดชอบกาหนดอาจารย์ประจาหน่วยผู้ควบคุมการทา topic review และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
3. แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการทา
4. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ที่อยู่หน่วยนั้นทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการอภิปราย
5. อาจารย์ผู้ควบคุมอภิปรายเพิ่มเติม และสอนเสริม
กาหนดการ
สถานที่ :
วันเวลา :
เวลา :
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2
13.00–14.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 ในหน่วยที่เกี่ยวข้อง
1. สังเกตจากความสนใจของผู้เข้าฟังและการซักถามระหว่างการประชุม
2. อาจารย์ประเมินการนาเสนอ และการอภิปรายของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 ที่รับผิดชอบ
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Interesting Case Conferrence
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือพบไม่บ่อย
2. ฝึกทักษะในการนาเสนอรายงานผู้ป่วยในที่ประชุมของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
3. ฝึกทักษะในการอภิปรายปัญหาของผู้ป่วยของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1, 2 และ 3
4. ฝึกทักษะในการดาเนินการอภิปรายผู้ป่วยของแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2
5. ฝึกการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับโรคที่นาเสนอ
รูปแบบกิจกรรม
1. เป็นการนาเสนอรายงาน และอภิปรายปัญหาของผู้ป่วยในที่ประชุมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบ เลือกผู้ป่วยที่
น่าสนใจ และทราบการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน
2. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบ ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
และเชิญอาจารย์หน่วยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่นามาอภิปรายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยที่นามาอภิปราย
4. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 นาเสนอประวัติ และการตรวจร่างกาย สรุปปัญหาสาคัญ (problem list) และอภิปราย ทาการ
วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการตรวจเพิ่มเติม สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ของผู้ป่วย และอภิปรายเพิม่ เติม
และเชิญแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 อภิปรายเสริมในเชิงลึก
5. อาจารย์ให้ความเห็นเพิ่มเติม และสอนเสริม
กาหนดการ
สถานที่:
วัน:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3
13.00–14.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2
1. สังเกตจากการนาเสนอรายงาน ของ แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 และ 2
2. อาจารย์ประเมินการนาเสนอ และการอภิปรายของแพทย์ประจาบ้าน
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Grand Round
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้แก่แพทย์ประจาบ้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุร กรรมที่ซับซ้อน หรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ สาขาวิชา
หรือกรณีทยี่ ังไม่ได้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน มีปัญหาในการแก้ไขปัญหา
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างอาจารย์ในสาชาวิชาต่าง ๆ
3. ฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านในการนาเสนอ และอภิปรายปัญหาของผู้ป่วย
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและเสริมสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจาบ้าน
รูปแบบกิจกรรม
1. เป็นการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์ประจาบ้านปี 1, 3 อาจารย์ประจาหอผู้ป่วยและอาจารย์จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ
2. เน้นการแก้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นหลัก ได้แก่ สรุปแนวทางการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัย หาข้อยุติในกรณีที่อาจารย์
แต่ละสาขาวิชามีความเห็นต่างกัน และสรุปแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมที่สุดโดยยึดหลักทางการแพทย์ evidencebased medicine
3. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 ปรึกษาอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยเพื่อเลือกผู้ป่วยที่จะนามาอภิปรายภายในของสัปดาห์ก่อนที่จะมี
grand round
4. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 ผู้ป่วยเชิญอาจารย์ประจาหน่วยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยที่เลือกมาอภิปรายล่วงหน้าในวัน
จันทร์สัปดาห์นั้นๆ
5. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 ผู้ดูแลผู้ป่วยทาหน้าที่นาเสนอประวัติผลการตรวจร่างกายการดาเนินโรคที่ผ่านมา และสรุปปัญหา
ของผู้ป่วย
6. อาจารย์หรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในสาขาวิชาต่างๆ อภิปรายและสอนเสริมโดยสังเขป โดยเน้นการแก้ปัญหาของผู้ป่วย
7. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 เป็นผู้สรุปผลการอภิปราย
8. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 บันทึกรายงานสรุปสาระสาคัญของการอภิปรายลงในเวชระเบียนของผู้ป่วย
กาหนดการ
สถานที:
วันเวลา:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4
1300 – 14.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และ 3
1. สังเกตจากการนาเสนอ และการอภิปรายของแพทย์ประจาบ้าน
2. ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยภายหลังการอภิปราย
3. ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง
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Morbidity Mortality Conference
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่ซับซ้อนหรือถึงแก่ชีวิต
2. ชี้ข้อบกพร่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา รวมทั้งบอกแนวทางการดูแลรักษาที่ถูกต้อง
3. เพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ประจาบ้านแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์แพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุกรรมที่
มีปัญหาซับซ้อน
4. ฝึกทักษะในการอภิปรายปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่ซับซ้อนสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
รูปแบบกิจกรรม
1. แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเลือกผู้ป่วยที่น่าสนใจกาหนด
รูปแบบการนาเสนอและการอภิ ปรายจัดพิมพ์ ประวัติและการดาเนิน โรคของผู้ป่ วยเพื่อแจกผู้ที่มีหน้าที่ร่วมการอภิปราย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจกผู้เข้าฟังการประชุมในวันและเวลาที่มีการประชุม
2. อาจารย์ผู้ควบคุม อ่านทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ถูกเลือกมาอภิปรายอย่างละเอียดและตรวจแก้ไขสรุปประวัติที่แพทย์
ประจาบ้านพิมพ์ก่อนการประชุม
3. แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบมีหน้าที่เชิญแพทย์ประจาบ้านผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน อาจารย์ประจาหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ทางพยาธิวิทยาหรือรังสีวิทยาเข้าร่วมการอภิปราย
4. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบรายงานยอดผู้ป่วยที่รับใหม่ ผู้ป่วยที่เสียชีวิต และอัตราการครองเตียงในหอผู้ป่วย
อายุรกรรมทั้งหมดในเดือนที่ผ่านมา
5. แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบนาเสนอประวัติและการดาเนินโรครวมทั้งนาเสนอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทาง
รังสีต่างๆของผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่ซับซ้อน มีข้อบกพร่องในการดูแลรักษา หรือ ถึงแก่ชีวิต ครั้งละ 1 ราย เลือกผู้ป่วยที่
ทราบการวิ นิ จ ฉั ย โรคหรื อ ทราบสาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต ที่ แ น่ น อนโดยมี ผ ลการตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสียืนยัน
6. อาจารย์ผู้ควบคุมทาหน้าที่ผู้ดาเนินการอภิปรายชี้ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดูแลรักษา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
ผู้ป่วยที่นามาอภิปราย
กาหนดการ
สถานที่:
วัน:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4
13.00–14.00 น.
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 และ 3
ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง
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Specialty symposium
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน รวมทั้งแพทย์ผู้สนใจ
2. เพื่อให้เป็นแบบอย่างการนาเสนอ การบรรยายต่อที่ประชุม และการเป็นรูปแบบที่ดสี าหรับการเรียนการสอน
แพทย์ประจาบ้าน
3. ให้แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้อง และมีคุณภาพสาหรับอายุรแพทย์
รูปแบบกิจกรรม
1. เป็นการบรรยายของแต่ละสาขาวิชา โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาต่างๆในกลุ่มงานอายุรศาสตร์
2. อาจารย์ผู้บรรยายค้นคว้าอย่างกว้างขวาง และลงลึกในหัวข้อที่บรรยาย
3. หัวข้อการบรรยายเป็นพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นของอายุรศาสตร์ในแต่ละสาขา
กาหนดการ
สถานที่:
วัน:
เวลา:
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1
13.00–14.30 น. เวลาบรรยาย 80 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที
อาจารย์ประจาหน่วยตามตารางกาหนด
1. สังเกตจากความสนใจ และการซักถามของผู้เข้าฟังการบรรยาย
2. ผู้ฟังประเมินผู้บรรยาย
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Guest lecture
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรูใหแกแพทยประจาบานอายุรศาสตร
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในหัวขอการบรรยายที่กาหนด
รูปแบบกิจกรรม
1. กาหนดหัวขอการบรรยายที่สนใจลวงหนาประมาณ 1 – 2 เดือน
2. เชิญวิทยากรจากตางสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญดานนั้นมาบรรยายใหแกแพทยประจาบานทุกชั้นป เขารับฟ
กาหนดการ
สถานที่ :
วันเวลา :
เวลา :
ผู้รับผิดชอบ:
การประเมินผล:

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ 1
วันศุกร์
13.00 น. – 14.00 น.
งานวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ประเมินผลพร้อมการประเมินหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง
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ภาคผนวก 2
Entrustable Professional Activities (EPA)
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Entrustable Professional Activities (EPA)
คือ กิจกรรมที่ มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นอายุรแพทย์ทุ กคนต้องทาได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ด้วยตนเองในระหว่างการ
ฝึกอบรมดังนี้
1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting
3. Manage care of medical patients in the emergency setting
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
5. Providing age-appropriate screening and preventive care
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
7. Providing palliative care
8. Demonstrating lifelong personal learning activities
9. Practicing patient safety
10. Working with interprofessional health care teams
อนึ่ง สถาบันฝึกอบรมสามารถกาหนดให้มี EPA เพิ่มขึ้นจากที่กล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรมในที่นั้นๆ
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
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เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน
EPA 1: Manage care of patients in the ambulatory setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the ambulatory setting
Specifications
1. Detect significant problems of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Ambulatory setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills, attitude
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
and behavior and required
rational use of drugs and investigations, the reimbursement of various
experience for entrustment health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision
making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory
setting 2 cases/item (Table 1) within the 3 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress
- Information from colleagues (multisource feedback)
and ground for a summative - Medical records
entrustment decision
- Bed-side discussion
Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
of supervision is to be
level 3 (10 cases in different diseases/problems)
reached at which stage of
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different
training?
diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
diseases/problems)
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Milestone EPA 1: Manage care of medical patients in ambulatory setting
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting
Title of the EPA
Specifications

Manage care of patients in the in-patient setting
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
3. Performsystemic physical examination correctly
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
5. Provide appropriate and relevant investigations
6. Provide proper and adequate management
7. Provide proper and adequate informations to the
patients/relatives/referral physicians
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
In-patient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, reimbursement of various health
and required experience care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision
making, communication with patients and family, leadership in team working.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical
wards 15 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- Medical conferences
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is
level 3 (10 cases in different diseases/problems)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
diseases/problems)
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Milestones EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Title of the EPA
Specifications

