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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

4. พันธกิจ 
 กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายการผลิตอายุรแพทยใหเพียงพอตอความตองการของระบบ 
บริการสุขภาพ ในประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุงเนนการฝกอบรมแพทยประจําบานใหมีความรูความสามารถ
และเช่ียวชาญ ในการดูแลรักษาผูปวย ในเวชปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ในระดับดีมาก สรางเสริมสุขภาวะผูปวยโดย
ยึดถือผูปวยเปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม ใหการบริการทางการแพทยท่ีเปนเลิศ มีความเขาใจในระบบ
สาธารณสุข สามารถบริหารทรัพยากรสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทของประเทศ สามารถตัดสินใจไดอยางอิสระในการ
สงตอผูปวยอยางเปนระบบภายใตการบริหารจัดการกระบวนการดานคุณภาพ และความปลอดภัยของผูปวยเปนอยางดี 
รวมท้ังมีความรูดานสาขาอ่ืนๆอยางรอบดาน มีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมมาสูกระบวนการรักษา มีการเรียนรูในวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง มีความเปนมืออาชีพท่ีไดรับการยอมรับ สามารถเปนตนแบบใหกับแพทยโรงพยาบาลอ่ืนๆในกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพทํางานเปนทีมอยางมีความสุข สื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูรวมงานไดดี ปรับตัว
ตามความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม  มีจริยธรรมยึดมั่นในหลัก  ธรรมาภิบาล  มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ืออาทร  
มีทัศนคติและเจตคติท่ีดีตอผูปวย ผูรวมงาน และองคกร มีจิตสํานึกการเปนจิตอาสาและพรอมในการใหบริการทาง
อายุรศาสตรท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล  นํามาสูการพัฒนาบริการสุขภาพระดับตติยภูมิดานอายุรศาสตรท่ีเปนเลิศเปน
ประโยชนสูงสุดแกสังคมชุมชน สถาบันและประเทศชาต ิ 
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5. ผลลัพธและวัตถุประสงคของการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
5.1 ผลลัพธของการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
แพทยท่ีจบการฝกอบรมตองสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน ดังน้ี 

5.1.1. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล สําหรับนํามาคิดวิเคราะห
อยางเปนเหตุเปนผลเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม 

ข. วินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่ําเสมอ 
ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ 

5.1.2. ความรู  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน                 
(medical knowledge and skills) 

ก.   เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ 
ข.   มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร 

5.1.3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ(practice-based learning and improvement) 
ก. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางความรูใหมและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 
ง. สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 

5.1.4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทยนักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสทิธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

ง. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร 

5.1.5. ความเปนมืออาชีพ  (professionalism) 
ก. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยญาติผูรวมงานเพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (continuous professional 
development) 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

5.1.6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (system-based practice) 

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 
ค. มีความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยของผูปวย 
ง. มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิผูปวย 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
          กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี จัดแผนการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร และเกณฑมาตรฐาน 
การฝกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร 
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ป 2561 ท่ีรับรองโดยแพทยสภา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุมงาน
อายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี มีหนาท่ีกํากับดูแลและประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหดําเนินไปตามเปาประสงคท่ีวางไว  
 

6.1 วิธีการใหการฝกอบรมและการประเมินผล 
แพทยประจําบาน กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี จะไดรับความรูทางทฤษฎี การฝกทักษะหัตถการ 

ทางคลินิกรวมท้ังการเรียนรูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและมีการประเมินผลท่ียุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได  
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีหลักสูตรกําหนดไวตามสมรรถนะท้ัง 6 ดาน โดยครอบคลุมความรู ทักษะและเจตคติ ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพไดดวยตนเองในอนาคต ดังตอไปน้ี  

 
ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม การประเมินผล 

1. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย
ผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล 
สําหรับนํามาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุ
เปนผลเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจใหการดูแล
รักษาผูปวยอยางเหมาะสม 

- แพทยประจําบานปฏิบัติงานบนหอผูปวยและ
ในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเรียนรูการดูแลผูปวย
แบบองครวม รวมกับสหวิชาชีพ   

- แพทยประจําบานปฏิบัติงานในหองฉุกเฉิน  
- แพทยประจําบานปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวย

หอผูปวยวิกฤต  และหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ 
- แพทยประจําบานออกตรวจผูปวยนอก

อายุรศาสตรเปนประจําทุกสัปดาห 
- แพทยประจําบานเขารวมในกิจกรรมทาง

วิชาการ อาทิ การสอนขางเตียง การประชุม
วิชาการ  และวารสารส โมสร  เป นต น 
(ภาคผนวก 1) 

- แพทยประจําบานไดรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับหัตถการและการตรวจ
พิเศษตางๆท่ีใชในทางอายุรศาสตร  

- มีการฝกอบรมและทบทวนเก่ียวกับภาวะโรค
อายุรศาสตรฉุกเฉินเปนประจําทุกป 

- การ เรี ยนรู ด วยตนเอง (self-reflection) 
ในระบบ electronic portfolio 

- ก า ร ใ ห ข อ มู ล ป อ น ก ลั บ ร า ย บุ ค ค ล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 
ผานการประเมิน Entrustable 
professional activities (EPA) 
(ภาคผนวก 2) 

- ประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน 
- ประเมินสมรรถนะโดยผูปวย 
- การสอบภาคปฏิบัติท่ีกลุมงานจดั 
- การสอบภาคปฏิบัติของราชวิทยาลัย

อายุรแพทย 
(แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3) 

- มิติการประเมินคณุภาพเวชระเบียน 
- ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง (self-

reflection) ในระบบ e -portfolio 
โดยอาจารย facilitator 
 
 

1.2 วินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผดิปกติทาง
อายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทย
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

1.3 บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ
และสม่ําเสมอ 

- แพทยประจําบานบันทึกขอมลูเวชระเบียน
ผูปวยในหอผูปวย และผูปวยนอกไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ โดยม ี
อาจารยเปนผูตรวจสอบความถูกตองและให
ขอมูลยอนกลับ (feed back) 

- จัดการเรียนการสอนเรื่องการสรุปเวชระเบียน 
การลงรหสัโรค การสรุปสาเหตุการตาย 
(แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1) 
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ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 
1.4 ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ - จัดการอบรมเก่ียวกับการปองกันการติดเช้ือใน 

โรงพยาบาล (infection control) 
และอาชีวอนามัย (occupational health) 
(แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1) 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 
 

 

2. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน  
2.1 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน
ของรางกายและจติใจ 

- จัดสอนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต 
(correlated basic medical science)  
(แพทยประจําบานปท่ี 1) 
 

- การสอบวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
พ้ืนฐานประยุกต
(แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1) 

2.2 มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และ
ความเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร 

- แพทยประจําบาน ปฏิบัติงานในสาขาวิชา
เฉพาะทางตางๆ ของอายุรศาสตร ไดแก 
สาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาโรคไต 
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตบั 
สาขาวิชาโลหติวิทยา สาขาวิชาประสาทวิทยา 
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ 
สาขาวิชาโรคติดเช้ือ 
สาขาวิชาโรคภูมิแพและขอ สาขาวิชาตอมไรทอ  
สาขาวิชาโรคผิวหนัง  
สาขาวิชามะเร็งวิทยา (แพทยประจําบานปท่ี 2) 

- แพทยประจําบาน เขารวมกิจกรรมวิชาการ 
อาทิ การสอนขางเตียง การประชุมวิชาการ 
และวารสารสโมสร เปนตน (ภาคผนวก 1) 

- การจัดประสบการณเรยีนรูบรรยายเน้ือหาหลัก
ทางอายุรศาสตร   ( Essential lectures, 
special guest  lecture) หมุนเวียนตลอดป
การศึกษา 

- ไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับหัตถการการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตางๆ ท่ี
ใชในอายุรศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- การสอบขอเขียนท่ีกลุมงานจัด 
(แพทยประจําบานปท่ี 1, 2)  

- การสอบขอเขียนของราชวิทยาลัย
อายุรแพทยฯ (แพทยประจําบานปท่ี 
2) 

- การสอบรายยาวของราชวิทยาลยัอายุร
แพทยฯ (แพทยประจําบานปท่ี 3) 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  
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ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

3.1 มีความคิดสรางสรรคตามหลัก 
วิทยาศาสตรในการสรางความรูใหมและการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

- แพทยประจําบานใหการรักษาผูปวยตามหลัก 
ทางวิทยาศาสตร 

- มีการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล  

- การประเมินคณุภาพเวชระเบียน 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน

การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  
 

3.2 ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุขได  

- แพทยประจําบานตองทํางานวิจัยระหวางการ
ฝกอบรมอยางนอย 1 เรื่อง โดยเปนการศึกษา
แบบ retrospective, prospective หรือ 
cross-sectional โดยตองเปนผูวิจัยหลักและมี
อาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแลตลอด 3 ป และ
ตองนําเสนอ  โครงรางวิจัยและผลวิจัยในชวง
กอนจบการฝกอบรม  

- มีกิจกรรมเก่ียวกับการอานงานวิจยัประเภท
ตางๆ critical apprasial วารสารทางการ 
แพทยเปนประจําทุกเดือนและมีวิทยากร 
ภายนอกมาใหความรูเพ่ิมเติม 
 

- การนําเสนอโครงรางวิจัย 
(แพทยประจําบานปท่ี 1)  

- การนําเสนอการอานงานวิจัยประเภท
ตางๆ critical apprasial articles 
(แพทยประจําบานปท่ี 2)  

- การนําเสนอรายงานผลการวิจัย 
และสงรูปเลมวิจัยฉบับสมบูรณ 
(แพทยประจําบานปท่ี 3)  
 
 

3.3 เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวย
ตนเองจากการปฏิบัติ 
 

- มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวย
แบบองครวม และสหวิชาชีพ 

- ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย แพทยเพ่ิมพูน
ทักษะ และแพทยประจําบานรุนนอง 

- การเรยีนรูดวยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio  

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม  
 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 
ผานการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  

- ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง  
(self-reflection) ในระบบ  
e-portfolio 
โดยอาจารยfacilitator 

 
 

3.4 สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยาง
เหมาะสม 
 

- การเรยีนรูดวยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio  

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  

- ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง  
(self-reflection) ในระบบ            
e-portfolio โดยอาจารย facilitator 
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ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
4.1 นําเสนอขอมูลผูปวย และอภปิราย
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

- แพทยประจําบานฝกนําเสนอขอมลูผูปวยและ
อภิปรายปญหา ในกิจกรรมวิชาการตางๆ อาทิ 
admission round, consultation round, 
grand round เปนตน 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม  
 

- ประเมินผลจากแบบประเมินกิจกรรม 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน

การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  

- ประเมินผลจากผูรวมงาน 
แพทยประจําบานรุนพ่ี, พยาบาล, 
นักศึกษาแพทยและผูปวย  

4.2 ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย 
นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  

- แพทยประจําบานทํางานเปนทีม 
รวมกับแพทยประจําบานช้ันปอ่ืนๆและ 
นักศึกษาแพทย ปท่ี 4-6 มีการสอนขางเตียง 
การสาธิตการทําหตัการภายใต 
การควบคุมดูแลของแพทยประจาํบานช้ันปท่ี 3 
และอาจารยประจําหอผูปวย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับทักษะการ
สื่อสารท่ีดีกับผูรวมงาน 
(แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1)  

- ฝกปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร รวมกับ 
สหวิชาชีพอ่ืนบนหอผูปวย 

- แพทยประจําบานทุกใหคําแนะนําท่ีถูกตอง
เหมาะสมแกผูปวยและญาติ 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารย, แพทยประจําบานรุนพ่ี, นักศึกษา
แพทย, และผูปวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติได
อยางถูกตอง, เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของความเมตตา เคารพในการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4.4 มีมนุษยสัมพันธท่ีด ีทํางานกับผูรวมงาน
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 
4.5 เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทย
และบุคลากรอ่ืน 
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ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 
5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีด ี
เอ้ืออาทรตอผูปวย ญาต ิผูรวมงาน เพ่ือน
รวมวิชาชีพและชุมชน 

- อาจารยผูใหการฝกอบรมประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี 

- แพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมการให
ความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย โดย
ผานกิจกรรมทางวิชาการบูรณาการ ดาน
ความรูทางวิทยาศาสตร  การแพทยประยุกต 
และความรูสหสาขาวิชาชีพ  เชน 
interhospital conferrence, morbidity-
mortality conferrence เปนตน  

- แพทยประจําบานไดรับการพัฒนาใหมีเจตคติท่ี
ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย  

- แพทยประจําบาน ตองทํางานวิจัยโดยเปน
การศึกษาแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study 
และเปนผูวิจัยหลัก 

- แพทยประจําบานทุกช้ันปเรียนรูเพ่ือใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองผานกระบวนการ 
revalidation ดวยระบบ e-portfolio 
โดยมีการสะทอนการเรียนรูของตนเอง  
(self-reflection) และใหขอมลู สะทอนกลับ 
(giving feedback) ของอาจารย 
(facilitator)เพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพ 