Manage care of patients in emergency setting
1. Able to assess patients’ severity
2. Able to perform appropriate and relevant first aids/ life-saving procedures
(Intubation, CPR) treatments and investigations according to clinical problems
3. Able to detect significant history/symptoms from patients/ relatives/referral
physicians on first arrival
4. Performsystemic physical examination correctly
5. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
6. Provide appropriate and relevant investigations
7. Provide proper and adequate emergency management
8. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral
physicians
9. Record proper and adequate clinical information
10. Able to lead and communicate with the health-care team

Context

Emergency setting

Domains of competence

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

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

Knowledge: clinical management of common emergency medical 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, leadership in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems occurred as the
emergency setting: 10 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year –
level of supervision is to
level 3 (10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

EPA 4: Manage care of medical patients in the intensive/critical care setting
Title of the EPA

Manage care of patients in the intensive/critical care setting

Specifications

1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and investigations in
specific conditions (e.g.,shock, unconsciousness)
3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure e.g.,intubation,
centralvenous line insertion, adjustment of ventilators/program
4. Able to detect significant history/symptoms from patients /relatives/referral
physicians
5. Performsystemic physical examination correctly
6. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
7. Provide appropriate and relevant investigations
8. Provide proper and adequate management
9. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral
physicians
Context
ICU/Critical care setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common critical medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, reimbursement of various health care
and required experience systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
communication with patients and family, leadership in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the ICU/critical care
unit: 10 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
and ground a summative - Medical records
entrustment decision
- Bed-side discussion
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year –
level of supervision is to
level 3 (10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Milestones EPA4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Title of the EPA
Specifications

Provide age-appropriate screening and preventive care
1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests and preventive care
including vaccination as part of the routine health maintenance
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or preventive care
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the screening tests
and preventive plan
4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’ preferences in
making recommendations
5. Correctly interprets the results of the tests
6. Able to explain the appropriateness of the screening and preventive care
suggested to the patients
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result and seek
assistance as needed
Context
Ambulatory setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based practice
Knowledge, skills, attitude Knowledge:
and behavior and required - Basic knowledge of disease prevalences in particular risk/age group population
experience for entrustment - Evidence-based information on usefulness of health screening according to
different ages and sex e.g., colorectal cancer screening, bone mineral density,
lipid profile, viral hepatitis screening
- Clinical information on preventive care interventions according to population at risk
e.g., vaccination, tobacco use, unhealthy alcohol use
- Normal value of the screening tests
Skills: recognition of normal healthy and unhealthy patients
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if needed
Experience:
- Demonstrate experience coping with age-appropriate screening and preventive
carein 10 different cases at the ambulatory setting within 3 years of training
- Completeness of 5 medical records
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
and ground for a summative - Medical records
entrustment decision
- Bed-side discussion
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year –
level of supervision is to
level 3 (5 cases in different scenario)
be reached at which stage - Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different scenario)
of training?

48

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Title of the EPA
Specifications

Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
1. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/consulting physicians
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s risks to
particular procedures/interventions
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management including plan of follow-up
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with
proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Outpatient/Inpatient/emergency/intensive care setting
Domains of competence
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication
skills/Professionalism
Knowledge, skills, attitude
Knowledge: clinical management of common medical problems occurring in
and behavior and required
non-medical specialties, clinical risks of particular patients undergoing
experience for entrustment
interventions/procedures, rational use of drugs and investigations, the
reimbursement of various health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision
making, communication with consulting physicians,
patients and family.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing consultation to non-medical
specialties 10 cases/rotation
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation
Assessment information
- Direct observation
source to assess progress and - Information from colleagues (multisource feedback)
ground for a summative
- Medical records
entrustment decision
- Bed-side discussion
Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year
of supervision is to be
– level 3 (5 cases in different diseases/problems)
reached at which stage of
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
1st Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
จ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล

ฉ. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้

ช. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ

ซ. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ค. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ

ง. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
จ. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ฉ. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ช. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ซ. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ฉ. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ช. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ซ. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ฌ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ญ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน

ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous

Professional Development)
ช. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ซ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ฉ. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ

ช. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

ซ. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ฌ. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย

ญ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2nd Yr 3rd Yr
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EPA 7: Providing palliative care
Title of the EPA (7.1)
Specifications

Breaking bad news to patients with incurable diseases
1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease to
patients with or without their relatives
2. Active listening to the patients’ perception and concerns
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope
Context
Outpatient/in-patient/intensive care setting
Domains of competence
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication
skills/ Professionalism
Knowledge, skills, attitude
Knowledge
and behavior and required
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular natural
experience for entrustment
course and prognosis
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news
- Common emotional responses of patients after receiving bad news
Skills
- Basic communication skills
- Skills in responding to common patients’ emotional responses after
receiving bad news
Attitudes
- Manners
- Empathic
- Optimistic
- Telling the truth
- Maintaining realistic hope
Experience
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients with
incurable diseases in 10 different cases within 3 years of training
Assessment information
- Direct observation
sources to assess progress
- Information from colleagues (multisource feedback)
and ground for a summative - Medical conferences
entrustment decision
Entrustment for which level - Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year –
of supervision is to be
level 3 (3 cases in different scenario)
reached at which stage of
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different scenario)
training?
Title of the EPA (7.2)
Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases
Specifications
1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable diseases
(with or without their relatives) to plan ahead the future action when the
patient may not be capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation
modalities, intubation and CPR
2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush
3. Active listening to the patients’ opinions and desires
4. Respect the patients’ decisions
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Context
Domains of competence

Outpatient/in patient/intensive care setting
Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and communication
skills/ Professionalism
Required experience,
Knowledge
knowledge, skills, attitudes
- Knowledge on the prognosis of the patients
- Knowledge on the EOL treatment modalities
Skills
- Basic communication skills
- Advocacy counseling skill
Attitudes
- Telling the truth
- Unbiased views
- Respect the patients’ decisions
- Empathic
Experience
- Demonstrate experience coping with advanced care planning to patients
with end-of-life incurable diseases in 5 different cases within 3 years of
training
Assessment information
- Direct observation
sources to assess progress
- Information from colleagues (multisource feedback)
and ground for a summative - Medical conferences
entrustment decision
Entrustment for which level - Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in different scenario)
of supervision is to be
reached at which stage of
training?
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Milestones EPA 7: Provide palliative care
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
จ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ฉ. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ช. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ซ. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ค. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ง. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ง. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
จ. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ฉ. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ฉ. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ช. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ซ. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ฌ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
ญ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ช. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ซ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ฉ. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ช. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ซ. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฌ. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
ญ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence
Knowledge, Skills,
attitude and behavior
and required experience
for entrustment

Demonstrating lifelong personal learning activities
1. Able to reflect what have been learned from internal, external or personal
academic activities as defined on the RCPT revalidation e-port folio
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those learning
activities
3. Able to propose a personal development plan (PDP)
4. Effectively comply with RCPT revalidation e-port folio
Personal learning activities on e-port folio
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication
skills/Professionalism/Practice-based learning System-based practice
Knowledge: understanding the concept of continue professional development (CPD)
and the four domains of professionalism, namely, medical knowledge, patient
safety, communication and maintaining trust
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT skills
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-improvement.
Experience:
- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the RCPT revalidation
e-port folio
- Facilitator’s opinion

Assessment information
source to assess
progress and ground for
a summative
entrustment decision
Entrustment for which Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per yearand 1 proposed
level of supervision is
PDP, as defined by the RCPT revalidation).
to be reached at which
stage of training?
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Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ฌ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ญ. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ฎ. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ฏ. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
จ. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ฉ. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ฌ. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ญ. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ฎ. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ฏ. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ฎ. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ฏ. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ฐ. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ฑ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
ฒ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ฌ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ญ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ฎ. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ฏ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ฎ. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ฏ. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ฐ. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฑ. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
ฒ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 9: Practicing patient safety
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence
Knowledge, skills,
attitude and behavior
and required experience
for entrustment

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

Assessment information
source to assess
progress and ground a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year level of supervision is to
level 3 (3 scenario)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario)
stage of training?
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Milestones EPA 9: Practicing patient safety
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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EPA 10: Working with interprofessional health care teams
Title of the EPA
Specifications

Working with interprofessional health care teams
1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care teams
2. Understands roles of other professions to appropriately assess and address
the health care needs of the patients and populations served and how the
team works together to provide care
3. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual respect
and share values
4. Communicates with patients, families and other health professions in a
responsive manner to support a team approach to maintenance of health
and the treatment of disease
5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members
6. Applies relationship-building values and the principle of team dynamics to
perform effectively in different team roles to plan and deliver patientcentered care
7. Applies leadership practices that support collaborative practice and team
effectiveness
Context
Ambulatory setting, emergency room, inpatient ward
Domains of competence Knowledge and skills/Practice-based learning/Interpersonal and communication
skills/ Professionalism/System-based learning
Required experience, Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal communication
knowledge, skills,
Skills: Communication, consultation, active listening, management, working
attitude, and behavior practice with other health professions, leadership
for entrustment
Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize one’s limitations
Experience: Demonstrate experience in leading the health care team during
primary physician or chief ward rotation within 3 years of training
Assessment information Direct observation
source to assess
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF)
progress and ground a Self evaluation – E portfolio
summative
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is
level 3 (2 inpatient ward rotation)
to be reached at which - Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 chief ward rotation)
stage of training?
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Milestones EPA10: Working with interprofessional health care teams
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบพบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA-competencies matrix