- กําหนดตารางหมุนเวียน แพทยประจําบานท่ี
รับผิดชอบการเตรียมกิจกรรมวิชาการในแตละ
สัปดาหอยางชัดเจน แพทยประจําบานมีอิสระ
ทางความคิดในการเตรียมกิจกรรมและ
กรณีศึกษาผูปวยท่ีจะนําเสนอ  

- จัดกิจกรรมการวางแผนพูดคุยกับ ผูปวยและ
ญาต ิรวมกับทีมสหสาขาท่ีดูแลรักษา 
palliative care 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback)  
- มีการจัดกิจกรรมสมันาระหวาง แพทยประจํา

บานและอาจารย เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ี
และสรางสมัพันธภาพท่ีด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลจากแบบประเมินกิจกรรม 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน

การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  

- ประเมินผลจากผูรวมงาน 
แพทยประจําบานรุนพ่ี, พยาบาล, 
นักศึกษาแพทยและผูปวย 

- ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง  
(self-reflection) ในระบบ            
e-portfolio โดยอาจารย facilitator 
 

5.2 มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนา
ไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous professional 
development) 
5.3 มีความรับผดิชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
5.4 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 
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6. ผลลัพธของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 
6.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ
สุขภาพและระบบยาของประเทศ 

- แพทยประจําบานมีประสบการณการเรยีนรู
เก่ียวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบ
ความปลอดภัยของผูปวย รวมท้ังสิทธิผูปวย มี
การบรรยายทางวิชาการทางแพทยและระบบ
การทํางานในโรงพยาบาลกอนการข้ึน
ปฏิบัติงานจริง    (แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1)  

- แพทยประจําบานมีประสบการณการเรียนรู
เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา cost consciousness medicine 
หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ และ
ระบบยาของประเทศ ระบบการสงตอผูปวย 

- แพทยประจำบานทุกช้ันปมีประสบการณการเรี
ยนรูเก่ียวกับความตองการดาน 
สุขภาพของชุมชน 
ความตองการของระบบสุขภาพ 
การตอบสนองของระบบสุขภาพ ระดับทองถ่ิน 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  

- การบรรยายทางวิชาการทางดานอ่ืนๆ ท่ี
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม การกระตุนให
ตั้งใจทํางานหรือเรียนรูเพ่ิมเติมจากอาจารยท่ีมี
ประสบการณดานตางๆ  

- การเรยีนรูดวยตนเอง (self-reflection) ใน
ระบบ electronic portfolio  

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 
โดยอาจารย, นักศึกษาแพทย, แพทยประจํา
บานรุนพ่ี, บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ และ
ผูปวย  

- มีการรับฟงความคิดเห็นปญหาอุปสรรค
ระหวางการฝกอบรมจากแพทยประจําบานใน
การประชุมระหวางอาจารยและแพทยประจํา
บาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA)  

- ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง  
(self-reflection) ในระบบ  
e-portfolio โดยอาจารย facilitator 
 

6.2 มีความรูและมสีวนรวมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 
6.3 มีความรูความเขาใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวย 
6.4 มีความรูความเขาใจในเรื่องสทิธิผูปวย 
6.5 มีความรูความเขาใจในเรื่องการใช
ทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) สามารถ
ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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การจ ัดการฝ ึกอบรมตลอด 3 ป มีการจ ัดการฝ ึกอบรม ดังนี้  
1.   ฝกอบรมปฏิบัติงานในการดแูลผูปุวยอายุรศาสตร เปนเวลาอยางนอย 21 เดือน     

                  และปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางรวมกันไมเกิน 15 เดือน  
2.   ปฏิบัติงานในแตละสาขาวิชาเฉพาะทางไมนอยกวา 4 สัปดาหในแตละสาขาวิชา และไมเกิน 3 เดอืน  
3.   จัดวิชาเลือกอยางนอย 1 เดือนทางดานอายุรศาสตร และสาขาเฉพาะทาง    

                  หรือสาขาวิชาอ่ืนตามท่ีสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรและไดรับการรับรองจากแพทยสภา  
4.   จัดประสบการณการเรียนรูดานอายุรศาสตรของแพทยประจําบานในโรงพยาบาลสวนภมูิภาค 1 เดือน  
5.   จัดใหมีประสบการณการเรียนรู entrustableprofessionalactivities (EPA) ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 2 
6.   จัดใหมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเองในระบบ electronic portfolio  
7.   จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาคือแพทยประจําบาน 1 คนตอ อาจารย 1 คน  
 
6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3) 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว แพทยประจําบานจะตองมีความรูความสามารถในเน้ือหาตอไปน้ี 
(1) ความรูพ้ืนฐานของอายุรศาสตรและระบบท่ีเก่ียวของ 
(2) โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตรท่ีสําคัญ 
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรศาสตร 
(4) การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

6.3 การทํางานวิจัย 
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective, cross-sectional 

อยางนอย    1 เรื่อง  หรือทํา  systemic review หรือ meta-analysis ทําอยางนอย 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 
3 ป โดยแพทยประจําบานเปนผูเลือกหัวของานวิจัยไดอยางอิสระ และตองเปนผูวิจัยหลักหรือผูนิพนธหลัก งานวิจัย
ดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลัก ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2. วิธีการวิจัย 
3. ผลการวิจัย 
4. การวิจารณผลการวิจัย 
5. บทคัดยอ 

            ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 ความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยประจําบานอายุรศาสตรตองบรรลุตามหลักสูตร 

การฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาอายุรศาสตร ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 5 
พ.ศ.2561 

การพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหน่ึงของผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุด
การฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบาน ตองเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําสงราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ท้ังน้ีกลุมงาน จะรายงานช่ืองานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษา 
และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลอยางท่ัวถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แต

นํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 
2. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคนควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยใน

คน/หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย  
5. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 
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สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูปวย 
1. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว  ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลง

โดยเครงครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสําเนาแกผูปวย

หรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด 
3. ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย                                    
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมไดเปน

สวนหน่ึงของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ยกเวนไดมีการ
ระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้ง
ทางตรงและทางออมท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยและ  ผูดูแลผูปวย 

5. กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติหากมี
ผลลัพธท่ี  อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย เพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป       

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ  ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพ้ืนฐาน 3 ขอ 
ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ   

6.1 การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย 
6.2 การเคารพสิทธิของผูปวย  
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะไดรับบริการทางการแพทย  

ตามมาตรฐาน 
 

กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 3 ป (36 เดือนของการฝกอบรม) 
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ไดกําหนดกรอบการวิจัย ไวดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4  จํานวนปของการฝกอบรม 
การฝกอบรมมีท้ังสิ้น 3 ป โดยมีเกณฑประเมินในการเลื่อนช้ันป 
 
 
 
 
 
 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
0 
6 

จัดฝกอบรมการวิจัยพ้ืนฐานทางคลินิก  
จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย 

9-12 จัดทําโครงรางงานวิจัยและนําเสนอใน research meeting 
12 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ) 
15 เริ่มเก็บขอมูล 
21 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย  
27 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
31 จัดทําบทคัดยอเพ่ือสงผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยอายุรแพทย 

แหงประเทศไทย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับบรางใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยปรับแกไข 
33 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ใหทําการ

ประเมินผล  สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติข้ันสุดทาย 

10 
 



 

 

6.5 การบริหารการจัดการฝกอบรม 
 

6.5.1 การหมุนเวียนและการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
 แพทยประจําบานชั้นปท่ี 1 

         ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางอายุรศาสตรท้ังผูปวยในและผูปวยนอกโรงพยาบาลราชวิถีเปน

ระยะเวลา 11 เดือน และสถาบันรวมฝกอบรมปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  1 เดือน โดยอยูในความควบคุม

ของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

การดูแลผูปวยใน 

- ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางอายุรศาสตรผูปวยใน 8 เดือน 
- ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยหองฉุกเฉิน 1 เดือน 
- ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยหอผูปวยวิกฤต  1 เดือน  
- ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสมทบ 1 เดือน  
- บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยในไดอยางถูกตองสมบูรณ 

การดูแลผูปวยนอก 
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางตอเน่ืองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมง 

- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางนอย 1 เดือน 

- บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอกไดอยางถูกตองสมบูรณ 

 แพทยประจําบานชั้นปท่ี 2 

        ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลักตางๆของอายรุศาสตร ท่ีโรงพยาบาลราชวิถี เปนระยะเวลา  
11 เดือน และสาขาวิชาเลือกอิสระอายุรศาสตรภายในโรงพยาบาลราชวิถีเปนระยะเวลา 2  สัปดาห โดยอยูในความ
ควบคุมของอาจารยประจําสาขาวิชาตางๆ 

การดูแลผูปวยใน 
- ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลักตางๆ ของอายุรศาสตรเปนระยะเวลาสาขาละ 1 เดือน 
- ปฏิบัติงานเปนท่ีปรึกษาผูปวยนอกแผนกทางดานอายุรศาสตรท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 
- บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยในไดอยางถูกตองสมบูรณ 

การดูแลผูปวยนอก 
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางตอเน่ืองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมง  
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกในสาขาวิชาท่ีหมุนเวียน ตามตารางกําหนด  
- บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอกไดอยางถูกตองสมบูรณ 
 แพทยประจําบานชั้นปท่ี 3 

  ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางอายุรศาสตรท้ังผูปวยในและผูปวยนอกเปนระยะเวลา 10 เดือน  มีวิชา
เลือกนอกโรงพยาบาลเปนระยะเวลาอยางนอย 6 สัปดาห โดยอยูในความควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

การดูแลผูปวยใน 
- ปฏิบัติงานเปนท่ีปรึกษาผูปวยนอกแผนกทางดานอายุรศาสตรท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 
- ปฏิบัติงานเปนหัวหนาแพทยประจําบานในหอผูปวยอายุรกรรมรวมท้ังหองฉุกเฉินและหอผูปวยวิกฤต 
- บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยในไดอยางถูกตองสมบูรณ 

การดูแลผูปวยนอก 
- ปฏิบัติงานเปนหัวหนาแพทยประจําบานดูแลผูปวยนอก 1 เดือน  
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางตอเน่ืองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมง  

ยกเวนในชวงท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและหองฉุกเฉิน 
    -    บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอกไดอยางถูกตองสมบูรณ 
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6.5.2 ผูรับผิดชอบบริหารจัดการการฝกอบรม  
คณะกรรมการวิชาการ  มีอาจารยของกลุมงาน และตัวแทนแพทยประจําบานเปนกรรมการมีการประชุมรวม 

ระหวางคณะอนุกรรมการฯกับแพทยประจําบานเปนประจํา  
 คณะกรรมการวิชาการของกลุมงานมีหนาท่ี ดูแล กํากับ ประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหดําเนิน 

ไปตามเปาประสงคท่ีวางไวภายใตสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม  
 
6.5.3 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ   
กําหนดใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการท่ีกลุมงานจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ (ภาคผนวก 1) 

แพทยประจําบานควรเขารวมหากไมกระทบตอภารกิจหลัก และตองเขารวมกิจกรรมทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 80 
ของเวลากิจกรรมท้ังหมด  
 

6.5.4 สภาวะการปฏิบัติงาน 
กลุมงานจัดใหแพทยประจําบาน ทํางานภายใตสภาวะการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

            ของแพทยประจําบาน  
   

การออกตรวจผูปวยในท่ีหอผูปวยอายุรกรรม  
- แพทยประจําบานทุกช้ันป เริ่มปฏิบัติงานบนหอผูปวยเวลา 07.00 น. ในวันราชการ และ 08.00 น. 

ในวันหยุดราชการ  
การออกตรวจผูปวยนอกท่ีคลินิกอายุรกรรม 
- แพทยประจําบานทุกช้ันป  กําหนดใหออกตรวจหองตรวจผูปวยนอกตามตาราง สัปดาหละ 1 ครั้งใน 

เวลา 08.00–10.00 น. หรือ 10.00–12.00 น. ในชวงวันและเวลาเดิมตลอดหลักสูตร (ยกเวนหาก
ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต ICU, CCU, หองฉุกเฉิน) 

  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- แพทยประจําบานทุกช้ันป ตองอยูเวรนอกเวลาราชการ เพ่ือดูแลผูปวยทางอายุรศาสตร ผูปวยฉุกเฉิน 

และหออภิบาลผูปวยวิกฤติ  ตามท่ีกลุมงานหรือสถาบันสมทบกําหนด ภายใตการดูแลของ 
แพทยประจําบาน หัวหนาเวร และอาจารยเวรประจําวันน้ัน และไดรับคาตอบแทนการอยูเวรนอก 
เวลาราชการแบบเหมาจาย รายเดือน นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกต ิ

o แพทยประจําบานปท่ี 1 จะปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการท่ีหอผูปวยใน, 
หอผูปวยวิกฤตและหองฉุกเฉิน 

o แพทยประจําบานปท่ี 2 จะปฏิบัตงิานรับปรึกษาผูปวยนอกกลุมงาน  
o แพทยประจำบานปท่ี 3 จะปฏิบัตงิานเปนแพทยประจําบานหัวหนาเวร 

- เวลาปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการ นับตั้งแตเวลา 16.30-07.00 น. ของวันรุงข้ึนในวันราชการ และ 
08.00 และถึง 09.00 น. ของวันรุงข้ึนในวันหยุดราชการ ทําการสงตอปญหาผูปวยในแตละวัน เวลา 
16.30 น.  ในวันราชการ และ 09.00 น. ในวันหยุดราชการ ใหกับแพทยท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา 

- แพทยประจําบานปท่ี 1 และ 3  ท่ีไดรับหมุนเวียนประจําหองฉุกเฉินในแตละเดือน หมุนเวียน
ปฏิบัติงานตามชวงเวลา ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ภายใตการกํากับดูและของแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3  

- ชวงช่ัวโมงการทํางาน มีช่ัวโมงการทํางานในเวลาอยางนอย 8 ช่ัวโมง นอกเวลาราชการไมเกิน 40 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห   

- ระยะเวลาการทํางานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไมเกิน 16 ช่ัวโมงติดตอกัน  
 

6.5.5 การลาและการฝกอบรมทดแทน     
- แพทยประจําบานมีสิทธ์ิในการลากิจไมเกิน 5 วันตอป ลาพักผอนไมเกิน 10 วันทำการตอป 

โดยไมมีการสะสมสิทธิ วันลา ในกรณีท่ีลาเกินความจําเปน คณะกรรมการวิชาการจะพิจารณา 
ใหทํางานชดเชยตามความเหมาะสม  

- การลาพักผอนสามารถลาไดในชวงเวลาท่ีตารางกำหนด 
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- การลาปวยตองยื่นใบลาตามข้ันตอนตอประธานวิชาการ หากลาปวยเกิน 2 วันทําการ ตองมีใบ 
รับรองแพทยแสดงดวย 

- การลาอ่ืนๆ เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง 
ก) หากรวมเวลาแลวเกินกวารอยละ 20 ของการฝกอบรมแตละป จะตองฝกอบรมทดแทนระยะ 

เวลาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมงานแตตองไมนอยกวาเวลาสวน
ท่ีเกินรอยละ 20  

            ข) หากการลาพักรวมเวลาแลวไมถึงรอยละ 20 ของการฝกอบรมแตละปการฝกอบรมทดแทนให 
ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ 
 

   6.5.6  คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
 การกําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติงานและคาตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาเปนไปตามคําสั่งระเบียบ 

ของ โรงพยาบาลราชวิถี  
 

6.5.7  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา ในอัตราสวนอาจารย 1 ราย ตอแพทยประจําบาน 3 ราย (แพทยประจําบาน 1 ราย 

ตอ 1 ช้ันป) และอาจารยผูดูแลประจําช้ันปในอัตราสวนอาจารย 3  ราย ตอแพทยประจําบาน 1 ช้ันป เพ่ือกํากับดูแลผู
เขารับการฝกอบรมอยางท่ัวถึง ท้ังน้ีอัตราสวนอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม กับจํานวนแพทยในแตละป 
 
6.6  การวัดและประเมินผล 

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการแจงกระบวนการการวัดและประเมินผลใหแพทยประจําบานได
รับทราบเปนรายบุคคล โดยอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูแจงผล แพทยประจําบานสามารถตรวจสอบและอุทธรณไดเมื่อ
ตองการ โดยยื่นเรื่องตอหัวหนากลุมงาน 

  
6.7  การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมการเลื่อนชั้นปการยุติการฝกอบรม  

(1) การประเมินระหวางการฝกอบรม 
ก) จัดใหมีการประเมินแพทยประจําบาน ระหวางการฝกอบรม ครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะเจตคติและ

กิจกรรมทางการแพทย ในมิติตางๆ ดังน้ี 
มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 
มิติท่ี 2   การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน (ตาม EPA ขอ 2, 3, 4, 6) 
มิติท่ี 3   การตรวจเวชระเบียนผูปวยนอก (ตาม EPA ขอ 1, 5, 6) 
มิติท่ี 4   คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และสวนกลางราชวิทยาลัยอายรุแพทยฯ 
มิติท่ี 5   การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 
มิติท่ี 6   การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน 
มิติท่ี 7   การประเมินสมรรถนะโดยผูปวย 

-  ขอมูลมิติท่ี 6, 7 สามารถบันทึกไดใน electronic portfolio  
-  กลุมงานบันทึกขอมูลการประเมนิผูเขารับการฝกอบรมในมติิตางๆ ท้ังรายบุคคลและรายสถาบัน 

(ผานระบบสารสนเทศ) แลวรายงานผลไปยังคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ตามท่ีกําหนด 
ข)   Achievable entrustable professional activities (EPAs) ในแตละชัน้ป (ภาคผนวก 2) 

          ผลการประเมิน EPA นําไปใชในกรณีตอไปน้ี 
1. เพ่ือเลื่อนระดับช้ันปโดยเกณฑผานตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอน

การเขาฝกอบรม 
2. เพ่ือใชพิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝกอบรมปท่ี 3) 
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(2) เกณฑการเลื่อนชั้นป 
1. ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผานการประเมินตามมิติตางๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละมิติ     
      ยกเวน การสอบตามมิติท่ี 4 ใหใชเกณฑคะแนนผานข้ันต่ํา (minimal passing level) ของการสอบแตละ 
      ครั้ง  
3. ผานเกณฑการประเมิน EPA (ภาคผนวก 2) 
4. บันทึกขอมูลการเรียนรูดวยตนเองใน RCPT revalidation e-portfolio อยางนอย 50 เครดิต/ป 
5. มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของกลุมงาน ไมกอใหเกิดความเสื่อมเสีย 
      แกสถาบันและผานการประเมินตามเกณฑของกลุมงาน โดยพิจารณาจาก 

 แพทยประจําบานปท่ี 1   
o มีคะแนนการเขารวมกิจกรรมวิชาการของกลุมงานอายุศาสตรตลอดปการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 

รวมกับ   
o คะแนนสอบ MCQ รวม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ไมต่ํากวา minimal passing level และ   
o คะแนนสอบ Long case ไมต่ํากวารอยละ 60 และ 
o ผานการนําเสนอหัวของานวิจัยแกคณะกรรมการวิจัย  

 แพทยประจําบานปท่ี 2    
o มีคะแนนการเขารวมกิจกรรมวิชาการของกลุมงานอายุศาสตรตลอดปการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 

รวมกับ   
o คะแนนสอบ MCQ รวม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ไมต่ํากวา minimal passing level และ   
o คะแนนสอบ Long case ไมต่ํากวารอยละ 60 และ 
o ผานการนําเสนอการติดตามความกาวหนางานวิจัยแกคณะกรรมการวิจัย  

 แพทยประจําบานปท่ี 3  
o มีคะแนนการเขารวมกิจกรรมวิชาการของกลุมงานอายุศาสตรตลอดปการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 
o สอบผานท้ังภาคทฤษฎี งานวิจัย และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑของราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ  

(3) แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป 
    แพทยประจําบาน สามารถอุทธรณไดตามระบบของกลุมงาน หากกลุมงานพิจารณาแลวยืนยันไมผาน   
การประเมิน เพ่ือประเมินเพ่ือเลื่อนช้ันป  

1. แพทยประจําบานตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในสวนท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด แลวทําการประเมินซ้ํา ถาผาน
การประเมินจึงสามารถเลื่อนช้ันปได 

2. ถาไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนช้ันปซ้ําตามขอท่ี 1 หรือไมผานการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือเขาสอบ
วุฒิบัตรฯ ตองปฏิบัติงานในระยะช้ันปเดิมอีก 1 ป 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในช้ันปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนช้ันป ใหยุติการฝกอบรม  
ท้ังน้ีกลุมงานอายุรศาสตร จะสงผลการประเมินแพทยประจําบานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกป เพ่ือ

เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ และแพทยสภาตามลําดับ  
(4) การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 

1. คณะกรรมการวิชาการจะนําเสนอเรื่องในท่ีประชุมกลุมงานเพ่ือพิจารณา ผลการตัดสินของท่ี ประชุมกลุมงาน 
ถือเปนท่ีสิ้นสุด  

2. กลุมงานแจงผลการประเมินใหแกแพทยประจําบานรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของราช
วิทยาลัยอายุรแพทยฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแลและ 
การประเมินผลซ้ํา  

3. เมื่อแพทยประจําบานลงช่ือรับทราบ กลุมงานจะสงสําเนาผลการประเมินใหอนุกรรมการฝกอบรมและ 
สอบราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ทราบตอไป 
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(5) การดําเนินการเพ่ือยุติการฝกอบรม 
1. การลาออก แพทยประจําบานตองทําเรื่องช้ีแจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห เมื่อ

สถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลว จึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือ
เห็นชอบและแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธ์ิการสมัครเปนแพทยประจํา บาน 
เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคําช้ีแจงจากสถาบัน
ฝกอบรม การลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา   

2. การใหออก 
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวยหรือ       

ตอช่ือเสียงของสถาบันฝกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ

ตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ 
เมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก จะทําการแจงแพทยประจําบานรับทราบ พรอมใหพักการปฏิบัติงาน

แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน 
ประกอบดวยหัวหนาสถาบันฝกอบรมอ่ืนจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพ่ือดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภา จนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการให
ออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 
(6)   การอุทธรณผลประเมินการเรียนรูของแพทยประจําบาน  

     แพทยป ระจํ าบ า นสามา รถ เ ขี ยนคํ า ร องหรื อ อุทธรณ ก ารประ เมิ นผลไ ด  โ ดยยื่ นคํ า ร อ งต อ 
ประธานการบริหารหลักสูตรอายุรศาสตร  
 

 6.8  การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร 
ประกอบดวยการผานการฝกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และงานวิจัย 

 คุณสมบัติเพ่ือรับการเสนอช่ือเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยกลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 
1. ผานคุณสมบัติการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับช้ันปครบท้ัง 6 ขอ 
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
3. สงผลงานวิจัยภายในกําหนดเวลา 
4. มีศักยภาพท่ีจะผานการฝกอบรมในระดับแพทยประจําบานปสุดทายตามหลักสูตรหรือปฏิบัติงานชดใชทุน หรือ

ปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีเปนศูนยแพทยศาสตรคลินิกของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ รับรองโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร 
หลังจากผานการฝกอบรมแพทยเพ่ิมพูนทักษะไมนอยกวา 3 ป 

 วิธีการสอบแนวทางการประเมินผลใหมีการทดสอบประกอบดวย 
- ภาคขอเขียนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และขอสอบประเภทอ่ืนตามท่ี

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน 
- ภาคปฏิบัติ ไดแก การสอบรายยาว (long case) และการปฏิบัติทางคลินิกในสถานการณจริงหรือสถานการณ

จําลอง (assessment of specific clinical encounter; ASCE) โดยรูปแบบและระยะเวลาท่ีใชเปนไปตามท่ี
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน 

 การจัดการสอบ 
- การสอบภาคขอเขียน และภาคปฏิบัติ เมื่อสอบผานแตละสวนสามารถใชไดอีก 3 ป นับจากการสอบผานถาสอบ

ผานไมครบตามกําหนดในอีก 3 ปตองสอบใหม 
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯจัดการสอบขอเขียนโดยใหสิทธิในการสอบไดตั้งแตฝกอบรมครบ 23 เดือน 
- สอบภาคปฏิบัติ ในระหวางปท่ี 3 และเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
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 เกณฑการตัดสิน 
การผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร ตอง
ผานเกณฑท้ังภาคขอเขียนภาคปฏิบัติและงานวิจัย 
- เกณฑการตัดสินภาคขอเขียน ใชหลักอิงเกณฑตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอน

วันสอบอยางนอย 6 เดือน 
- เกณฑการตัดสินภาคปฏิบัติ ใชหลักอิงเกณฑตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดกอนวัน

สอบอยางนอย 6 เดือน 
- เกณฑการตัดสินงานวิจัย ใชหลักอิงเกณฑตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดในป

การศึกษาท่ีเริ่มเขารับการฝกอบรม หากไมผานใหทําการแกไขตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ ใหเสร็จสิ้นกอนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝกอบรมปท่ี 3 

ท้ังน้ีชนิดและจํานวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 
เห็นเหมาะสม 

 
7.  การรับและคัดเลือกแพทยประจําบาน 

7.1  คุณสมบัติของแพทยประจําบานท่ีมารับการคัดเลือก 
1. ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาท่ีแพทยสภารับรองไดรับการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จากแพทยสภาแลว ผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตนสังกัดตอง
ปฏิบัติงานชดใชทุนอยางนอย 1 ป ผูสมัครท่ีไมมีตนสังกัดจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมต่ํากวา 
3 ป 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 
3. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกโดยกลุมงาน พิจารณาจากผูท่ียื่นใบสมัครผานทางแพทยสภา  

 
7.2  การคัดเลือกแพทยประจําบาน 

 การคัดเลือกแพทยประจําบานของ กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกท่ีชัดเจน 
และมีการทบทวนทุกป โดยพิจารณาจากความตองการของประเทศและผลการฝกอบรม ของผูท่ีกําลังฝกอบรมหรือผานการ 
ฝกอบรมแลว รวมท้ังมีแบบบันทึกวิธีการประเมินท่ีชัดเจน ยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีกระบวนการ
การคัดเลือก ดังตอไปน้ี 