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

EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

3. ผลของ EPA
3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
3.2 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชัน้ ปี
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1, 2
level 3 ( 10 different cases for each EPA)
EPA 8
level 4 ( 50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 10
level 3 ( 2 in-patient wards)
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1, 2
level 4 ( 10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 ( 10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 ( 5 different cases)
EPA 6
level 3 ( 5 different cases)
EPA 7.1
level 3 ( 3 different cases)
EPA 8
level 4 ( 50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 3 ( 3 different cases)
3.2.3 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน
EPA 1, 2
level 4 ( 10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 ( 10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 ( 5 different cases)
EPA 6
level 4 ( 10 different cases)
EPA 7.1
level 4 ( 3 different cases)
EPA 7.2
level 4 ( 2 different cases)
EPA 8
level 4 ( 50 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 4 ( 3 different cases)
EPA 10
level 4 ( 2 different cases during chief ward rotations)
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* แพทย์ประจาบ้านสามารถทา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปี ทั้งจานวนและ level และ
สิ้นสุดการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้ด้วยตนเองดังนี้
EPA 1
level 4 ( 20 different cases )
EPA 2
level 4 ( 20 different cases )
EPA 3
level 4 ( 20 different cases)
EPA 4
level 4 ( 20 different cases)
EPA 5
level 4 ( 5 different cases)
EPA 6
level 4 ( 10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 ( 2 different cases)
EPA 8
level 4 ( 150 credits and ≥ 1 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 ( 2 different cases during chief ward rotations)
ตารางที่ 1 โรค/ภาวะที่สาคัญซึ่งอายุรแพทย์ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง*(ประเมินโดย EPA)
Setting
โรคหรือภาวะ
ACLS
Acute coronary syndrome
Acute diarrhea/ chronic diarrhea
Acute drug / chemical intoxication
Acute glomerulonephritis
Acute kidney injury
Acute pancreatitis
Acute pulmonary edema
Acute respiratory failure
Adrenal insufficiency
Agranulocytosis
Allergic rhinitis
Anaphylaxis
Anemia associated with chronic diseases, renal
and liver diseases
Angina pectoris (chronic stable)
Anxiety disorders
Arrhythmias (i.e., PAC, PVC, SVT, atrial flutter &
fibrillation, atrial tachycardia, A-V block)
Asthma
Autoimmune hemolytic anemia
Basic nutrition support
Bell palsy

OPD

/
/
/
/

/

IPD

Emergency

/

/
/

Critical
care
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/
/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ
Bleeding related to anticoagulant and
antithrombotic therapy
Cancer pain management
Cardiomyopathy
Chemotherapy induced emesis
Chronic congestive heart failure
Chronic constipation
Chronic hepatitis
Chronic kidney disease
Chronic obstructive pulmonary disease
Cirrhosis and its complications
Congenital heart diseases (i.e.,ASD,VSD,PDA,AS,PS,
tetralogy of fallot Eisenmenger’s complex)
Crystal-induced arthritis
Delirium
Dementia / Alzheimer’s diseases
Dengue infections
Dermatomyositis / Polymyositis
Diabetes mellitus/DKA/hyperosmolar
hyperglycemic state
Diabetic nephropathy
Disseminated intravascular coagulation
Drug allergy
Drug induced nephropathy
Dyspepsia / functional dyspepsia
Eczema
Endocarditis
Epilepsy
Essential hypertension
Falls in the elderly
Fatty liver
Febrile neutropenia
Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome
Gall stones and its complications
Gastroesophageal reflux diseases
Gastrointestinal hemorrhage (Upper and lower)

OPD

IPD

Emergency

Critical
care

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/
/
/
/

/
/
/

/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ
Glomerular diseases (Nephrotic syndrome,
Nephritic syndrome)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
deficiency anemias
Hepatitis acute/chronic
Herpes infection
HIV infections
Hypercalcemia
Hyperkalemia
Hyperlipidemia
Hypernatremia
Hypertensive crisis
Hypocalcemia
Hypoglycemia
Hypokalemia
Hyponatremia
Immune thrombocytopenia
Impetigo / cellulitis
Inflammatory polyneuropathies
Insect bites
Irritable bowel syndrome
Leptospirosis
Liver abscess
Maculopapular drug rash, DRESS, SJS/TEN
Melioidosis
Meningitis / encephalitis / brain abscess
Metabolic acidosis
Metabolic alkalosis
Metabolic syndrome
Migraine
Mixed connective tissue disease
Myasthenia Gravis
Nutrition in chronic kidney diseases
Nutrition in liver cirrhosis
Nutrition in metabolic syndrome
Nutritional anemias

OPD

IPD

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Emergency

Critical
care

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/

/
/

/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ
Obesity
Obstructive uropathy
Osteoarthritis
Osteoporosis
Parkinson's disease
Peptic ulcer
Pericarditis
Perioperative care for hip fracture
Peripheral vascular disease
Pleural effusions
Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis
Pneumothorax
Principle of pre-operative evaluation
Protein-energy malnutrition
Pulmonary hypertension
Pulmonary thromboembolism
Pyogenic arthritis
Reactive arthritis
Rheumatic valvular diseases
Rheumatoid arthritis
Rickettsial infections
Sepsis
Simple hypothyroidism / myxedema
Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis
Spinal cord compression
Stroke
Subdural / subarachnoid hemorrhage
Superficial mycoses
SVC syndrome
Systemic lupus erythematosus
Tension headache
Thalassemia
Toxic venoms
Transient cerebral ischemic attacks
Tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial
infection

OPD
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

IPD

Emergency

Critical
care

/

/
/

/

/
/
/
/
/

/
/

/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ
Tumor lysis syndrome
Urticaria
UTI
Venous thromboembolism
Viral exanthem
Warts

OPD
/
/
/
/
/

IPD

Emergency

/

/

/
/

/
/

Critical
care
/
/

* ข้อมูลจากสมาคมวิชาชีพ
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ภาคผนวก 3
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
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เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์และระบบที่เกี่ยวข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
- ประเมินงานวิจัย
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled,case- control, cohort study, crosssectional, case series, systematic review และ meta-analysis
- วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมเช่นreview article, original article
- สามารถใช้ ห รื อ แปลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ได้ ถู ก ต้ อ งเช่ น p-value, number needed to treat,relative risk, odds
ratio, 95% confidence interval เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยเช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
- potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity
เภสัชวิทยาคลินิก
- ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยาและนามาประยุกต์กับการติดตามระดับ
ยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยาได้แก่จุดประสงค์ทางเลือกการประเมินผล
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
- drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท
- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆเช่นโรคตับโรคไตสูงอายุตั้งครรภ์และให้นมบุตร
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โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ
โรคที่สาคัญทางอายุรศาสตร์ที่อายุรแพทย์ต้องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตามโดยแบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อยและมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง
เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ป่วย (ward round) ด้วยกัน เป็นต้น
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟังบรรยาย และสถาบัน
ฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

1. Intestinal infectious - Acute diarrhea (A 09.-) - Other salmonella infections
diseases
(A02.-)
- Other bacterial intestinal
infections (A04.-)
- Other bacterial food borne
intoxication (A05.-)

2. Tuberculosis

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

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

3. Certain zoonotic
bacterial diseases

- Melioidosis (A24.-)

4. Other bacterial
diseases

- Other mycobacteria(A31.-) - Leprosy (A30.-)
- Listeriosis (A32.-)
- Other tetanus (A35.-)
- Diphtheria (A36.-)
- Meningococcal infections (A39.-)

5. Sepsis

- Sepsis due to gramnegative organism
(A41.3, A41.5)
- Septicaemia (A41.9)

- Leptospirosis (A27.-)

- Sepsis due to
Staphylococcus(A41.0-.2)
- Streptococcal sepsis (A40.-)

6. Other bacterial
infections

- Nocardiosis (A43.-)
- Erysipelas (A46)

- Actinomycosis (A42.-)
- Bortonellosis (A44.-)

7. Infections with a
predominantly
sexual mode of
transmission

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

ระดับ 1

8. Rickettsioses

ระดับ 2
-Typhus fever (A75.-)

9. Viral infections of
the central nervous
system

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

10. Viral hemorrhagic
fever

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

11. Viral infections
characterized by
skin and mucous
membrane lesion

- Herpes simplex
- Chickenpox (B01.-)
infection
(B00.-ยกเว้น B00.4)
- Herpes zoster (B02.-)
- Viral wart (B07.-)

12. Viral hepatitis

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

13. HIV disease

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

14. Other viral diseases

15. Mycoses

16. Protozoal disease

ระดับ 3

- HIV disease resulting in
other specified disease or
conditions(B22.-, B23.ยกเว้น B23.0)

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

- HIV disease resulting in malignant
neoplasm (B21.-)
- Acute HIV infection syndrome (B23.0)

- Viral infections, unspecified - Mumps (B26.-)
(B34.9)
- Infectious mononucleosis (B27.-)
- Cytomegaloviral disease
(B25.-)
- Dermatophytosis
(B35.-, B36.-)
- Candidiasis (B37.-)

- Aspergillosis (B44.-)
- Cryptococcosis (B45.-)
- Histoplasmosis (B39.-)

- Coccidiodomycosis (B38.-)
- Blastomycosis (B40.-)
- Chromomycosis and Phaeomycotic
abscess (B43.-)
- Mucormycosis (B46.-)
- Other mycosis (B47.-, B48.-)

- Malaria (B50.- -B54.-)
-Pneumocystosis (B59.-)

- Toxoplasmosis (B58.-)
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

17. Helminthiasis

- Strongyloidiasis (B78.-)

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

18. Pediculosis acariasis
and other
infestations

-Scabies (B86.-)

- Pediculosis and phthiriasis (B85.-)

19. Malignant
- Malignant neoplasm
neoplasm (primary) of colon and rectum
(C18.- - C20.-)
- Liver cell carcinoma
(C22.0)
- Cholangiocarcinoma
(C22.1, C24.-)
- Malignant neoplasm
of pancreas (C25.-)
- Malignant neoplasm
of bronchus and lung
(C34.-)
- Malignant neoplasm
of breast (C50.-)

- Malignant neoplasm of
tongue (C01.-, C02.-)
- Malignant neoplasm of
esophagus (C15.-)
- Malignant neoplasm of
Nasopharynx (C11.-)
- Malignant neoplasm of
stomach (C16.-)
- Malignant neoplasm of
cervix, uterus and ovary
(C53.- - C56.-)
- Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.- C67.-)
-Malignant neoplasm of
thyroid gland(C73.-)

- Malignant neoplasm of skin (C43.- C44.-)
- Kaposi’s sarcoma (C46.-)
- Malignant neoplasm of testis (C62.-)

20. Malignant
neoplasm of illdefined, secondary
and unspecified
sites

- Secondary
malignantneoplasm of
adrenal gland (C79.7)
- Malignant neoplasmwithout
specification of site (C80.-)

- Secondary malignant neoplasm
ofmediastinum (C78.1)
- Secondary malignantneoplasm of other
and unspecified partof nervous system
(C79.4)

- Secondary
malignantneoplasm of
lymph nodes (C77.-)
- Secondary malignant
neoplasmof lung
(78.0)
- Secondary malignant
neoplasm of
peritoneum and
retroperitoneum
(C78.6)
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Secondary malignant
neoplasm of liver and
intrahepatic bile due
(C78.7)
- Secondary malignant
neoplasm of brain
and cerebral
meninges (C79.3)
- Secondary malignant
neoplasm of bone
and bone marrow
(C79.5)
- Secondary
malignantneoplasm of
pleura (C78.2)
21. Malignant
neoplasm of
lymphoid,
hematopoietic and
related tissue

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

22. Neoplasm of
- Myelodysplastic
uncertain and
syndrome (D46.-)
behaviour unknown
of lymphoid
hematopoietic and
related tissue

23. Anemia

- Hodgkin’s lymphoma (C81.-) - Monocytic leukemia (C93.-)
- Chronic lymphocytic
- Other leukemia of specified type (C94.-)
leukemia (C91.1)
- Leukemia of unspecified cell type
(C95.-)
- Other malignant neoplasm of lymphoid
hematopoietic and related tissue (C96.)