1. หัวหนากลุมงานอายุรกรรมแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคัดเลือกแพทยประจําบาน ประกอบดวย  
1. หัวหนากลุมงานหรือผูแทน  
2. รองหัวหนากลุมงานหรือผูแทน  
3. ประธานการบริหารหลักสูตรอายุรศาสตรหรือผูแทน 
4. ประธานการศึกษากอนปริญญาหรือผูแทน 
5. อาจารยท่ีไดรับการเสนอช่ือจากกลุมงานอยางนอย 2 ทาน  

กรณีท่ีเปนเปนการคัดเลือกแพทยประจําบานในการจัดสรรทุนแพทยประจําบาน รอบนโยบายพิเศษ ของสํานักงาน
บริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ใหมีกรรมการจากเขตพ้ืนท่ี หรือโรงพยาบาลเจาของทุน
เขารวมประชุมเพ่ือคัดเลือกดวย โดยมีกรรมการรวมไมเกิน 10 ทาน  

2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือกแพทย  
3. ประกาศเกณฑการสัมภาษณ และการคัดเลือก ใหทราบโดยท่ัวกันโดยกันผานเว็ปไซตโรงพยาบาล 
4. ดําเนินการประชุมคัดเลือก 
5. แจงผลการคัดและสงผลใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยหรือเขตสุขภาพทราบเพ่ือดําเนินการข้ันตอไป  
 

7.3  จํานวนแพทยประจําบาน 
      กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี สามารถรับการฝกอบรมแพทยประจําบาน ไดปละ 21 ราย (รวมสถาบันรวม 

2 ราย) ท้ังน้ีจํานวนดังกลาวเปนไปตาม ขอกำหนดของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย (ภาคผนวก 4)   
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8.  อาจารยผูใหการฝกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝกอบรม 

คณะกรรมการวิชาการ กลุมงานอายุรศาสตร ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรและหรืออนุสาขา โดยประธานการบริหารหลักสูตร 
อายุรศาสตรเปนผูปฏิบัติงานดานอายุรศาสตรมาแลวอยางนอย 5 ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ  

8.2  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
 กลุมงานอายุรศาสตร มีแพทยซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร หรือสาขาเทียบเทา  
คุณสมบัติของอาจารยผู ใหการฝกอบรม ตองไดรับ วุฒิบัตรหรืออนุมัติ บัตรแสดง ความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร หรืออนุสาขาวิชาท่ีมีในกลุมงาน มีความรูและความชํานาญ 
ในการสอน  
8.2.2 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

ปจจุบันกลุมงาน มีจํานวนอายุรแพทยเปนไปตามเกณฑของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยกลาวคือ 
มีอายุรแพทยท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรอืวุฒิบัตรฯปฏิบัตงิานเปนผูฝกอบรมเต็มเวลา 58 ทานและผูฝกอบรมไมเต็มเวลา 
9 ทาน ใน 11 สาขาวิชากลุมงานมีการกําหนดอัตรากําลัง ของอาจารยโดยดูจากจํานวนผูเขารับฝกอบรมจํานวนผูปวย 
ในแตละหอ ผูปวยมี่มีการฝกอบรม งานบริการและงานวิจัยใน สาขาวิชาเฉพาะทางตางๆโดยทบทวน อัตรากําลัง 
ในปท่ีผานมาและวางแผน ลวงหนาเปนจํานวนอาจารยสาขาวิชาเฉพาะทาง ตางๆท่ีจะบรรจุมีการกําหนดแผน 
การผานการประชุมกรรมการบรหิาร กลุมงานและการประชุมกลุมงาน 
8.2.3  นโยบายการคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรม 

กลุมงานอายุรศาสตร มีนโยบาลในการคัดเลือกอาจารย เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจการฝกอบรมโดยบุคคลท่ี 
ไ ด รั บกา รคั ด เ ลื อ ก เป นอาจารย จ ะต อ งมี วุ ฒิ การศึ กษาแพทยศาสตร บัณฑิ ต  มี ค วามรู  ความชํานาญ
และทักษะดานอายุรศาสตร มีจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพมีความเขาใจและตอบสนองความตองการของ 
ปญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศไดมีความเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ทํางานเปนทีมได  
8.2.4  หนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

         1. ภาระงานในหนาท่ี  

 1.) งานดานการเรียนการสอน 
1.1 การสอนภาคทฤษฎี 

1.2 การสอนภาคปฏิบัต ิ

1.3 การประเมินผล  

1.4 การเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

1.5 การเขารวมในกิจกรรมวิชาการ 

1.6 การตรวจรายงาน Portfolio หรือเวชระเบียน ของแพทยประจำบาน 

1.7 การเข ียนบทความวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน หรือตัวอยางกรณีศึกษา 

1.8 การเปนบรรณาธิการ ตํารา หรือบทความทางวิชาการ 

1.9 การทำสื่อการเรียนการสอนในรูป Electronic 

1.10 การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืองานวิจัยนักเรียนแพทย/แพทย ประจำบาน (ภายในสถาบัน) 

1.11 การเปนกรรมการอ านหรือสอบวิทยานิพนธ/งานวิจัยของ นักเรียนแพทย/แพทยประจำบ าน (ภายใน
สถาบัน) 

 2.) งานบริการว ิชาการ 

2.1 การเปนวิทยากร หร ือการบรรยายทางวิชาการ 
2.2 การทำโครงการบริการวิชาการสูสงัคม 
2.3 การออกสื่อเพ ื่อบริการวิชาการ 
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              8.2.4  หนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารยผูใหการฝกอบรม ตอ 

2.4 การเปนคณะกรรมการประเม ินตำแหนงว ิชาการ 
2.5 การรับผูฝ ึกอบรมดูงาน 
2.6 การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา ตรี/โท/เอก นอกสถาบัน 

2.7 การเปนกรรมการอ านหรือสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปร ิญญา ตร/ีโท/เอก นอกสถาบ ัน 

3.)  งานบริการทางการแพทย  
3.1 การตรวจคลินิกผูปวยนอก 

3.2 การทำงานในหอผูปวย (ward advisor) 

3.3     การใหคําปรึกษาผูปวยท้ังในและนอกกลุมงาน  
3.4 การทำหัตถการ  
3.5 การเข ียนค ูมือปฏิบัต ิงาน หรือ Clinical Practice   Guideline (CPG) 
3.6 การประเมินคุณภาพเวชระเบ ียน 

  4.)  งานวิจัย 
  4.1 การทํางานวิจัย 
  4.2 การตีพิมพผลงานวิจัย 
  4.3 การนําเสนอผลงานวิจยั 

  5.)  งานบริหาร 
  5.1 การคิดภาระงานบริหารโดยตําแหนง 
  5.2 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใน โรงพยาบาลราชวิถี 
  5.3 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ นอก โรงพยาบาลราชวิถี 
  5.4 การตรวจประเมินในงานประกันคณุภาพ 

6.)  งานพัฒนาตนเอง 

  6.1      การประชุมวิชาการท ี่เก่ียวของก ับวิชาชีพ 
  6.2     การอบรมอ ื่นๆ เช น แพทยศาสตรศ ึกษา ว ิจัย เปนตน 

7.) งานทำนุบำรุงศิลปว ัฒนรรรมไทย 
8.)  งานอ ื่นๆ ได แก  ภาระกิจการออกหนวยแพทย การตามเสด็จ การออกหนวยแพทยจติอาสา การตรวจ

เยี่ยมแพทยประจําบาน เปนตน 
 
2. ภาระงานเฉพาะของอาจารยกลุมงานอายุรศาสตร 

 1.  เขารวมในกิจกรรมวิชาการของกลุมงาน มากกวารอยละ 20 ของจํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน   
    2.  เปนผูประเมิน EPA ใหแกแพทยประจําบาน (ไมเกิน 3 ครั้งตอแพทยประจําบาน 1 ราย ตอ 1 EPA) 

      3.  เปนอาจารยใหเปนท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาดานงานวิจัยแกแพทยประจําบาน 
      4.  เปนอาจารยประจําหอผูปวย (Attending ward staff) เพ่ือดูแลผูปวยในและสอนใหคำแนะนําแก     
           แพทยประจําบาน ท่ีปฏิบัติงานอยูในหอผูปวย  
      5.  เปนอาจารยประจําสาขาวิชา เพ่ือการเรียนการสอนและใหคําแนะนําแกแพทยประจําบานท่ีปฏิบัติ 

 งานอยูในแตละ สาขาวิชา  
      6.  เปนผูใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานท่ีออกตรวจผูปวยนอกตามตารางการออกตรวจ  

    7.  มีสวนรวมในการประเมินผล ออกขอสอบ คัดเลือกขอสอบ และตรวจขอสอบ  
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8.2.5  การพัฒนาอาจารย  
กลุมงานอายุรศาสตรมีแผนการพัฒนาอาจารย ดังน้ี 

1. ดานการแพทย สนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูความชํานาญในสาขาท่ีสนใจหรือเปนสาขาท่ีตองการใน 
ระบบสุขภาพของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนบทความ 
ทางวิชาการ หนังสือ ตำรา และสื่อการสอนตางๆ  

2. ดานงานแพทยศาสตรศึกษา สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา อาจารยท่ีเขาใหม 
ตองผานการอบรมแพทยศาสตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ดานงานวิจัย สนับสนุนใหอาจารยมีประสบการณในการทําวิจัย Research Fellowship, Clinical 
Fellowship เพ่ือใหไดประสบการณท้ังภายในประเทศและหรือตางประเทศ และมีการจัดอบรมความรู  
เก่ียวกับงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  

8.2.6  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร  
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน การประเมินผลอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 
2. มีการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลทุกดานของรายวิชาน้ันๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน 

หาแนวทางท่ีจะ ทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  
3. มีการรวมกันดําเนินการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาและบันทึกรายงาน  

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

9.1  โอกาสในการเรียนรู 
 โรงพยาบาลราชวิถี เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย ท่ีเปนสถานบรกิารทางสาธารณสุข ท่ีมีองคประกอบ 
ของผูปวยกรณีศึกษาเพียงพอตอการเรียนรู ตอยอดองคความรูเหมาะสมกับการเรียนการสอนท้ังดานปริมาณและ คุณภาพ ผูปวย 
มีความหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน ผูปวยนอกเวลาราชการและ 
ผูปวยวิกฤต ผานการพิจารณารับรองโดยราชวิทยาลัยฯทุกป 
 โรงพยาบาลราชวิถี มีบุคลากรทางการแพทยหลากหลายทุกสาขา มีระบบการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพทําให 
แพทยประจําบาน ไดประสบการณในการปฏบัิติงานเปนทีมรวมกับสหสาขาอาชีพและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน  
9.2  สถานท่ี 

- หอผูปวย มีอุปกรณทางการแพทยทันสมัย  สภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูกหลักอาชีวอนามัย มีความปลอดภัย  
- มีหองเรียนเพียงพอ สําหรับการเรียนการสอน ใกลกับหอผูปวย  
- มีหองตรวจทางหองปฏิบัติการ ประจําอยู ณ หอผูปวย ทําใหสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
- มีหองพักแพทยและหองนอนของแพทยท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับอินเตอรเนตได  
- แหลงคนควาขอมูลวารสารตางประเทศระดับช้ันนํา หองสมุดโรงพยาบาลราชวิถี มีระบบบริการหองสมุดผานระบบ

เครือขาย อินทราเน็ต ตลอด 24  ช่ัวโมง และบริการ VPN เพ่ือใหผูใชงานเขาถึงขอมูลทางการแพทยจากภายนอก
โรงพยาบาล โดยผานทาง SmartPhone, Tablet, PC, Notebook  

9.3  ระบบสารสนเทศ  
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
- จัดบริการอํานวยความสะดวกดานเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใหแพทยประจําบานใชงาน มีการจัดการระบบ Network 

ผานจุดเช่ือมตอ LAN และผานระบบ Wi-Fi โดยใหแพทยประจําบานลงทะเบียนใช Wi-Fi ผาน Notebook และ 
Mobile Device  

      9.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ฝายวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เปนผูรับผิดชอบดูแลในกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและ  

สื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ และดําเนินการจัดหาทรัพยากรใหเหมาะสมมีการบันทึกวีดีโอกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการดูยอนหลัง 
  9.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการสํารวจความตองการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของผูใชบริการโดยเฉพาะแพทยประจําบานและคณาจารย 
เพ่ือนําขอมูลมาดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยทางกลุมงานไดจัดสรรและใหการสนับสนุนงบประมาณอยางพอเพียง 
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10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีหนาท่ีกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปน
ประจํามีกลไกสําหรับการประเมนิหลักสูตรและนําไปใชจริงการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรโดยครอบคลุม 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
- ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
- แผนการฝกอบรม 
- ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 
- การวัดและประเมินผล 
- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 
- สถาบันฯรวม 
- ขอควรปรับปรุง 
กลุมงานจะมีการประเมินจากขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจากแพทยประจําบาน  อาจารยผูบังคับบัญชา 

นายจางหรือผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียหลักรวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จ
การฝกอบรมในการประเมนิการฝกอบรม/หลักสูตร โดยใชแบบสอบถามอยางนอยปละคร้ัง รวมกับการออกไปเย่ียมศิษยเกา  

 
11.การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
    กลุมงาน จัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือปรับปรุงกระบวน  
การโครงสราง เน้ือหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดลอมในการ 
ฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ แจงผลการทบทวน และพัฒนาใหราชวิทยาลัยฯรับทราบโดย 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม และทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ 
หรืออยางนอยทุก 5 ป แลว แจงผลการทบทวน / พัฒนาใหแพทยสภารับทราบตอไป 
 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี มีการดําเนินการและบริหารจัดการหลักสูตรอยางโปรงใส ตรวจสอบได  
สอดคลอง กับกฎระ เ บียบ ท่ี กํ าหนดไว ในด านต า งๆ  ได แก  การรับสมัครผู เ ข า รั บการฝ กอบรม 
(เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการ ฝกอบรม การวัดและประเมินผลและผลลัพธของ การฝกอบรมท่ี 
พึงประสงค กลุมงาน จะออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับหรือหลักฐานอยางเปนทางการท่ี 
สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมได ท้ังระดับในประเทศและตางประเทศ กลุมงานกําหนด ให 
คณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ีในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนดาน 
การฝกอบรมโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกลุมงาน เพ่ือใหการใชทรัพยากรทางการศึกษาเกิด 
ประโยชนสูงสุดกับแพทยประจําบาน กลุมงาน มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรชัดเจน แบงเปนอนุกรรมการ 
กํากับดูแลงานดานตางๆ ไดแก ดานการสอบและวัดผล งานวิจัย งานเวชระเบียนรวมถึงการดูแลดานจริยธรรมเพ่ือ 
สนับสนุนการฝกอบรมใหบรรลุ ตามผลลัพธท่ีกําหนด กลุมงาน สนับสนุนใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญ 
ท่ีเหมาะสมอยางพอเพียงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ ของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใหไดผลลัพธ 
การฝกอบรมตามตองการภายใตการบริหารจัดการและ วางแผนการใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม กลุมงานรับผิดชอบ 
ในการจัดใหมีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของครบถวน 
สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม กลุมงาน มีความรวมมือกับหนวยงาน 
สนับสนุนการศึกษาดานอ่ืนๆ เชน ดานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศ งานดานเภสัชกรรม 
งานเทคนิคการแพทย รวมถึงการประสานความรวมมือกับกลุมงาน อ่ืนๆในโรงพยาบาล ท้ังดานการบริการ 
และงานวิชาการ 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง มีการปรับปรุงหลักสูตร 
อยางสม่ําเสมอ ปละ 1 ครั้ง โดยนําขอมูลปอนกลับจากผูเก่ียวของ ไดแก แพทยประจําบาน อาจารย คณะกรรมการหลักสูตร 
ผูใชบัณฑิต มาเปนขอมูลในการสําคัญในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรใหเหมาะสมและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุง 
หลักสูตรเขมขน อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ  
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
กิจกรรมวิชาการ 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 

ตารางปฏิทินวิชาการ  

กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

เดือน กิจกรรม 

มิถุนายน  - ปฐมนิเทศแพทยประจําบานปท่ี 1 

- สอนแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 เรื่องความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาฉุกเฉินทางอายุรศาสตร 

กรกฎาคม - แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2, 3 พบคณะกรรมการวิชาการและอาจารยท่ีปรึกษา 

- สอนแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 เรื่องการทบทวนการทําหัตถการท่ีจาํเปนทางอายุรศาสตร 

สิงหาคม  - แพทยประจําบานปท่ี 1 พบคณะกรรมการวิชาการและอาจารยท่ีปรึกษา  

- สัมมนาแพทยประจําบานช้ันปท่ี1 นอกสถานท่ี 

กันยายน  - สอบภายใน long case แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 

- สอบภายใน MCQ แพทยประจาํบานช้ันปท่ี 1, 2 (ครั้งท่ี 1) 

ตุลาคม - แพทยประจําบานทุกช้ันปพบคณะกรรมการวิชาการและอาจารยปรึกษา หลังการสอบและเสวนาเรื่อง
การปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการวิชาการคดัเลือกขอสอบ (ครั้งท่ี 1) 

พฤศจิกายน - Research progression การนําเสนอหัวของานวิจัยสําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) 

- Research progression การนําเสนอหัวของานวิจัยสําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 (ครั้งท่ี 1) 

- สอบ assessment of specific clinical encounter (ASCE) Formative ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 

- สอบคัดเลือกแพทยประจําบานรอบแรกของแตละปการศึกษาสาํหรบัผูท่ีเลือก โรงพยาบาลราชวิถี 
อันดับ 1 

- สอบคัดเลือกแพทยประจําบานรอบแรกของแตละปการศึกษาสาํหรบัผูท่ีเลือก โรงพยาบาลราชวิถี 
อันดับ 2 (กรณีท่ีรอบแรกไมเต็ม) 

ธันวาคม  - สอบ Long case แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) 

- นัดแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 พบคณะกรรมการวิชาการ หลังสอบ Long case 

- สงบทคัดยอเพ่ือประกวดท่ีราชวิทยาลัยอายรุแพทยฯ คณะกรรมการวิจัย รวบรวมสงราชวิทยาลัยอายรุ
แพทยฯ 

มกราคม - Research progression การนําเสนอผลงานวิจยัสําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 

- สอบ MCQ formative ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 

- งานเลี้ยงปใหม 

- นัดแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1, 2  พบคณะกรรมการวิชาการและพบอาจารยท่ีปรึกษาหลังสอบ 

- สอบ long case 2 case จากราชวิทยาลัย แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3  

- คณะกรรมการวิชาการคดัเลือกขอสอบ ครั้งท่ี 2 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 

ตารางปฏิทินวิชาการ 
กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี  

เดือน กิจกรรม 

กุมภาพันธ - สงงานวิจัยฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการวิจยัรวบรวมสงราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ 

- สัมนาอาจารยในกลุมงาน 

มีนาคม - สอบภายใน MCQ แพทยประจาํบานช้ันปท่ี 1, 2 (ครั้งท่ี 2) 

- เยี่ยมศิษยเกา 

- โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและฝกอบรมแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 

เมษายน  - งานสงกรานตกลุมงานอายุรศาสตร 

- Research progression สําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 (ครั้งท่ี 2) 

- นัดแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1, 2 พบคณะกรรมการวิชาการและพบอาจารยท่ีปรึกษาหลังสอบภาคปฏบัิติ       
และเสวนาเรื่องการปฏิบัติงานและกระตุนความพรอมการสอบ 

- ประชุมประจําป ราชวิทยาลัยอายรุแพทยฯ 

- ซอมภายในเพ่ือเตรียมสอบภาคปฏิบัติ ASCE แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 

- แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 พบคณะกรรมการวิชาการ เรื่องการเตรยีมสอบ ASCE 

- คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ (ครั้งท่ี 3 ) 

เมษายน – พฤษภาคม - สอบภายใน long case แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1, 2 (ครั้งท่ี 1) 

มิถุนายน - Research progression การนําเสนอความคืบหนางานวิจยัสําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 (ครั้งท่ี 2) 
- Research progression สําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 (ครั้งท่ี2)  
- สอบ long case แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ  
- สอบภาคทฤษฎ ีแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย  
- ปฐมนิเทศ แพทยประจาํบานช้ันปท่ี 1รุนใหมและงานปจฉิมนิเทศ แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 ของกลุม

งานอายุรศาสตร 

กรกฎาคม - สอบภาคปฏิบัติ ASCE จากราชวิทยาลัย แพทยประจําบานช้ันปที 3 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 

ตารางกิจกรรมวิชาการ การฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี  
 

เวลา 07.00 – 08.30 08.30 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 12.00-13.00  13.00 – 15.00 

จันทร 
  

Admission round 
 

  
Guest Lecture 

(12.00-13.00 น.) 

 
Essential Lecture in Medicine 

 

อังคาร 

    
 
   Admission round 
    

  
Journal club/Research Progression (อังคารสัปดาหท่ี 1) 

Topic review (อังคารสัปดาหท่ี 2) 
Interesting case (อังคารสัปดาหท่ี 3) 

 

พุธ 
 

Admission round 
 

Guest Lecture 
(12.00-13.00 น.) 

 
Basic Science (เฉพาะแพทยประจําบานชัน้ปท่ี 1 ) 

 

พฤหัสบดี  

 

Staff and Resident meeting (พฤหัสบดีสัปดาหท่ี 1) 
Grand round (พฤหัสบดีสัปดาหท่ี 2  และ 4) 

Mortality Morbidity onference (พฤหัสบดีสปัดาหท่ี 3) 

ศุกร 
Admission round 

 
 

Specialty symposium  
(ศุกรสัปดาหท่ี 1) 

S 

E 

R 

V 

I 

C 

E 

 

R 

O 

U 

N 

D 

W 

A 

R 

D 
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F 

F 
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D 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

ตารางการสอบและการนําเสนองานวิจัยแพทยประจําบาน กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 
แพทยประจําบานช้ันปท่ี 

1 
แพทยประจําบานช้ันปท่ี 

2 
แพทยประจําบานช้ันปท่ี 

3 

Research progression 
พฤศจิกายน(1),  
มิถุนายน (2) 

ตุลาคม(1),  
พฤษภาคม (2) 

มกราคม (1) 

สอบปรนัย  (MCQ) 
กันยายน(1),  
มีนาคม (2) 

กันยายน (1),  
มีนาคม (2) 

 

สอบรายยาว (Long case ) พฤษภาคม (1) พฤษภาคม (1) 
กันยายน  (1),  
ธันวาคม (2) 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ 
Admission Round 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยนอกเวลาราชการของแพทยประจําบานอายุรกรรมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. ใหความรูทางดานอายุรศาสตรฉุกเฉินแกแพทยประจําบานอายุรกรรมและนักศึกษาแพทย 
3. ฝกทักษะในการนําเสนอรายงานของแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1  
4. ฝกทักษะในการอภิปรายปญหาผูปวยของแพทยประจําบานช้ันป 1 และ 3 
5. แพทยประจําบานป 1 เขียนบันทึกรายงานและเขียนคําสั่งการรักษาผูปวยท่ีรับใหมไดถูกตองและมีคุณภาพ 
6. สงเสริมสัมพันธภาพการดูแลรักษาผูปวยรวมกันระหวางแพทยประจําบานช้ันป 1 และ 3 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เปนการนําเสนอรายงานและอภิปรายปญหาของผูปวยท่ีรับใหมนอกเวลาราชการ   
2. เลือกผูปวยใหมท่ีรับไวในโรงพยาบาลนอกเวลา ในความรับผิดชอบของแพทยประจําบานปท่ี 1 ท่ีอยูเวร นอกเวลาราชการ ใน

คนืกอนหนา ถาไมมีผูปวยรับใหมในเวรใหเลือกผูปวยเกา 1 รายท่ีมีปญหาหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ท่ีจําเปนตองให
การรักษาเรงดวนในเวรคืนน้ัน 

3. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 นําเสนอประวัติการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการแรกรับท่ีสงจากหองฉุกเฉินหรือ
ในใบสงตัวและสรุปรายการปญหา (problem list)  

4. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 ท่ีอยูเวรอภิปรายปญหาของผูปวย โดยเริ่มจากการวินิจฉัยแยกโรค การใหการรักษาเบ้ืองตนและ
แผนการรักษา รวมถึงการสงตรวจคนเพ่ิมเติม  

5. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 มีหนาท่ีชวยในการสรุปและการแกไขปญหาตางๆของผูปวย 
6. อาจารยแพทยทําการซักถามเพ่ิมเติม เนนการใหการรักษาเบ้ืองตน สอนและแนะนําสิ่งท่ีควรทําตอไป 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี:  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วัน:  ทุกวันจันทร-ศุกร ยกเวนวันพฤหัสบด ี   
เวลา:   08.30-09.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 และ 3 ท่ีอยูเวรนอกเวลาราชการวันกอนหนา 
การประเมินผล: ประเมินผลพรอมการประเมินหลักสูตรปละ 1 ครั้ง 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Consultation Round 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหความรูทางอายุรศาสตรในเชิงลึกกับแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอดในการดูแลรักษาผูปวยใน

สาขาวิชาตาง ๆ 
2. ฝกทักษะของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดในการนําเสนอรายงานและอภิปรายปญหาผูปวยในสาขาวิชา

ตาง ๆ 
3. เสริมบรรยากาศทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูปวย 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. จัดตารางการราวดวันละ 1 สาขาวิชา สลับกันไปในแตละหอผูปวย 
2. เนนการสอนท่ีระดับแพทยประจําบานป 1 และการแกปญหาของผูปวยท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. แพทยประจําบานป 1 นําเสนอรายงานผูปวยโดยเนนเฉพาะปญหาท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีเก่ียวของ 
4. อาจารยเปดโอกาสใหแพทยประจําบานป 1 แพทยประจําบานประจําหนวย และแพทยประจําบานตอยอดประจําหนวย

อภิปรายปญหาของผูปวย 
5. อาจารยประจําหนวยซักถามเพ่ิมเติมและสอนเสริมในเชิงวิชาการดานลึก 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี:  หอผูปวยตามท่ีกําหนด 
วัน:  ทุกวันราชการ ตามตารางกําหนด 

            เวลา:   10.00–11.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1  
การประเมินผล: ประเมินผลพรอมการประเมินหลักสูตร ปละ 1 ครั้ง 
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Essential Lecture/Hot topics 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานทางอายุรศาสตรทแกนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานอาจารย รวมท้ังแพทยผูสนใจ 
2. เพ่ือใหเปนแบบอยางการนําเสนอ การบรรยายตอท่ีประชุม และการเปนรูปแบบท่ีดสีําหรับการเรียนการสอน             