- Polycythemia vera (D45.-)

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

- Iron deficiency anemia - Megaloblastic anemia (B12, - Sideroblastic anemia (D64.0, D64.1,
(D50.-)
folate Deficiency)(D51.D64.2, D64.3)
- Thalassemia and
,D53.-)
abnormalhemoglobin - G6PD deficiency (D55.0)
(D56.-,D58.-)
- Acquired hemolytic
anemia(D59.-)
- Aplastic anemia (D61.72
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

)
- Anemia in chronic
disease (D63.-)
24. Coagulation defects - Disseminated
intravascularcoagulati
on (D65.-)
-Acquired coagulation
factor deficiency
(D68.4)

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

25. Thrombophilia

26. Platelet
abnormality

- Factor V Leiden mutation, Antithrombin deficiency, Protein C
deficiency, Protein S deficiency,
Anticardiolipin, Antiphospholipid
syndrome, lupus anticoagulant (D68.56)
- Idiopathic
thrombocytopenia(D6
9.3)
- Secondary
thrombocytopenia(D6
9.5)

-Thrombotic
thrombocytopenic purpura
(M31.1)
- Hemolytic uremic
syndrome (D59.3)

27. Allergic purpura
28. White blood cell
abnormality
29. Disease of spleen

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

- Hyperleukocytosis syndrome (D72.8)
- Hypersplenism (D73.1)

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

30. Other disease of
blood forming
organs

- Methemoglobinaemia(D74.-)
- Famillialerythrocytosis (D75.0)
- Secondary polycythemia (D75.1)
- Histiocytosis syndrome (D76.-)

31. Immunodeficiency

- Immunodeficiency(D80.- -D84.-)

32. Other immune
mechanism
disorders

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

33. Iodine deficiency
disorders and allied
condition

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

34. Hypothyroidism

- Hypothyroidism (E03.-)

- Myxedema coma (E03.5)

35. Nontoxic goiter

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

36. Thyrotoxicosis

- Thyrotoxic with
- Thyrotoxicosis with toxic - Thyrotoxicosis with single thyroid
diffuse goiter (E05.0) multinodular goiter (E05.2) nodule (E05.1)
- Thyrotoxicosis factitia (E05.4)
- Thyroid crisis (E05.5)

37. Thyroiditis

-Autoimmune
thyroiditis (E06.3)

-

38. Other disorders of
thyroid

- Acute thyroiditis (E06.0)
- Subacute thyroiditis (E06.1)
- Chronic thyroiditis with transient
thyrotoxicosis (E06.2)
- Transient painless thyroiditis, sporadic
(E06.6)
- Dyshormongenetic goiter (E07.1)
- Thyroid hormoneresistant syndrome
(E07.2)

39. Diabetes mellitus

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

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

40. Hypoglycemia

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

- Nondiabetic hypoglycemic coma (E15.-)

41. Hypoparathyroidis
m

-Hypoparathyroidism (E20.-)

42. Hyperparathyroidis Hyperparathyroidism
m
(E21.-)
43. Hyperfunction of
pituitary gland

Syndrome of
inappropriate
secretion of ADH
(E22.2)

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

44. Hypofunction of
pituitary gland

- Hypopituitarism (E23.0)
- Diabetes insipidus (E23.2)

45. Cushing’s syndrome

- Cushing’s syndrome(E24.-)

46. Adrenogenital

- Adrenogenital syndrome (E25.-)
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

disorders
47. Hyperaldosteronism
48. Adrenal
insufficiency

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

Addisonian crisis (E27.2)

49. Adrenomedullary
hyperfunction

- Pheochromocytoma (E27.5)

50. Ovarian dysfunction

- Polycystic ovarian
syndrome (E28.2)

- Primary ovarian failure (E28.3)

51. Testicular
dysfunction

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

52. Polyglandular
dysfunction

- Autoimmune polyglandular failure
(E31.0)

53. Other endocrine
disorders

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

54. Malnutrition

- Protein-energy
- Dietary zinc deficiency (E60.-)
malnutrition(E40.- –
E46.-)
- Vitamin D deficiency
(E55.-)

55. Obesity

- Obesity (E66.-)

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

56. Hypervitaminosis

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

57. Lactose intolerance

- Lactase deficiency (E73.-)

58. Disorders of
carbohydrate
Metabolism

- Glycogen storage disease (E74.0)

59. Disorders of
lipoprotein
metabolism

- Hypercholesterolemia - Low HDL cholesterol (E78.6) - Hyperchylomicronemia (E78.3)
(E78.0)
- Hypertriglyceridemia
(E78.1)
- Mixed hyperlipidemia
(E78.2)
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

60. Disorders of purine - Hyperuricemia (E79.0)
and pyrimidine
metabolism
61. Disorders of
porphyrin
and bilirubin
metabolism
62. Disorders of
mineral
metabolism

- Porphyria (E80.0 - .2)
- Gilbert’s
- Crigler-Najar
- Dubin- Johnson (E80.4 ถึง E80.6)
- Hypomagnesemia
- Hemochromatosis (E83.1)
(E83.4)
- Hypercalcemia (E83.5)

63. Amyloidosis

-Amyloidosis (E85.-)

- Wilson’s disease (E83.0)

-

64. Volume depletion - Volume depletion
(E86.-)
65. Fluid, Electrolyte,
and acid-base
balance

- Hyponatremia (E87.1)
- Acidosis (E87.2)
- Hyperkalemia (E87.5)
- Hypokalemia (E87.6)
- Hypernatremia (E87.0)

66. Other metabolic
disorders

- Fluid overload (E87.7) - Tumor lysis syndrome
- Metabolic syndrome (E88.3)
(E88.4)

67. Postprocedural
- Postprocedural
endocrine disorders hypothyroidism
(E89.0)

-Other
postproceduralendocrine
disorder (E89.1-9)

68. Organic mental
disorders

- Senile dementia (F03.- - Dementia in Alzheimer’s
and other diseases(F00.*,F02.-*)
- Vascular dementia (F01.-)
- Delirium (F05.-)

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

69. Mental and
behavioral
disorders due to
psychoactive
substances use

- Mental and behavioral
disorder due to use of
alcohol (F10.-)

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

70. Schizophrenia and
delusional
disorders

- Schizophrenia (F20.-)

71. Mood (affective)
disorders

- Depressive episode (F32.-) - Bipolar affective disorders (F31.-)
- Persistent mood (affective) disorders
(F34.-)

72. Neurotic, stressrelated and
somatoform
disorders

- Anxiety disorders
(F40.-) (F41.-)

73. Behavioral
syndromes
associated with
physiological
disturbances and
physical factors
74. Inflammatory
disorders of the
central nervous
system

- Acute and transient psychotic disorder
(F23.-)

- Reaction to severe stress and
adjustment disorders (F43.-)
- Dissociative (conversion) disorders
(F44.-)
- Somatoform disorders (F45.-)
- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep disorders (F51.-)
- Mental retardation (F70.- - F79.-)

- Meningitis in other
bacterial and other
infectious and
parasitic diseases
(G01.-*, G02.-*)
Bacterial meningitis
(G00.-)

75. Systemic atrophies
primarily affecting
the central nervous
system
76. Extrapyramidal and - Parkinsons’ disease
movement
(G20.-)
disorders
- Dystonia (G24.-)
77. Other degenerative - Alzheimer’s disease
diseases of the
(G30.-)
nervous system

- Meningitis due to other and - Intracranial and intraspinal phlebitis
unspecified cause (G03.-)
and thrombophlebitis (G08)
- Encephalitis, myelitis and
encephalomyelitis (G04.-,
G05.-*)
- Intracranial and intraspinal
abscess and granuloma
(G06.-, G07.-*)
- Huntingtons’ disease (G10.-)
- Hereditary ataxia (G11.-)
- Spinal muscular atrophy and related
syndrome (G12.-, G13.-*)
- Secondary parkinsonism - Other degenerative diseases in basal
(G21.-, G22.-)
ganglia (G23.-)
- Other extrapyramidal and
movement disorders (G25.-)
- Other degenerate diseases of nervous
system (G31.-)
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78. Demyelinating
diseases of the
central nervous
system

- Multiple sclerosis
(G35.-)

- Other demyelinating
- Other acute disseminated
diseases of central nervous demyelination (G36.-)
system (G37.-)

79. Episodic and
paroxysmal
disorders

- Epilepsy (G40.-)
- Status epilepticus (G41.-)
- Migraine (G43.-)
- Other headache
syndromes (G44.-)
- Transient cerebral
ischemic attacks (G45.)
- Vascular syndrome of
brain in
cerebrovascular
disease (G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)

80. Nerve, nerve root
and plexus
disorders

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

81. Polyneuropathies

- Other
polyneuropathies
(G62.-)

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

- Hereditary and idiopathic neuropathies
(G60.-)

82. Diseases of
myoneural
disorders

-Myasthenia Gravis and other - Primary disorders of muscles (G71.-)
myoneural disorders (G70.-) - Other myopathies (G72.-)
- Disorders of myoneural junction and
muscle in diseases classified elsewhere
(G73.-*)

83. Cerebral palsy and - Hemiplegia (G81.-)
other paralytic
syndromes

- Paraplegia and tetraplegia - Cerebral palsy (G80.-)
(G82.-)
- Other paralytic syndrome (G83.-)
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ระดับ 1

84. Other disorders of
nervous system

ระดับ 2
- Hydrocephalus (G91.-)
- Cord compression (G95.2)

85. Disorders of eye
and adnexa

- Diabetic retinopathy
(H36.0)

86. Diseases of ear

- Benign paroxysmal
vertigo (H81.1)

ระดับ 3
- Disorders of autonomic nervous system
(G90.-)
- Toxic encephalopathies (G92.-)
- Anoxic brain damage (G93.1)
- Benign intracranial hypertension (G93.2)
- Compression of brain (C93.5)
- Cerebral edema (G96.6)
- Syringomyelia and syringobulbia (C95.0)
- Vascular myelopathies (G95.1)
- Myelopathies (Drug induced, radiation
induced) (G95.8)
- Cerebrospinal fluid leak (C96.0)
- Post procedure disorders of nervous
system (G97.-)
- Other disorders of nervous system in
diseases classified elsewhere (G99.-)*
- Acute inflammation of orbit (H05.0)
- Dysthyroid exophthalmos (H06.2)*
- Conjunctival hemorrhage (H11.3)
- Exposure keratoconjunctivitis (H16.-)
- Iridocyclitis in diseases classified
elsewhere (H22.-)*
- Retinal artery occlusion (H34.-)
- Background retinopathy and retinal
vascular changes (H35.0)*
- Purulent endophthalmitis (H44.5)
- Optic neuritis (H46.-)

- Vertigo of central origin
(H81.4)

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

87. Acute rheumatic
fever

- Acute rheumatic fever (I00.- -I02.-)

88. Chronic rheumatic - Mitral stenosis (I05.0)
heart diseases
- Rheumatic mitral
insufficiency (I05.1)
- Mitral stenosis with
insufficiency (I05.2)
- Rheumatic aortic
stenosis (I06.0)

- Rheumatic tricuspid insufficiency (I07.1)
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- Rheumatic aortic
insufficiency (I06.1)
- Rheumatic aortic
stenosis with
insufficiency (I06.2)
89. Hypertensive
diseases

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

90. Ischemic heart
diseases

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

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

91. Pulmonary heart
disease and
diseases of
pulmonary
circulation

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

92. Pericardial diseases

- Pericardial effusion
(noninflammatory) (I30.3)

93. Infective
endocarditis

- Acute and subacute
endocarditis (I33.0)

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

94. Non
- Mitral insufficiency - Aortic stenosis with
rheumaticvalvular (I34.0)
insufficiency (I35.2)
heart diseases
- Mitral valve prolapsed - Non rheumatic tricuspid
(I34.1)
insufficiency (I36.1)
- Aortic stenosis (I35.0)
- Aortic insufficiency
(I35.1)
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95. Myocarditis/cardio - Cardiomyopathy (I42.-)
myopathy

- Acute myocarditis (I40.-)

96. Heart block/cardiac - Atrioventricular block - Pre-excitation syndrome
arrest
(second and third
(I45.6)
degree) (I44.1-I44.2)
- Cardiac arrest (I46.-)

- Sinoatrial block (I45.5)

97. Paroxysmal
tachycardia

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

98. Other heart
diseases

- Congestive heart
failure (I50.-)

99. Cerebrovascular
diseases

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

- Rupture of chordae tendineae (I51.1)
- Rupture of papillary muscle (I51.2)
- Intracardiac thrombus (I51.3)
- Subdural haemorrhage
(acute) (nontraumatic)
(I62.0)
- Occlusion and stenosis of
precerebral and cerebral
arteries, not resulting in
cerebral infarction (I65.- I66.-)

- Subarachnoid hemorrhage (I60.-)
- Dissection of cerebral arteries (I67.0)
- Cerebral aneurysm, nonruptured (I67.1)
- Progressive vascular
leukoencephalopathy (I67.3)
- Hypertensive encephalopathy (I67.4)
- Nonpyogenic thrombosis of intracranial
cavernous sinus (I67.6)

100. Diseases of
- Aortic aneurysm and - Atherosclerosis of renal
arteries, arterioles dissection (I71.-)
artery (I70.1)
and capillaries
- Atherosclerosis of arteries
of extremities (I70.2)

- Atherosclerosis of carotid arteries (I70.3)
- Raynaud’s syndrome (I73.0)
- Embolism and thrombosis of upper
extremities (I74.2)
- Embolism and thrombosis of lower
extremities (I74.3)

101. Venous
thrombosis

- Deep vein thrombosis - Portal vein thrombosis (I81.- - Budd-Chiari syndrome (I82.0)
(I80.-)
)
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ระดับ 1

102. Diseases of veins

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

103. Disease of
lymphatic
104. Hypotension

ระดับ 3
- Internal hemorrhoids with bleeding
(I84.1)
- External hemorrhoids with bleeding
(I84.4)

- Lymphoedema (I89.0)

-Shock (R57)

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

105. Post procedural
disorders of
circulatory system

- Post cardiotomy syndrome (I97.0)

106. Acute upper
respiratory
infections

- Common cold (J00.-) - Acute sinusitis (J01.-)
- Acute pharyngitis
- Acute tonsillitis (J03.-)
(J02.-)
- Acute upper
respiratory infections,
unspecified (J06.9)

- Acute laryngitis and tracheitis (J04.-)

107. Influenza and
pneumonia

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

- Avian and other animal influenza
(including H1N1) (J09.-)
- Viral pneumonia (J12.-)
- Pneumonia due to Haemophilus
influenzae (J14.-)
- Pneumonia due to Staphylococcus
(J15.3)
- Pneumonia due to other Streptococci
(J15.4)
- Pneumonia due to E.coli(J15.5)
- Pneumonia due to Mycoplasma
pneumonia (J15.7)
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Pseudomonas (J15.1)
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(J10.-)
- Chlamydial pneumonia (J16.0)
- Influenza, virus not identified
(J11.-)

108. Other acute lower - Acute bronchitis (J20.respiratory
)
infections

109. Other diseases of - Vasomotor and
upper respiratory allergic rhinitis (J30.-)
tract

110. Chronic lower
respiratory
diseases

- Chronic obstructive - Chronic obstructive
- Chronic bronchitis (J41.-)
pulmonary disease
pulmonary disease with
with acute
acute lower respiratory
exacerbation (J44.1) infection (J44.0)
- Chronic obstructive - Acute severe asthma (J46.-)
pulmonary disease, - Emphysema (J43.-)
unspecified (J44.9)
- Asthma (J45.-)
- Bronchiectasis (J47.-)

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

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

112. Other respiratory
diseases principally
affecting the
interstitium

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

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

113. Suppurative and
necrotic
conditionsof lower
respiratory tract

- Pyothorax (J86.-)

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

114. Other diseases of - Pleural effusion (J90.-) - Pleural effusion in
pleura
conditions classified
elsewhere (J91.-*)
- Other spontaneous
pneumothorax (J93.- ยกเว้น
J93.0)

- Pleural plaque (J92.-)
- Spontaneous tension pneumothorax
(J93.0)
- Chylous effusion (J94.0)
- Hemothorax (J94.2)

115. Other diseases of - Acute respiratory
the respiration
failure (J96.0)
system

- Atelectasis (J98.1)
- Upper airway obstruction
(J98.8)
- Chronic respiratory failure
(J96.1)

- Tracheostomy malfunction (J95.0)
- Acute pulmonary insufficiency following
surgery (J95.1, J95.2)
- Mendelson’s syndrome (J95.4)
- Postprocedural subglottic stenosis
(J95.5)
- Interstitial emphysema (subcutaneous,
mediastinum) (J98.2)
- Disorders of diaphragm (J98.6)

- Acute hemorrhagic gastritis
(K29.0)
- Alcoholic gastritis (K29.2)
- Chronic gastritis (K29.5)
- Duodenitis (K29.8)

- Esophagitis (K20.-)
- Achalasia (K22.0)
- Ulcer of esophagus (K22.1)
- Esophageal obstruction (K22.2)
- Gastro-oesophageal lacerationhaemorrhage syndrome (K22.6)
- Hemorrhage of esophagus (K22.8)
- Portal hypertensive gastropathy (K29.6)
- Pyloric stenosis (K31.1)
- Obstruction of duodenum (K31.5)

116. Disorder of tooth - Dental caries (K02.-)
117. Diseases of
esophagus,
stomach and
duodenum

- Gastro-oesophageal
reflux diseases (K21.-)
- Gastric ulcer (K25.-)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Other acute gastritis
(K29.1)
- Dyspepsia (K30.-)
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ระดับ 1

ระดับ 2

118. Hernia

ระดับ 3
- Incisional hernia (K43.-)
- Diaphragmatic hernia (K44.-)
- Inguinal hernia (K40.-)

119. Noninfective
enteritis and
colitis

- Ulcerative colitis (K51.-)
- Crohn’s disease (K50.-)
- Noninfective gastroenteritis - Gastroenteritis due to radiation (K52.0)
and colitis (K52.9)
- Toxic gastroenteritis and colitis (K52.1)
- Allergic and dietetic gastroenteritis and
colitis (K52.2)

120. Other disorders of - Diverticular disease of - Impact feces (IK56.4)
intestine
intestines (K57.-)
- Lower gastrointestinal
- Irritable bowel
bleeding (K62.0)
syndrome (K58.-)

- Acute vascular disorders of intestines
(K55.0)
- Chronic vascular disorders of intestine
(K55.1)
- Angiodysplasia of colon (K55.2)
- Paralytic ileus (K56.0)
- Intestinal bands with obstruction
(K56.5)
- Abscess of anal and rectal regions
(K61.-)
- Radiation proctitis (K62.7)

121. Diseases of
peritoneum

- Acute peritonitis
- Secondary bacterial
(K65.00)
peritonitis (K65.01)
- Spontaneous bacterial
peritonitis (K65.2)

- Hemoperitoneum (K66.1)

122. Diseases of liver

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

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

- Toxic liver disease (K71.-)
- Abscess of liver (K75.0)
- Hepatitis, unspecified
(K75.9)
- Portal hypertension (K76.6)
- Hepatorenal syndrome
(K76.7)

123. Disorders of
- Calculus of
- Cholangitis (K83.0)
gallbladder, biliary gallbladder with or - Obstruction of bile duct
tract and pancreas without cholecystitis (K83.1)
(K80.0-.2)
- Chronic pancreatitis (K86.-)
- Calculus of bile duct

- Acalculus cholecystitis (K81.0)
- Chronic cholecystitis (K81.1)
- Spasm of sphincter of Oddi (K83.4)
- Stenosis of sphincter of Oddi (K83.6)
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with or without
cholangitis (K80.3-.5)
- Acute pancreatitis
(K85.-)
124. Other diseases of - Gastrointestinal
the digestive
bleeding (K92.-)
system

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

125. Infections of the - Cutaneous abscess,
skin and
furuncle and
subcutaneous
carbuncle (L02.-)
tissue
- Cellulitis (L03.-)
- Erythrasma (L08.1)

- Impetigo (L01.-)

- Staphylococcal scalded skin syndrome
(L00.-)
- Acute lymphadenitis (L04.-)
- Pyoderma (L08.0)

126. Bullous disorders

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

- Dermatitis herpetiformis (L13.0)