แพทยประจําบาน 
3. ใหแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยท่ีถูกตอง และมีคุณภาพสําหรับอายุรแพทย 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เปนการบรรยายความรูท่ีกาวหนาทางอายุรศาสตรแบบพ้ืนฟูวิชาการโดยอาจารยจากสาขาวิชาตางๆของ  
กลุมงานอายุรศาสตร  

2. อาจารยผูบรรยายคนควาอยางกวางขวางและลงลึกในหัวขอท่ีบรรยาย 
3. หัวขอการบรรยายเปนพ้ืนฐานความรูท่ีจําเปนของอายุรศาสตรหรือเรื่องท่ีทันยุคทันสมัยตอเหตุการณในชวงน้ันๆ 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี :  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วันเวลา :  ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 1    

            เวลา :   13.00–14.00 น. เวลาบรรยาย 50 นาที  และตอบขอซักถาม 10 นาที 
          ผูรับผิดชอบ: อาจารยกลุมงานอายุรศาสตร 
 การประเมินผล: 1. ผูฟงประเมินผูบรรยายตามแบบประเมิน 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Journal Club 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการศึกษาคนควาวารสารทางการแพทย 
2. ฝกทักษะของแพทยประจําบานป  2 ในการอานและวิเคราะหคณุคาวารสารทางการแพทยเพ่ือนํามาปรับใชในการดูแลผูปวย

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. ฝกทักษะของแพทยประจําบานป 3 ในการดําเนินการอภปิรายทางวิชาการ 

 
รูปแบบการศึกษา 

1. กําหนดแพทยประจําบานป 2 เปนผูรับผิดชอบ  
2. ปรึกษาอาจารยผูควบคมุลวงหนาเพ่ือเลือกหัวขอท่ีนาสนใจอยางนอย 2 สัปดาหกอนการทํา 
3. อาจารยผูควบคุมอภิปรายเพ่ิมเตมิ และสอนเสรมิ 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี :       หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วันเวลา :       ทุกวันอังคาร สัปดาหท่ี 1  

            เวลา :        13.00–14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ:   แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2  
การประเมินผล: 1. อาจารยประเมินการนําเสนอ และการอภิปรายของแพทยประจําบาน 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Topic Review 
 

วัตถุประสงค 
1. ใหความรูเรื่องของอายุรศาสตร แตละสาขาวิชาแกแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอดและแพทยท่ีสนใจ 
2. เพ่ือใหแพทยประจําบานมีประสบการณในการศึกษาคนควาความรูในเชิงลึกจากตําราและวารสารทางการแพทย 
3. ฝกทักษะของแพทยประจําบานป 1 ในการนําเสนอการบรรยายในท่ีประชุม 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. กําหนดหนวยท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการทํา topic review เดือนละ 1 หนวย 
2. หนวยท่ีรับผิดชอบกําหนดอาจารยประจําหนวยผูควบคุมการทํา topic review และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 
3. แพทยประจําบานผูรับผิดชอบปรึกษาอาจารยผูควบคุมลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนการทํา 
4. แพทยประจําบานปท่ี 2 ท่ีอยูหนวยน้ันทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการอภิปราย 
5. อาจารยผูควบคุมอภิปรายเพ่ิมเติม และสอนเสริม 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี :  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วันเวลา :  ทุกวันอังคาร สัปดาหท่ี 2   

            เวลา :   13.00–14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 และแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 ในหนวยท่ีเก่ียวของ 
การประเมินผล: 1. อาจารยประเมินการนําเสนอ และการอภิปรายของแพทยประจําบานปท่ี 1 ท่ีรับผิดชอบ  
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Interesting Case Conferrence 
 

วัตถุประสงค 
1. ใหความรูและแนวทางการดูแลผูปวยอายุรศาสตรท่ีนาสนใจ หรือพบไมบอย  
2. ฝกทักษะในการนําเสนอรายงานผูปวยในท่ีประชุมของแพทยประจําบานปท่ี 2 
3. ฝกทักษะในการอภิปรายปญหาของผูปวยของแพทยประจําบาน 
4. ฝกการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับโรคท่ีนําเสนอ 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เปนการนําเสนอรายงาน และอภปิรายปญหาของผูปวยในท่ีประชุมแพทยประจําบานปท่ี 2 ผูรับผดิชอบ เลือกผูปวยท่ี
นาสนใจ และทราบการวินิจฉัยโรคท่ีแนนอน 

2. แพทยประจําบานปท่ี 2 เปนผูรับผิดชอบ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 
และเชิญอาจารยหนวยท่ีเก่ียวของกับผูปวยท่ีนํามาอภปิรายลวงหนา อยางนอย 1 สัปดาห 

3. แพทยประจําบานปท่ี 2 เปนผูรับผิดชอบ คนควาเพ่ิมเติมอยางละเอียดเก่ียวกับโรคของผูปวยท่ีนํามาอภิปราย 
4. แพทยประจําบานปท่ี 2 นําเสนอประวัติ และการตรวจรางกาย สรปุปญหาสาํคัญ (problem list) และอภิปราย ทําการ

วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการตรวจเพ่ิมเติม สรุปผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ของผูปวย และอภิปรายเพ่ิมเตมิ 
และเชิญแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 อภปิรายเสริมในเชิงลึก 

5. อาจารยใหความเห็นเพ่ิมเติม และสอนเสริม 
 
กําหนดการ 

สถานท่ี:  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วัน:  ทุกวันอังคาร สัปดาหท่ี 3  

            เวลา:   13.00–14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2  
การประเมินผล: 1. อาจารยประเมินการนําเสนอ และการอภิปรายของแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 ท่ีรับผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Grand Round 
 

วัตถุประสงค 
1. ใหความรูแกแพทยประจําบานในการดูแลรักษาผูปวยทางอายุรกรรมท่ีซับซอน หรือมีปญหาเก่ียวของกับหลาย ๆ สาขาวิชา 

หรือกรณีท่ียังไมไดการวินิจฉัยโรคท่ีแนนอน มีปญหาในการแกไขปญหา 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูปวยระหวางอาจารยในสาชาวิชาตาง ๆ 
3. ฝกทักษะของแพทยประจําบานในการนําเสนอ และอภิปรายปญหาของผูปวย 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูปวยและเสริมสัมพันธภาพระหวางอาจารยและแพทยประจําบาน 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เปนการอภิปรายปญหาผูปวยรวมกันระหวางแพทยประจําบานป 1, 3 อาจารยประจําหอผูปวยและอาจารยจากสาขาวิชา
ตาง ๆ  

2. เนนการแกปญหาของผูปวยเปนหลัก ไดแก สรุปแนวทางการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดการวินิจฉัย หาขอยุติในกรณีท่ีอาจารย
แตละสาขาวิชามีความเห็นตางกัน และสรุปแนวทางการรักษาผูปวยท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยยึดหลักทางการแพทย evidence-
based medicine 

3. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 ปรึกษาอาจารยประจําหอผูปวยเพ่ือเลือกผูปวยท่ีจะนํามาอภิปรายภายในของสัปดาหกอนท่ีจะมี 
grand round  

4. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 ผูปวยเชิญอาจารยประจําหนวยท่ีเก่ียวของกับปญหาของผูปวยท่ีเลือกมาอภิปรายลวงหนาในวัน
จันทรสัปดาหน้ันๆ 

5. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 ผูดูแลผูปวยทําหนาท่ีนําเสนอประวัติผลการตรวจรางกายการดําเนินโรคท่ีผานมา และสรุปปญหา
ของผูปวย 

6. อาจารยหรือแพทยประจําบานตอยอดในสาขาวิชาตางๆ อภิปรายและสอนเสริมโดยสังเขป โดยเนนการแกปญหาของผูปวย    
7. แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 เปนผูสรุปผลการอภิปราย 
8. แพทยประจําบานปท่ี 1 บันทึกรายงานสรุปสาระสําคัญของการอภิปรายลงในเวชระเบียนของผูปวย 

 
กําหนดการ 

สถานที:  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วันเวลา:  ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 และ 4 
เวลา:   1300 – 14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 และ 3  
การประเมินผล: 1. ประเมินผลพรอมการประเมินหลักสูตร ปละ 1 ครั้ง  
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Morbidity Mortality Conference 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเรียนรูการดูแลรักษาผูปวยทางอายุรกรรมท่ีซับซอนหรือถึงแกชีวิต 
2. ช้ีขอบกพรองในการดูแลรักษาผูปวย และอภิปรายปญหา รวมท้ังบอกแนวทางการดูแลรักษาท่ีถูกตอง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพของแพทยประจําบานแพทยประจําบานตอยอดและอาจารยแพทย  ในการดูแลรักษาผูปวยทางอายุกรรมท่ี

มีปญหาซับซอน 
4. ฝกทักษะในการอภิปรายปญหาทางอายุรศาสตรท่ีซับซอนสําหรับแพทยประจําบาน 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. แพทยประจําบานผูรับผิดชอบปรึกษาอาจารยผูควบคุมลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห เพ่ือเลือกผูปวยท่ีนาสนใจกําหนด
รูปแบบการนําเสนอและการอภิปรายจัดพิมพประวัติและการดําเนินโรคของผูปวยเพ่ือแจกผูท่ีมีหนาท่ีรวมการอภิปราย
ลวงหนาอยางนอย 3 วัน และแจกผูเขาฟงการประชุมในวันและเวลาท่ีมีการประชุม 

2. อาจารยผูควบคุม อานทบทวนเวชระเบียนของผูปวยท่ีถูกเลือกมาอภิปรายอยางละเอียดและตรวจแกไขสรุปประวัติท่ีแพทย
ประจําบานพิมพกอนการประชุม 

3. แพทยประจําบานผูรับผิดชอบมีหนาท่ีเชิญแพทยประจําบานผูเก่ียวของกับการดูแลรักษาผูปวยทุกคน อาจารยประจําหนวย
ท่ีเก่ียวของ อาจารยทางพยาธิวิทยาหรือรังสีวิทยาเขารวมการอภิปราย 

4. แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ผูรับผิดชอบรายงานยอดผูปวยท่ีรับใหม ผูปวยท่ีเสียชีวิต และอัตราการครองเตียงในหอผูปวย
อายุรกรรมท้ังหมดในเดือนท่ีผานมา 

5. แพทยประจําบานผูรับผิดชอบนําเสนอประวัติและการดําเนินโรครวมท้ังนําเสนอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและทาง
รังสีตางๆของผูปวยทางอายุรกรรมท่ีซับซอน มีขอบกพรองในการดูแลรักษา หรือ ถึงแกชีวิต ครั้งละ 1 ราย เลือกผูปวยท่ี
ทราบการวินิจฉัยโรคหรือทราบสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีแนนอนโดยมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจทาง
หองปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสียืนยัน 

6. อาจารยผูควบคุมทําหนาท่ีผูดําเนินการอภิปรายช้ีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดในการดูแลรักษา และสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจาก
ผูปวยท่ีนํามาอภิปราย 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี:  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วัน:  ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 3  

            เวลา:   13.00–14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 และ 3  
การประเมินผล: ประเมินผลพรอมการประเมินหลักสูตร ปละ 1 ครั้ง 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Specialty symposium 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหความรูทางอายุรศาสตรในแตละสาขาวิชา แกนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน รวมท้ังแพทยผูสนใจ 
2. เพ่ือใหเปนแบบอยางการนําเสนอ การบรรยายตอท่ีประชุม และการเปนรูปแบบท่ีดสีําหรับการเรียนการสอน                 

แพทยประจําบาน 
3. ใหแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยท่ีถูกตอง และมีคุณภาพสาํหรับอายุรแพทย 

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เปนการบรรยายของแตละสาขาวิชา โดยอาจารยประจําสาขาวิชาตางๆในกลุมงานอายุรศาสตร  
2. อาจารยผูบรรยายคนควาอยางกวางขวาง และลงลึกในหัวขอท่ีบรรยาย 
3. หัวขอการบรรยายเปนพ้ืนฐานความรูท่ีจําเปนของอายุรศาสตรในแตละสาขา 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี:  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วัน:  ทุกวันศุกร สัปดาหท่ี 1   

            เวลา:   13.00–14.30 น. เวลาบรรยาย 80 นาที  และตอบขอซักถาม 10 นาที 
           ผูรับผิดชอบ: อาจารยประจําหนวยตามตารางกําหนด 

การประเมินผล:    1. ผูฟงประเมินผูบรรยายตามแบบประเมิน 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Guest lecture 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ิมพูนความรูใหแกแพทยประจําบานอายุรศาสตร 
2.  แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณในหัวขอการบรรยายท่ีกําหนด  

 
รูปแบบกิจกรรม 

1. กําหนดหัวขอการบรรยายท่ีสนใจลวงหนาประมาณ 1 – 2 เดือน 
2. เชิญวิทยากรจากตางสถาบันท่ีมีความเช่ียวชาญดานน้ันมาบรรยายใหแกแพทยประจําบานทุกช้ันป เขารับฟง 

 
กําหนดการ 

สถานท่ี :  หองประชุมอายุรศาสตร 1 
วันเวลา :  วันศุกร  

            เวลา :   13.00 น. – 14.00 น. 
ผูรับผิดชอบ: งานวิชาการอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี  
การประเมินผล: ผูฟงประเมินผูบรรยายตามแบบประเมิน 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
Entrustable Professional Activities (EPA) 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

Entrustable Professional Activities (EPA) 
 

คือ กิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก (critical activities) ท่ีผูจะประกอบอาชีพเปนอายุรแพทยทุกคนตองทําไดดวยตนเองอยาง
ถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ กําหนด EPA ซึ่งแพทยประจําบานทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดดวยตนเองในระหวางการ
ฝกอบรมดังน้ี 

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 

อน่ึง สถาบันฝกอบรมสามารถกําหนดใหมี EPA เพ่ิมข้ึนจากท่ีกลาว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝกอบรมในท่ีน้ันๆ 

แนวทางการเรียนรูและการประเมิน EPA 
1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการช้ีแนะของอาจารย  
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองและควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวาได 

39 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน  

EPA 1: Manage care of patients in the ambulatory setting 
Title of the EPA Manage care of patients in the ambulatory setting  
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management 
6.  Inform patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1), 
rational use of drugs and investigations, the reimbursement of various 
health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with patients 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 
source to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 
level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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Milestone EPA 1: Manage care of medical patients in ambulatory setting 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 
ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ √ √ √ 
ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ √ √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √ √ √ 
ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร √ √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางความรูใหม และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ค. การใชยาอยางสมเหตผุล √ √ √ 
ง. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
 √ √ 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 
ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 
ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ √ 
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EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting 
 

Title of the EPA Manage care of patients in the in-patient setting  
Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

2. Able to detect significant history/symptoms from patients 
/relatives/referral physicians 

3. 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, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common 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.    
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 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 
level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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Milestones EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 

ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 

ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ √ √ √ 

ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ √ √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √ √ √ 

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร  √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล √ √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 

จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 

ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 

ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
√ √ √ 
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EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting 
 

Title of the EPA Manage care of patients in emergency setting 
Specifications 1. Able to assess patients’ severity 

2. Able to perform appropriate and relevant first aids/ life-saving procedures 
(Intubation, CPR) treatments and investigations according to clinical problems 

3.  Able to detect significant history/symptoms from patients/ relatives/referral 
physicians on first arrival 

4. 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 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 
level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 

ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 

ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ √ √ √ 

ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ √ √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √ √ √ 

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร  √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรพัยากรอยางสมเหตุผล √ √ √ 

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ

และศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 

จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 

ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 

ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 

ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

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

 
Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and investigations in 
specific conditions (e.g.,shock, unconsciousness) 

3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure e.g.,intubation, 
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, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common critical 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 at the ICU/critical care 

unit: 10 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1) 
- Completeness of 4 medical records/rotation 

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

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
- Medical conferences 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 
level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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Milestones EPA4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 
ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ √ √ √ 
ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ √ √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √ √ √ 
ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร  √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล √ √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ

และศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 
ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 
ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
√ √ √ 
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EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care 
 
Title of the EPA Provide age-appropriate screening and preventive care 
Specifications 1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests and preventive care 

including vaccination as part of the routine health maintenance  
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or preventive care 
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the screening tests 

and preventive plan 
4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’ preferences in 

making recommendations 
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 
and behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge:  
- Basic knowledge of disease prevalences in particular risk/age group population   
- Evidence-based information on usefulness of health screening according to 

different ages and sex e.g., colorectal cancer screening, bone mineral density, 
lipid profile, viral hepatitis screening 

- Clinical information on preventive care interventions according to population at ris  
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 
source to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 
level 3 (5 cases in different scenario) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different scenario) 
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Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได    

ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ    

ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ  √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √   

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร   √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล    

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ    

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย   √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ

และศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 
 √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ    

จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร    √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย    

ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย    

ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย    

ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย  √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสขุภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ √ 
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EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties 
 

Title of the EPA Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties 
Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients 

/relatives/consulting physicians 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s risks to 

particular procedures/interventions 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan of follow-up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with 

proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Outpatient/Inpatient/emergency/intensive care setting 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

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

Knowledge: clinical management of common medical problems occurring in 
non-medical specialties, clinical risks of particular patients undergoing 
interventions/procedures, rational use of drugs and investigations, the 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with consulting physicians,  
patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with providing consultation to non-medical 

specialties 10 cases/rotation  
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation 

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

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year 
– level 3 (5 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
   

จ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ฉ. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 
ช. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ √ √ √ 
ซ. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ 

   
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ค. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √ √ √ 
ง. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร √ √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

จ. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางความรูใหม และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

   

ฉ. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ช. การใชยาอยางสมเหตผุล √ √ √ 
ซ. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ฉ. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
ช. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ซ. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ฌ. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
ญ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ฉ. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ช. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 
ซ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ฉ. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 
ช. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 
ซ. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ฌ. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
ญ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ √ 
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EPA 7: Providing palliative care 
 
Title of the EPA (7.1) Breaking bad news to patients with incurable diseases 
Specifications 1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease to 

patients with or without their relatives 
2. Active listening to the patients’ perception and concerns 
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope 

Context Outpatient/in-patient/intensive care setting 
Domains of competence  Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

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

Knowledge 
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular natural 

course and prognosis 
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news 
- Common emotional responses of patients after receiving bad news 

Skills 
- Basic communication skills 
- Skills in responding to common patients’ emotional responses after 

receiving bad news 
Attitudes 

- Manners 
- 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 
sources to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical conferences 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 
level 3 (3 cases in different scenario) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different scenario) 

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 Outpatient/in patient/intensive care setting 
Domains of competence  Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and communication 

skills/ Professionalism 
Required experience, 
knowledge, skills, attitudes 

Knowledge 
- 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 
sources to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical conferences 

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

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in different scenario) 
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Milestones EPA 7: Provide palliative care 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

จ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ฉ. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได √ √ √ 
ช. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ    

ซ. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ    
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ค. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √   

ง. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร  √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ง. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

จ. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล    

ฉ. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ฉ. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ    

ช. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย   √ 
ซ. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ฌ. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
ญ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร   √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ฉ. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
   

ช. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย    

ซ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม    
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ฉ. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ช. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย    

ซ. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย    

ฌ. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย  √ √ 
ญ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 
 
Title of the EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 
Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external or personal 

academic activities as defined on the RCPT revalidation e-port folio 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those learning 

activities 
3. Able to propose a personal development plan (PDP) 
4. Effectively comply with RCPT revalidation e-port folio 

Context Personal learning activities on e-port folio 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/Professionalism/Practice-based learning System-based practice 
Knowledge, Skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

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

- Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per yearand 1 proposed 
PDP, as defined by the RCPT revalidation).  
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Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
   

ฌ. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล 
   

ญ. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได    

ฎ. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ    

ฏ. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ    
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

จ. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ    

ฉ. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร √ √ √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ฌ. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ √ √ √ 
ญ. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได √ √ √ 
ฎ. การใชยาอยางสมเหตผุล √ √ √ 
ฏ. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ฎ. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ    

ฏ. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย    

ฐ. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

   

ฑ. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ    

ฒ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร    
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ฌ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ญ. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
√ √ √ 

ฎ. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 
ฏ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ฎ. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 
ฏ. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 
ฐ. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ฑ. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
ฒ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
√ √ √ 
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EPA 9: Practicing patient safety 
 

Title of the EPA Practicing patient safety 
Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient safety  

2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing, gown/mask 
wearing, medical reconciliation 

3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 
4. Works with team members to identify root causes of patient safety errors and 

implement solution 
5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / special care units  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based practice 
Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

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 

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

Direct observation 
Information from colleagues (multisource feedback) 
E-portfolio - Personal development plan 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year - 
level 3 (3 scenario) 

- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 
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Milestones EPA 9: Practicing patient safety 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล √ √ √ 
ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได    

ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ    

ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ    

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ √   

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร   √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล √ √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ    

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร  √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
   

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย    

ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย   √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย    

จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 √ √ 
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EPA 10: Working with interprofessional health care teams 
 

Title of the EPA Working with interprofessional health care teams  
Specifications 1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care teams 

2. Understands roles of other professions to appropriately assess and address 
the health care needs of the patients and populations served and how the 
team works together to provide care 

3. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual respect 
and share values 

4. Communicates with patients, families and other health professions in a 
responsive manner to support a team approach to maintenance of health 
and the treatment of disease 

5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members 
6. Applies relationship-building values and the principle of team dynamics to 

perform effectively in different team roles to plan and deliver patient-
centered care 

7. Applies leadership practices that support collaborative practice and team 
effectiveness  

Context  Ambulatory setting, emergency room, inpatient ward 
Domains of competence Knowledge and skills/Practice-based learning/Interpersonal and communication 

skills/ Professionalism/System-based learning  
Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior 
for entrustment 

Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal communication  
Skills: Communication, consultation, active listening, management, working 
practice with other health professions, leadership 
Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize one’s limitations 
Experience: Demonstrate experience in leading the health care team during 
primary physician or chief ward rotation within 3 years of training  

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

Direct observation  
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF) 
Self evaluation – E portfolio 
 
 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first  year – 
level 3 (2 inpatient ward rotation) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 chief ward rotation) 
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Milestones EPA10: Working with interprofessional health care teams 

 
1st Yr  2nd Yr  3rd Yr  

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และการรวบรวมขอมูล    

ข. วินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท่ีพบพบโดยท่ัวไปในประเทศไทยได    

ค. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ    

ง. ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ    

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

   

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจติใจ    

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร    
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุขได    

ข. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล    

ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ √ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ    

ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย √ √ √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ √ 

ง. มีมนุษยสมัพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร √ √ √ 
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ √ 
ข. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรยีนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
   

ค. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ √ 
ง. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) √ √ √ 
ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ √ 
ข. มีความรู และมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย √ √ √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
√ √ √ 
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EPA-competencies matrix 
 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA 
9 

EPA 
10 

Patient care • • • • • • •  •  
Medical knowledge and skills • • • • • • • • •  
Practice-based learning • • • • • •   • • 
Interpersonal and 
communication skills 

• • • • • • •  • • 

Professionalism • • • • • • • • • • 
System-based practice • • • • • •  • • • 
 

3. ผลของ EPA 
3.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

ใชวัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังตอไปน้ี 
 มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย (ดงัขอ 3.2) 
 มิติท่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน (ตาม EPA ขอ 2, 3, 4, 6) 
 มิติท่ี 3 การตรวจเวชระเบียนผูปวยนอก (ตาม EPA ขอ 1, 5, 6) 

3.2 เกณฑประเมินการเลื่อนชัน้ป 
3.2.1 เมื่อผานการฝกอบรม 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 เมื่อผานการฝกอบรม 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 เมื่อผานการฝกอบรม 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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* แพทยประจําบานสามารถทํา EPA ใหไดสูงกวาเกณฑข้ันต่ําท่ีตั้งไวสําหรับแตละระดับของช้ันป ท้ังจํานวนและ level และ
สิ้นสุดการฝกอบรม 36 เดือน แพทยประจําบานทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทํา EPA ไดดวยตนเองดังน้ี 

  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) 
 

ตารางท่ี 1  โรค/ภาวะท่ีสําคัญซึ่งอายุรแพทยตองใหการดูแลรักษาไดดวยตนเอง*(ประเมินโดย EPA) 

โรคหรือภาวะ 

Setting 

OPD IPD Emergency 
Critical 
care 

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 / / / 
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โรคหรือภาวะ 

Setting 

OPD IPD Emergency 
Critical 
care 

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) 
 

/ / / 
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โรคหรือภาวะ 

Setting 

OPD IPD Emergency 
Critical 
care 

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 / 
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โรคหรือภาวะ 

Setting 

OPD IPD Emergency 
Critical 
care 

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 

/ / / / 
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โรคหรือภาวะ 

Setting 

OPD IPD Emergency 
Critical 
care 

Tumor lysis syndrome  
 

/ / / 

Urticaria / 
   

UTI / / / / 

Venous thromboembolism / / / 
 

Viral exanthem / 
   

Warts / 
   

* ขอมูลจากสมาคมวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

 
 

ภาคผนวก 3  
เน้ือหาของการฝกอบรม/หลักสูตร  
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เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

ความรูพ้ืนฐานของอายุรศาสตรและระบบท่ีเกี่ยวของ 
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 
- ความเช่ือถือไดและจุดออนของการศึกษาแบบ randomized controlled,case- control, cohort study, cross-

sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 
- วิเคราะหขอมูลและความเช่ือถือไดของขอมูลท่ีไดมาจากการรวบรวมเชนreview article, original article 
- สามารถใชหรือแปลขอมูลทางสถิติไดถูกตองเชน p-value, number needed to treat,relative risk, odds 

ratio, 95% confidence interval เปนตน 
- ใชขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยเชน sensitivity, specificity ไดอยางเหมาะสม 
- potential bias ของการวัดคาหรือแปลคา sensitivity และ specificity 

เภสัชวิทยาคลินิก 
- ความรูทางดาน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยาและนํามาประยุกตกับการติดตามระดับ