127. Dermatitis and
eczema

- Contact dermatitis - Exfoliative dermatitis (L26.-)
(L23.-)
- Lichen simplex chronicus
- Eczema (L30.9)
(L28.0)
- Generalized skin
- Prurigonodularis (L28.-)
eruption due to drugs - Atopic dermatitis (L20.-)
and medicaments
- Pruritus (L29.-)
(L27.0)
- Nummular dermatitis (L30.0)
- Seborrhoeic dermatitis - Dyshidrosis (L30.1)
(L21.-)
- Pityriasis alba (L30.5)

128. Papulosquamous - Psoriasis vulgaris (L40.disorders
)

129. Urticaria and
erythema

- Urticaria (L50.0)

- Localized skin eruption due to drugs
and medicaments (L27.1)
- Cutaneous autosensitization (L30.2)
- Infective dermatitis (L30.3)
- Erythema intertrigo (L30.4)

- Generalized pustular psoriasis (L40.1)
- Acrodermatitis continua (L40.2)
- Guttate psoriasis (L40.3)
- Arthropathic psoriasis (L40.0)
- Parapsoriasis (L41.-)
- Pityriasisrosea (L42.-)
- Lichen planus (L43.-)
- Steven-Johnson syndrome
(L51.1)
- Toxic epidermal necrolysis
(L51.2)
- Erythema nodosum (L52.-)

- Nonbullous erythema multiforme
(L51.0)
- Toxic erythema (L53.0)
- Erythema annulare centrifugum (L53.1)
- Erythema marginatum (L53.2)
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ระดับ 1
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130. Radiation-related
disorders of the
skin and
subcutaneous
tissue
131. Disorder of skin
appendage

ระดับ 3
- Sunburn (L55.-)
- Skin changes due to ultraviolet
radiation (L56.- -L57.-)
- Radiodermatitis (L58.-)

- Acne (L70.-)

- Alopecia areata (L63.-)
- Nail disorders (L60.-)
- Non scaring hair loss (L65.-) - Androgenic alopecia (L64.)
- Scarring hair loss (L66.-)
- Hirsutism (L68.0)
- Acquired hypertrichosis lanuginosa
(L68.1)
- Hypertrichosis (L68.9)
- Rosacea (L71.-)

132. Other disorders of - Decubitus ulcer (L89.-) - Vitiligo (L80.-)
the skin and
- Post inflammatory
subcutaneous
hyperpigmentation (L81.0)
tissue
- Discoid lupus
erythematosus (L93.0)
- Vasculitis limited to skin
(L95.-)
- Febrile neutrophilic
dermatosis (L98.2)

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

133. Infectious
arthropathies

- Reactive arthropathies (M02.-)

- Pyogenic arthritis (M00.-)

134. Inflammatory
- Rheumatoid arthritis - Pseudogout (M11.8)
polyarthropathies (M05.- -M06.)
- Monoarthritis (M13.1)
(M10.-)
- Gout (M10.-)
- Polyarthritis (M13.0)
135. Arthrosis

- Palindromic rheumatism (M12.3)

- Osteoarthritis (M15.- M19.)

136. Other joint
disorders

- Hemarthrosis (M25.0)

137. Systemic
- Systemic lupus
- Other dermatomyosis
connective tissue erythematosus (M32.-) (M33.1)
disorders
- Polymyositis (M33.2)
- Systemic sclerosis (M34.-)
- Mixed connective tissue
disease (M35.1)

- Polyarteritisnodosa (M30.0)
- Churg-Strauss syndrome (M30.1)
- Goodpasture’s syndrome (M31.0)
- Thrombotic thrombocytopenic purpura
(M31.1)
- Wegener’s granulomatosis (M31.3)
- Takayasu’s arteritis (M31.4)
- Giant cell arteritis with polymyalgia
rheumatica (M31.5)
- Sjogren’s syndrome (M35.0)
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- Behcet’s disease (M35.2)
- Polymyalgia rheumatica (M35.3)
- Weber-Christian syndrome (M35.6)

138. Spondopathies

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

139. Other
dorsopathies

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

140. Disorders of
muscle

- Myositis, unspecified - Rhabdomyolysis (M62.8) - Infective myositis (M60.0)
(M60.9)
- Necrotizing fasciitis (M72.6)

141. Other soft tissue - Frozen shoulder
disorders
(M75.0)

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

142. Disorders of bone - Osteoporosis without - Osteomyelitis (M86.-)
density and
fracture (M81.-)
- Osteonecrosis (M87.-)
structure

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

143. Glomerular
diseases

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

- Acute nephritic
- Rapidly progressive nephritic
syndrome (N00.-)
syndrome (N01.-)
- Nephrotic syndrome - Chronic nephritic syndrome
(N04.-)
(N03.-)
- Glomerular disorders - Glomerular disorders in
in diabetes mellitus infectious and parasitic
(N08.3*)
diseases (N08.0*)
- Glomerular disorders
in systemic
connective tissue
disorders (N08.5*)
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144. Renal tubular
- Acute pyelonephritis - Obstructive and reflux
- Nonobstructive reflux-associated
interstitial diseases (N10.-)
uropathy (N13.- ยกเว้น
chronic pyelonephritis (N11.0)
N13.6)
- Chronic obstructive pyelonephritis
- Drug induced tubulo(N11.1)
interstital conditions (N14.-) - Chronic tubulo-interstitial nephritis,
unspecified (N11.9)
- Pyonephrosis (N13.6)
- Renal and perinephric abscess (N15.1)
- Renal tubulo-interstitial disorders in
infectious and parasitic diseases
(N16.0*)
- Renal tubulo-interstitial diseases in
neoplastic diseases (N16.2*)
- Renal tubulo-interstitial diseases in
metabolic disease (N16.3*)
- Renal tubulo-interstitial disease in
systemic connective tissue diseases
(N16.4*)
- Renal tubulo-interstial disorder in
transplant rejection (N16.5*)
145. Renal failure

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

146. Urolithiasis

- Calculus of kidney
and ureter (N20.-)

147. Other disorders of
kidney and ureter

148. Other diseases of - Acute cystitis (N30.0)
the urinary system - Neuromuscular
dysfunction of
bladder (N31.-)

- Calculus of lower urinary tract (N21.-)
- Renal tubular acidosis
(N25.8)
- Secondary
hyperparathyroidism of
renal origin (N25.8)
- Cyst of kidney, acquired
(N28.1)

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

- Chronic cystitis (N30.1-N30.2)
- Bladder-neck obstruction (N32.0)
- Nonspecified urethritis (N34.1)
- Urethral stricture (N35.-)
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149. Diseases of male - Hyperplasia of
genital organs
prostate (N40.-)

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

150. Disorders of breast

- Galactorrhea (N64.3)

151. Noninflammatory
disorders of
female genital
tract

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

152. Pregnancy with
abortive outcome

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

153. Oedema,
proteinuria and
hypertensive
disorders in
pregnancy
childbirth and the
puerperium

- Pre-existing hypertension - Pre-existing hypertensive disorder with
complicating pregnancy,
superimpose proteinuria (O11.-)
childbirth and puerperium - Eclampsia (O15.-)
(O10.-)
- Gestational (pregnancy
induced) hypertension
(O13.- -O14.-)

154. Other maternal
disorders
predominantly
related to
pregnancy

- Diabetes mellitus
arising in pregnancy
(O24.4)

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

- Deep vein thrombosis in pregnancy
(O22.3)
- Cerebral venous thrombosis in
pregnancy (O22.5)
- Pre-existing diabetes type 1 in
pregnancy (O24.0)
- Pre-existing diabetes type 2 in
pregnancy (O24.1)
- Malnutrition in pregnancy (O25.-)
- Herpes genitalis (O26.4)
- Liver disorders in pregnancy, childbirth
and the puerperium (O26.6)

155. Complications of
labour and
delivery

- Intrapartum hemorrhage with
coagulating defect (O67.0)
- Postpartum coagulation defects (O72.3)

156. Complication
predominantly
related to the
purperium

- Urinary tract infection following
delivery (O86.2)
- Venous complication in the puerperium
(O87.-)
90

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
- Cardiomyopathy in the puerperium
(O90.3)
- Post partum acute renal failure (O90.4)
- Postpartum thyroiditis (O90.5)
- Obstetric embolism (088.-)

157. Other Obstetric
conditions

- Maternal infectious and
- Anemia complicating pregnancy
parasitic diseases
childbirth the puerperium (O99.0)
complicating pregnancy, - Other diseases of blood and bloodchildbirth and puerperium forming organs complication pregnancy,
(O98.-)
childbirth and the puerperium (O99.1)
- Endocrine, nutrition and metabolic
diseases complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium (O99.2)
- Disease of the circulatory system
complicating pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.4)
- Disease of the respiratory system
complicating pregnancy childbirth and
the puerpurium (O99.5)
- Disease of the digestive system
complicating pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.6)
- Disease of the skin and subcutaneous
tissue complicating pregnancy
childhood and the puerperium (O99.7)
- Other specified diseases and conditions
complicating pregnancy childbirth and
the puerperium (O99.8)

158. Congenital
- Atrial septal defect
malformations of (Q21.1)
the circulatory
system

- Ventricular septal defect
(Q21.0)

159. Other congenital
malformations of
the digestive
system
160. Congenital
malformations of
the urinary system
161. Other congenital
malformations

- Congenital pulmonary stenosis (Q22.1)
- Patent ductus arteriosus (Q25.0)
- Coarctation of aorta (Q25.1)
- Choledochal cyst (Q44.4)
- Congenital cystic disease of liver
(Q44.6)

- Polycystic kidney disease,
adult type (Q61.2)
- Neurofibromatosis (Q55.0)
- Tuberous sclerosis (Q85.1)
- Peutz-Jegher’s syndrome (Q85.80)
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- Marfan’s syndrome (Q87.4)
- Thyroglossal duct cyst (Q89.21)

162. Chromosomal
abnormalities
163. Symptoms and
signs involving
circulatory and
respiratory
systems

- Down’s syndrome (Q90.-)
- Turner’s syndrome (Q96.-)
- Klinefelter’s syndrome (Q98.-)
- Cough (R05.-)

- Bradycardia (R00.1)
- Hemoptysis (R04.2)
- Hiccup (R06.6)

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

164. Symptoms and
signs involving
digestive system
and abdomen

- Dysphagia (R13.-)
- Change in bowel habit
(R19.4)

-

165. Symptoms and
signs involving the
skin and
subcutaneous
tissue

-Pruritus (L29)

- Flushing (R23.2)

166. Symptoms and -Bed ridden (R26.3)
signs involving the
nervous and
muscle skeletal
systems

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

167. Symptoms and - Unspecified hematuria - Retention of urine (R33.-)
signs involving the (R31.-)
urinary system
- Acute renal failure
(prerenal) (R39.2)
168. General symptoms - Fever, unspecified
- Other and unspecified
- Drug-induced fever (R50.2)
and signs
(R50.9)
convulsion (R56.8)
- Abnormal glucose tolerance test
- Headache, unspecified - Cardiogenic shock (R57.0)
(R73.0)
(R51.0)
- Localized enlarged lymph
- Syncope and collapse nodes (R59.6)
(R55.-)
- Generalized enlarged lymph
- Hypovolemic shock
nodes (R59.1)
(R57.1)
- Localized edema (R60.0)
- Septic shock (R57.2) - Abnormal weight loss
- Generalized edema
(R63.4)
(R60.1)
- Systemic inflammatory
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ระดับ 1
- Impaired fasting
glucose (R73.1)
- Hypoalbuminemia
(R77.0)

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

170. Effect of foreign
body entering
through natural
orifice

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological
substances

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

ระดับ 2

ระดับ 3

response syndrome (R65.-)

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

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

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

172. Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as
to sources

- Heat stroke and sun stroke - Toxic effect of alcohol (T51.-)
(T67.0)
- Toxic effect of organic solvents (T52.-)
- Toxic effect of metals (T56.-)
- Toxic effect of arsenic (T57.0)
- Toxic effect of carbon monoxide (T58.-)
- Toxic effect of gases, fumes and
vapours (T59.-)
- Toxic effect of pesticide (T60.-)
- Toxic effect of noxious substances
eaten as food (T61.- -T62.-)
- Toxic effect of contact with venomous
animals
- Snake venoms (hematotoxin (T63.00)
- Snake venoms (neurotoxin) (T63.01)
- Venom of scorpion (T63.2)
- Venom of marine animals (Jelly
fish)(T63.6)
- Asphyxiation (T71.-)
- Effect of lightening (T75.0)
- Drowning and nonfatal submersion
(T75.1)
- Effect of electric current (T75.4)
- Anaphylactic shock due to adverse food
reaction (T78.0)
- Anaphylactic shock, unspecified (T78.2)
- Angioneuroticoedema (T78.3)

173. Certain early
complications of
trauma

- Post-traumatic wound
infection (T79.3)

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

- Infections following infusion, transfusion
and therapeutic injection (T80.2) (Y62.1)
- ABO incompatibility reaction (T80.3)
- Rh incompatibility (T80.4)
- Anaphylactic shock due to serum
(T80.5)
- Serum sickness (J80.6)
- Mechanical complication of heart valve
prosthesis (T82.0)(Y71.2)
- Mechanical complication of cardiac
94

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

โรคหรือภาวะ
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ระดับ 2
catheter)(T85.7)(Y73.1)

175. Provisional
assignment of new
diseases of
uncertain etiology
176. Bacterial agents - Agent resistant to
resist to antibiotic other penicillinrelated antibiotics
(U80.8)
- Agent resistant to

ระดับ 3
electronic device (T82.1)(Y71.2)
- Mechanical complication of vascular
dialysis catheter (T82.4)(Y47.1)
- Mechanical complication of other
cardiac and vascular devices and graft
(e.g. AV shunt, umbrella device,
balloon)(T82.5)(Y71.2)
- Infection and inflammation reaction
due to cardiac valve prosthesis
(T82.6)(Y71.2)
- Infection and inflammatory reaction
due to other cardiac and vascular
device, implants and grafts
(T82.7)(Y71.2)
- Mechanical complication of urinary
(indwelling) catheter (T83.0)(Y73.1)
- Infection and inflammatory reaction
due to prosthetic device implant and
graft in urinary system (T83.5)(Y73.2)
- Mechanical complication of other
specified internal prosthetic device,
implant and graft (e.g. intraperitoneal
dialysis catheter) (T85.6) (Y73.1)
- Bone-marrow transplant rejection
(T86.0)(Y83.0)
- Kidney transplant failure and rejection
(T86.1) (Y83.0)
- Heart transplant failure and rejection
(T86.2) (Y83.0)
- Liver transplant failure and rejection
(T86.4) (Y83.0)
- Anaphylactic shock due to adverse
effect of correct drug and medicament
properly administered (T88.6)
- Severe acute respiratory syndrome
(SARS)(U04.9)

- Penicillin resistant agent
(U80.0)
- Methicillin resistant agent
(U80.1)

- Vancomycin resistant agent (U81.0)
- Agent resistant to other vancomycin
related antibiotic (U81.8)
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multiple
antibiotics(U88.-)
177. Other external
causes of
accidental injury

- Fall (W00.-W19.-)
- Inhalation of gastric
contents (W78.-)
- Contact with hypodermic
needle(W46.-)

- Bitten or stuck by dog (W54.-)
- Bitten or stuck by other mammals
(W55.-)
- Accidental drowning and submersion
(W65.-W74.-)
- Contact with venomous snakes (X20.-)
- Contact with scorpions (X22.-)
- Contact with hornets, wasps and bees
(X23.-)
- Contact with centipedes and
venomous millipedes (X24.-)
- Contact with venomous marine animals
(X26.-)

178. Accidental
poisoning by and
exposure to
noxious
substances

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

179. Intentional selfharm

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

180. Drugs,
medicaments and
biological
substances
causing adverse
effects in
therapeutic use

- Antineoplastic drugs
(Y43.1 -Y43.3)
- Anticoagulants (Y44.2)
- Diuretics (Y54.0-Y54.5)

- Systemic antibiotics, antiinfective and antiparasitics
(Y40.- ถึง Y41.-)
- Hormones and synthetics
substitutes (Y42.-)
- Analgesic, antipyretics and
anti-inflammatory drugs
(Y45.-)
- Antiepileptics and
antiparkinsonism drugs
(Y46.-)

- Antiallergic and antiemetic drugs
(Y43.0)
- Immunosuppressive drugs (Y43.4)
- Iron preparations (Y44.0)
- Thrombolytic drug (Y44.5)
- Natural blood and blood products
(Y44.6)
- Sedatives, hypnotics and antianxiety
drugs (Y47.-)
- Psychotropics drug (Y49.-)
- Drugs primary effecting the autonomic
nervous system (Y51.-)
- Agents primary affecting cardiovascular
system (Y52.)
- Antacids and antigastric secretion drugs
(Y53.0-Y53.1)
- Laxatives (Y53.2-Y53.4)
- Agents affecting uric acid metabolism
(Y54.8)

181. Supplementary - Nosocomial
factors related to conditions(Y95.-)
causes of
morbidity and
mortality
182. Persons
encountering
health services for
examinations and
investigation

- General medical
- Observation for suspected
examinations (Z00.0) malignant neoplasm (Z03.1)
- Observation for
- Observation for suspected
suspected
myocardial infarction
cardiovascular
(Z03.4)
diseases (Z03.5)

- Examination of potential donor for
organ and tissue (Z00.5)
- Follow-up examination after surgery for
other conditions (Z09.0)
- Follow-up-examination after
radiotherapy for other conditions
(Z09.1)
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ระดับ 1

183. Persons with
potential health
hazards related to
communicable
diseases

184. Persons
encountering
health services for
specific
procedures and
health care

ระดับ 2

ระดับ 3

- Contact with and exposure
to tuberculosis (Z20.1)
- Contact with and exposure
to viral hepatitis (Z20.5)
- Contact with and exposure
to HIV (Z20.6)
- Asymptomatic HIV
infections (Z21)
- Carrier of viral hepatitis
(Z22.5)
- Radiotherapy session
(Z51.0)
- Chemotherapy session
for neoplasm (Z51.1)
- Palliative care (Z51.5)

185. Persons
-HIV counseling (Z71.7)
encountering
health services in
other
circumstances
186. Persons with
potential health
hazards

- Transplant organ and
tissue status(Z94.-)
- Presence of cardiac
and vascular implants
and graft (Z95.-)

187. Perioperative
medicine

- Perioperative
management of
medical diseases e.g.
diabetes mellitus,
renal failure, heart
disease,
hematological disease
- Prevention and
management of
postoperative
complication

- Attention to tracheostomy (Z43.0)
- Attention to gastrostomy (Z43.1)
- Blood (including stem cell) donor
(Z52.0)
- Bone marrow donor (Z52.3)
- Dietary counseling and
surveillance (Z71.3)
- Tobacco abuse counseling
(Z71.6)
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ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทาหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. manual
procedure 2. การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ 3. ประเมินและดูแลรักษาโรคต่างๆ ในการทา manual procedure นั้น ในบาง
หัตถการจาเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หัตถการ ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องสามารถทาได้ โดยไม่ต้องมีผู้กากับดูแล และสามารถสอนนิสิตนักศึกษา
แพทย์ให้ทาหัตถการดังกล่าวได้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65)
- Basic cardiac life support (99.63)
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Endotracheal intubation (96.04)
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608)
- Peak flow measurement (89.38)
- Tzanck smear
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94)
กลุ่มที่ 1 ข.

หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ภายใต้การกากับดูแล จนกระทั่ง มีความมั่นใจและสามารถสอน
นิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาบ้านให้ทาหัตถการนั้นได้ด้วย
- Abdominal paracentesis (54.91)
- Arthrocentesis (81.921)
- Lumbar puncture (03.31)
- Central venous line placement (38.93)
- Thoracentesis (34.91)
- Advanced cardiac life support (99.62)
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31)
- Placement of arterial lines (38.91)
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92)

กลุ่มที่ 2

หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทา
- Chest tube placement (34.04)
- venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) (89.64)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Insertion of temporary pacemaker (37.78)
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Pleural biopsy (34.24)
- Proctoscopy (48.23)
- Prostigmine test
- Therapeutic phlebotomy (383.99)
- Venous cutdown (38.94)
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กลุ่มที่ 3

หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทา หรือเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy (3324)
- Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56)
- Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25)
- Exercise stress test (89.41)
- Liver biopsy (50.11)
- Renal biopsy (55.23)
- Upper GI endoscopy (45.13, 45.16)
- Pericardial tapping (37.0)
- Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06)
- Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233)
- Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11)
- Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding (44.43)
- Transcatheter embolization of gastric or duodenal bleeding (44.44)
- Percutaneous ablation of liver lesion or tissue (50.24)
- Transarterial oily chemoembolization (9925, 8847)
- Closed (percutaneous) (needle) biopsy of intra-abdominal mass (54.24)
- Implantation of automatic cardioconverter defibrillator (AICD) (37.94)

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 1 สามารถตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง
- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus
- Bone marrow aspiration interpretation
- Electrocardiography
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, ascitic fluid,
synovial fluid
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body fluid
- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus
- Peripheral blood smear
- Stool examination for parasite and occult blood
- Urinalysis
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจแปลผลได้ด้วยตนเอง
:: รังสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
MRI brain
GI contrast radiography
Thyroid uptake and scan
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:: โลหิตวิทยา
Clotting time
Complete blood count
Coombs’ test
Cold agglutinin
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Hemoglobin analysis
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)
Osmotic fragility test
Screening coagulogram
Protein electrophoresis
Vitamin B12 level, and folic acid level
:: ฮอร์โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
:: จุลชีววิทยา
Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen
Assay for H. pylori
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens eg. Blood, Urine,
Urethral discharge
Profiles of viral hepatitis serology
Viral load eg HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
:: อิมมูโนวิทยา
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Rheumatoid factor
Anti CCP
Serological test for glomerulonephritis
Serological test for infectious disease
CD4
:: ระบบการหายใจ
Arterial blood gas
Pulmonary function test
:: พิษวิทยา
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
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:: อื่นๆ
Hb A1C , Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Fasting and postprandial plasma glucose
Fractional excretion of sodium and other electrolyte
Oral Glucose tolerant test (OGTT)
Lipid profiles
Liver function test
Microalbuminuria
Serum ketone
Serum muscle enzymes
Serum และ urine osmolality
Transtubular Potassium Gradient (TTKG)
Tumor marker
Urinary protein/creatinine
Amylase/lipase enzymes
Serum cardiac markers
Serum lactate
Body fluid analysis
ระดับที่ 3

สามารถส่งตรวจและนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
:: รังสีวินิจฉัย
Bone densitometry
Bone scan
Carotid angiography
Carotid doppler ultrasound
IVP
MRA brain
MRI spinal cord
Myelography
Myocardial Thallium scan
Pulmonary angiography
Renal angiography and venography
Renal scan
Retrograde pyelogram
Single photon emission computed tomography( SPECT)
Transcranial carotid ultrasound
Ventilation/ Perfusion lung scan
PET / CT scan
Voiding cystourethrography
:: พยาธิวิทยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
102

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

:: ทางเดินอาหาร
24-hour esophageal pH monitoring
Esophageal manometry
:: อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity
:: ระบบการหายใจ
Sleep study
:: ประสาทวิทยา
EEG
EMG and NCV
Evoked potential
:: โลหิตวิทยา
Flow cytometry
HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
Thrombophilia test
:: เวชพันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA/ Gene mutation testing
:: อื่นๆ
Cystoscopy
Erythrocyte transketolase activity
Lipoprotein electrophoresis
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry
Serum zinc, copper
Thiamin pyrophosphate effect
3. การประเมินหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1
การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้วยตนเอง
- Anthropometric measurement
- Assessment of nutritional status
- Communication skill เช่น patient /family counseling, breaking bad news
- Cognitive assessment ที่เทียบเท่ากับ Mini mental state examination (MMSE)
- Enteral nutrition
- Genetic counseling
- Parenteral nutrition
- Pattern of inheritance of genetic disease
- Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือต่อการถ่ายทอดโรคมากน้อย
เพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัด
- Mechanical ventilator
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กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ทาด้วยตนเองหรือช่วยทา
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทาหรือเคยเห็น
- Bone marrow/Stem cell transplantation
- Renal transplantation
- Plasmapheresis

ความรู้ทางด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
3) การบอกข่าวร้าย
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6) เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน
2. Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผู้ป่วยสังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
(3) มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ในการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเหมาะสมตามบริบท
2) พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วยสังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิรวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธ
การรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
(5) การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
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4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผู้ป่วยและญาติ
3. System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผู้ป่วย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติเช่นบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
4. Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group (DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเช่น flow chart, control chart เป็นต้น
13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัยเป็นต้น
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ภาคผนวก 4
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน)
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน)

2
10
500
150
50

3
10
500
150
50

4
10
500
150
50

5
10
500
150
50

6
12
600
180
60

50

50

50

50

60

7
14
700
210
70

8
16
800
240
80

9
10
11
12
18
20
22
24
900 1000 1100 1200
270 300 330 360
90 100 110 120

70

80

90

100

110

120

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
13
14
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
26
28
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
1300 1400
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
390 420
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
130 140
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 130 140

15
16
17
18
30
32
34
36
1500 1600 1700 1800
450 480 510 540
150 160 170 180

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
19
20
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
38
40
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
1900 2000
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
570 600
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
190 200
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 190 200

21
22
23
24
42
44
46
48
2100 2200 2300 2400
630 660 690 720
210 220 230 240

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
25
26
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
50
52
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
2500 2600
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
750 780
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
250 260
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 250 260

27
28
29
30
54
56
58
60
2700 2800 2900 3000
810 840 870 900
270 280 290 300

150

210

270

160

220

280

170

230

290

180

240

300
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จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
จานวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน)
- หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน)
หมายเหตุ

31
62
3100
930
310

32
64
3200
960
320

33
66
3300
990
330

34
68
3400
1020
340

35
70
3500
1050
350

36
72
3600
1080
360

310

320

330

340

350

360

จำนวนผู้ป่วยนอกอำยุรศำสตร์ นับทั้งคลินิกอำยุรกรรมและคลินิกเฉพำะโรค
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ภาคผนวก 5
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์
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เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะตามทีร่ าชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี้
1. เกณฑ์ทั่วไป
(1) คุณสมบัติทั่วไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอ ก
พอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง
(ง) มีกลุ่ มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สังกั ดกรมการแพทย์ เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนิ นการ โดยผู้บ ริหารของ
โรงพยาบาล ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่ มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การ
บริห ารการศึ กษาที่ทั น ยุคตามสมั ย เป็ นต้ น ระบบบริห ารงานดั งกล่าวให้ ทาเป็ นระเบี ยบของโรงพยาบาล และ
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเพี ยงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับการฝึกอบรม ได้แ ก่
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พยาธิวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม และมีความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรการฝึกอบรม
(ซ) มีการจัดทาหลักสูตร เพื่อให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์ เข้า
สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรั พยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้งนีม้ ีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้
และมีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน มีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้
(ก) ห้องปฏิบัติการสาหรับการชันสูตร สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจาเพาะที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม
โดยมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความชานาญเป็นผู้ควบคุม
 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา
ที่ได้ จากการผ่ าตัดหรือการทาหั ตถการ สามารถเตรียมสไลด์ ชิ้น เนื้ อเยื่อ และสิ่ งส่ งตรวจเพื่ อ ตรวจด้วยกล้อ ง
จุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คาปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจา
บ้านทุกสาขาได้ มีการตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อจากศพ หรือตรวจชิ้นเนื้อตัวอย่าง และการตรวจทางเซลล์วิทยา
ต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุก
ราย
 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิ กหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิ ตวิทยา เคมี
คลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิท ยา วิทยาภู มิคุ้มกัน ได้เป็นประจา รวมทั้งจะต้องมีการให้บ ริก ารทางด้าน
ธนาคารเลือดที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม
(ข) หน่วยรังสีวิทยา มีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมได้
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(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ มีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนี
สาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวกหรือมีการบริหารจัดการระบบการ
ค้นหาความรู้จากหนังสือและวารสารต่างๆผ่านทางระบบ Intelligence Technology (IT) ซึ่งสามารถใช้บริการได้
อย่างคลอบคลุมในสถาบัน
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ จัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษา
ที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพและสามารถกระทาได้ด้วยการ
ใช้ระบบ IT อย่างสะดวกและปลอดภัย
(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม มีหน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และนอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่น เช่น กระดูกและข้อ จักษุวิทยา วิสัญญี วิทยา จิตเวช
ศาสตร์ เป็นต้น
(4) กิจกรรมวิชาการ มี การจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ทั้ งในหน่ วยงานที่ รับผิด ชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น
กิ จ กรรมวิ ช าการระหว่ า งหน่ ว ยงานหรื อ ระดั บ โรงพยาบาล เช่ น morbidity mortality conference, clinicopathological conference
นอกจากนี้ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ต้องจัด หรืออนุญาต ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการ
นอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร
2. เกณฑ์เฉพาะ
มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ ฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริการที่มีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามที่ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ ดังนี้
(1) มีแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่า คื อ สาขาประสาทวิทยา, สาขาโลหิต
วิทยา, สาขามะเร็งวิทยา และสาขาตจวิทยา แบบเต็มเวลา อย่างน้อย 10 คน
(2) มีผู้ป่วยนอกอายุรกรรมอย่างน้อย 500 ครั้ง/การตรวจ/สัปดาห์
(3) มีผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ อย่างน้อย 150 ครั้ง/การรับไว้/เดือน
(4) มีผู้ป่วยที่รับปรึกษานอกแผนกอย่างน้อย 50 ครั้ง/เดือน
(5) มีหัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. อย่างน้อย 50 ครั้ง/เดือน
(6) มีกิจกรรมวิชาการที่แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีต้องเข้าร่วมอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
- Admission round อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
- Medical grand round หรือ interesting case conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- Mortality-morbidity conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- Journal club อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- Clinical pathological conference อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- Interdepartmental conference อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีสถานภาพที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาเป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก
สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเพิ่มประสบการณ์ความรู้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่
เกิ น 3 เดือน โดย ให้ อิส ระแก่ผู้รับ การอบรมทาการเลือกสถาบัน ได้ แต่ต้อ งมี คุณ สมบั ติข องการเป็ นสถาบัน ฝึกอบรม ตาม
หลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ภาคผนวก 6
การรับรอง วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์
ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”

112

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

การรับรอง วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ
และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้าน หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถ
แจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณี
ที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์แล้ว หากมีความประสงค์จะ
ให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิ บัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ
อว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
1. ผลงานวิจั ยหรือส่ วนหนึ่ งของผลงานวิ จั ยต้ องได้ รับการตี พิ มพ์ หรืออย่างน้ อยได้ รับ การยอมรับให้ ตี พิ มพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็นงานวิจัยแบบ systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิ่ม
วงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006)
ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือ
วุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้ วว. หรือ อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็น
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรการศึ กษา อาจารย์รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรการศึ กษา อาจารย์ คุ มวิทยานิพ นธ์ หรือเป็ นวุฒิ การศึ กษาประจ า
สถานศึกษาได้
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ จะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้
เท่านั้น
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