ยาและการปรับยา 
- หลักการใชยาไดแกจุดประสงคทางเลือกการประเมินผล 
- ประเมินผลขางเคียงจากการใชยา การแพยา 
- drug interaction 
- ประเมินความแตกตางของ metabolism ของยาในผูปวยแตละประเภท 
- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงตางๆเชนโรคตับโรคไตสูงอายุตั้งครรภและใหนมบุตร 
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โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตรท่ีสําคัญ 
โรคท่ีสําคัญทางอายุรศาสตรท่ีอายุรแพทยตองวินิจฉัยและรักษาไดไมวาโรคจะอยูในระดับใดก็ตามโดยแบงตามวิธีจัดการเรียนรูดังน้ี 
ระดับ 1 โรคหรือภาวะท่ีพบบอยและมีความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานสามารถเรียนรูไดจากผูปวยโดยตรง 
ระดับ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบนอยกวาระดับ 1 และมีความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานสามารถเรียนรูจากผูปวยแตไมไดดูแลผูปวยโดยตรง

เชนการรวมดูแลในหอผูปวย (ward round) ดวยกัน เปนตน 
ระดับ 3 โรคท่ีพบนอยแตมีความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเองหรือฟงบรรยาย และสถาบัน

ฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมน้ีอยางพอเพียง 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Intestinal infectious 
diseases 

- Acute diarrhea (A 09.-) 
 

- Other salmonella infections 
(A02.-) 

- Other bacterial intestinal 
infections (A04.-)  

- Other bacterial food borne 
intoxication (A05.-) 

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

- Other specified intestinal infection 
(A08.-) 

2. Tuberculosis - Respiratory 
tuberculosis(A15.-
A16.-) 

- Tuberculosis of other 
organs(A18.-A19.-) 

- Tuberculosis of nervous 
system(A17.-) 

 

3. Certain zoonotic 
bacterial diseases 

 - Melioidosis (A24.-) - Leptospirosis (A27.-) 

4. Other bacterial 
diseases 

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

5. Sepsis - Sepsis due to gram-
negative organism 
(A41.3, A41.5) 

- Septicaemia (A41.9) 

- 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.-) 
- Early syphilis (A51.-) 
- Gonococcal Infection (A54.-) 
 

- Late syphilis (A52.-) 
- Chlamydial disease (A55-, A56.-) 
- Chancroid (A57.-) 
- Granuloma Inguinale (A58.-) 
- Anogenital Herpes simplex (A60.-) 
- Anogenital warts (A63.-) 
-  
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8. Rickettsioses  -Typhus fever (A75.-)  

9. Viral infections of 
the central nervous 
system 

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

- Viral meningitis (A87.-) 

10. Viral hemorrhagic 
fever 

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

  

11. Viral infections 
characterized by 
skin and mucous 
membrane lesion 

- Herpes simplex 
infection 
(B00.-ยกเวน B00.4) 

- Herpes zoster (B02.-) 
- Viral wart (B07.-) 
 

- Chickenpox (B01.-) 
 

- 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.-) 

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.-)  

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

 

- HIV disease resulting in malignant 
neoplasm (B21.-) 

- Acute HIV infection syndrome (B23.0) 

14. Other viral diseases  
 
 

- Viral infections, unspecified 
(B34.9) 

- Cytomegaloviral disease 
(B25.-) 

- Mumps (B26.-) 
- Infectious mononucleosis (B27.-) 

15. Mycoses - 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.-) 

16. Protozoal disease  - Malaria (B50.- -B54.-) 
-Pneumocystosis (B59.-) 
 
 

- Toxoplasmosis (B58.-) 
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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 
neoplasm (primary)  

- Malignant neoplasm 
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 ill-
defined, secondary 
and unspecified 
sites 

- Secondary 
malignantneoplasm of 
lymph nodes (C77.-) 

- Secondary malignant 
neoplasmof lung 
(78.0) 

- Secondary malignant 
neoplasm of 
peritoneum and 
retroperitoneum 
(C78.6) 

- 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) 
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- 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) 

- Hodgkin’s lymphoma (C81.-) 
- Chronic lymphocytic 
leukemia (C91.1) 

 

- Monocytic leukemia (C93.-) 
- Other leukemia of specified type (C94.-) 
- Leukemia of unspecified cell type 
(C95.-) 

- Other malignant neoplasm of lymphoid 
hematopoietic and related tissue (C96.-
) 

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

- Myelodysplastic 
syndrome (D46.-) 

- 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) 

23. Anemia - Iron deficiency anemia 
(D50.-) 

- Thalassemia and 
abnormalhemoglobin 
(D56.-,D58.-) 

- Acquired hemolytic 
anemia(D59.-) 

- Aplastic anemia (D61.-

- Megaloblastic anemia (B12, 
folate Deficiency)(D51.- 
,D53.-) 

- G6PD deficiency (D55.0) 

- Sideroblastic anemia (D64.0, D64.1, 
D64.2, D64.3) 
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) 
- 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   - Factor V Leiden mutation, Anti-
thrombin deficiency, Protein C 
deficiency, Protein S deficiency, 
Anticardiolipin, Antiphospholipid 
syndrome, lupus anticoagulant (D68.5-
6) 

26. Platelet 
abnormality 
 

- Idiopathic 
thrombocytopenia(D6
9.3) 

- Secondary 
thrombocytopenia(D6
9.5) 

-Thrombotic 
thrombocytopenic purpura 
(M31.1) 

- Hemolytic uremic 
syndrome (D59.3) 

 

 

27. Allergic purpura   - Henoch-Schonlein purpura (D69.0) 
- Qualitative platelet defects (D69.1) 

28. White blood cell  
abnormality 

- Agranulocytosis (D70.-)  - Hyperleukocytosis syndrome (D72.8) 

29. Disease of  spleen  - 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.-) 

34. Hypothyroidism - Hypothyroidism (E03.-)  - Myxedema coma (E03.5) 
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35. Nontoxic goiter - Euthyroid goiter (E04 
ยกเวน E04.1) 

- Nontoxic single 
thyroid nodule (E04.1) 

  

36. Thyrotoxicosis - Thyrotoxic with 
diffuse goiter (E05.0) 

- Thyrotoxicosis with toxic 
multinodular goiter (E05.2) 

 

- Thyrotoxicosis with single thyroid 
nodule (E05.1) 

- Thyrotoxicosis factitia (E05.4) 
- Thyroid crisis (E05.5) 

37. Thyroiditis 
 

-Autoimmune 
thyroiditis (E06.3) 

-  - Acute thyroiditis (E06.0) 
- Subacute thyroiditis (E06.1) 
- Chronic thyroiditis with transient 
thyrotoxicosis (E06.2) 

- Transient painless thyroiditis, sporadic 
(E06.6) 

38. Other disorders of 
thyroid 

  - Dyshormongenetic goiter (E07.1) 
- Thyroid hormoneresistant syndrome 
(E07.2) 

39. Diabetes mellitus - Diabetes mellitus type 
2 with or without 
chronic complication 
(E11.2 - .9) 

- Diabetes mellitus type 1 
with or without chronic 
complication (E10.2 -10.9) 

- 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
m 

Hyperparathyroidism 
(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 
disorders 

  - Adrenogenital syndrome (E25.-) 
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47. Hyperaldosteronism  - Hyperaldosteronism(E26.-)  

48. Adrenal 
insufficiency 

- 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 
malnutrition(E40.- – 
E46.-) 

-  Vitamin D deficiency 
(E55.-) 

- Dietary zinc deficiency (E60.-) 
 

- 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.-) 

55. Obesity - Obesity (E66.-)   

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

57. Lactose intolerance   - Lactase deficiency (E73.-) 

58. Disorders of 
carbohydrate 
Metabolism 

  - Glycogen storage disease (E74.0) 

59. Disorders of 
lipoprotein 
metabolism 

- Hypercholesterolemia 
(E78.0)   

- Hypertriglyceridemia 
(E78.1) 

- Mixed hyperlipidemia 
(E78.2) 
 

- Low HDL cholesterol (E78.6) - Hyperchylomicronemia (E78.3) 
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60. Disorders of purine 
and pyrimidine 
metabolism 

- Hyperuricemia (E79.0)   

61. Disorders of 
porphyrin 
and bilirubin 
metabolism 

  - Porphyria (E80.0 - .2) 
- Gilbert’s  
- Crigler-Najar 
- Dubin- Johnson (E80.4 ถึง E80.6) 

62. Disorders of 
mineral 
metabolism 

- Hypomagnesemia 
(E83.4) 

- Hypercalcemia (E83.5) 

- Hemochromatosis (E83.1) 
 

- Wilson’s disease (E83.0) 

63. Amyloidosis  -Amyloidosis (E85.-) -  
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) 
- Metabolic syndrome 
(E88.4) 

- Tumor lysis syndrome 
(E88.3) 

 

67. Postprocedural 
endocrine disorders 

- Postprocedural 
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.-) 
- Multiple drug use and use of other 
psychoactive substances (F19.-) 
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70. Schizophrenia and 
delusional 
disorders 

 - Schizophrenia (F20.-) - Acute and transient psychotic disorder 
(F23.-) 

71. Mood (affective) 
disorders 

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

72. Neurotic, stress-
related and 
somatoform 
disorders 

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

 - Reaction to severe stress and 
adjustment disorders (F43.-) 

- Dissociative (conversion) disorders 
(F44.-) 

- Somatoform disorders (F45.-) 

73. Behavioral 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

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

74. Inflammatory 
disorders of the 
central nervous 
system 

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

 

- Meningitis due to other and 
unspecified cause (G03.-) 

- Encephalitis, myelitis and 
encephalomyelitis (G04.-, 
G05.-*) 

- Intracranial and intraspinal 
abscess and granuloma 
(G06.-, G07.-*) 

- Intracranial and intraspinal phlebitis 
and thrombophlebitis (G08) 

75. Systemic atrophies 
primarily affecting 
the central nervous 
system 

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

76. Extrapyramidal and 
movement 
disorders 

- Parkinsons’ disease 
(G20.-) 

- Dystonia (G24.-) 

- Secondary parkinsonism  
(G21.-, G22.-) 

- Other extrapyramidal and 
movement disorders (G25.-) 

- Other degenerative diseases in basal 
ganglia (G23.-) 

77. Other degenerative 
diseases of the 
nervous system 

- Alzheimer’s disease 
(G30.-) 

 - Other degenerate diseases of nervous 
system (G31.-) 

78. Demyelinating 
diseases of the 
central nervous 
system 

- Multiple sclerosis 
(G35.-) 

- Other demyelinating 
diseases of central nervous 
system (G37.-) 

- Other acute disseminated 
demyelination (G36.-) 
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79. Episodic and 
paroxysmal 
disorders 

- Epilepsy (G40.-) 
- Migraine (G43.-) 
- Other headache 
syndromes (G44.-) 

- Transient cerebral 
ischemic attacks (G45.-
) 

- Vascular syndrome of 
brain in 
cerebrovascular 
disease (G46.-*) 

- Sleep apnea (G47.3) 

- Status epilepticus (G41.-)  

80. Nerve, nerve root 
and plexus 
disorders 

- Facial nerve disorders 
(G51.-) 

- Disorders of trigeminal 
nerve (G50.-) 

- Mononeuropathies of upper 
limb (G56.-) 

- Other mononeuropathies 
(G58.-) 

- Disorder of other cranial nerves (G52.-) 
- Cranial nerve disorders in diseases 
classified elsewhere (G53.-*) 

- Nerve root and plexus disorders (G54.-, 
G55.-*) 

- Mononeuropathies of lower limb (G57.-
) 

- Mononeuropathies in diseases classified 
elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuropathies - Other 
polyneuropathies 
(G62.-) 

- Inflammatory 
polyneuropathies(G61.-) 

- Polyneuropathies in 
diseases classified 
elsewhere (G63.-) 

- Hereditary and idiopathic neuropathies 
(G60.-) 

82. Diseases of 
myoneural 
disorders 

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

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

83. Cerebral palsy and 
other paralytic 
syndromes 

- Hemiplegia (G81.-) - Paraplegia and tetraplegia 
(G82.-) 

- Cerebral palsy (G80.-) 
- Other paralytic syndrome (G83.-) 

84. Other disorders of 
nervous  system 

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

- 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) 
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- 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.-)* 
 

85. Disorders of eye 
and adnexa  

- Diabetic retinopathy 
(H36.0) 

 - Acute inflammation of orbit (H05.0) 
- Dysthyroid exophthalmos (H06.2)* 
- Conjunctival hemorrhage (H11.3) 
- Exposure keratoconjunctivitis (H16.-) 
- Iridocyclitis in diseases classified 
elsewhere (H22.-)* 

- Retinal artery occlusion (H34.-) 
- Background retinopathy and retinal 
vascular changes (H35.0)* 

- Purulent endophthalmitis (H44.5)  
- Optic neuritis (H46.-) 
 

86. Diseases of ear - Benign paroxysmal 
vertigo (H81.1) 

- 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 
heart diseases 

- Mitral stenosis (I05.0) 
- Rheumatic mitral 
insufficiency (I05.1) 

- Mitral stenosis with 
insufficiency (I05.2) 

- Rheumatic aortic 
stenosis (I06.0) 

- Rheumatic aortic 
insufficiency (I06.1) 

- Rheumatic aortic 
stenosis with 
insufficiency (I06.2) 
 

 - Rheumatic tricuspid insufficiency (I07.1) 
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89. Hypertensive 
diseases 

- Essential hypertension 
(I10.-) 

- Hypertensive heart 
disease (I11.-) 

- Hypertensive renal 
disease (I12.-) 

- Secondary 
hypertension (I15.9) 

- Hypertension secondary to 
other renal disorders (I15.1) 

- Hypertensive heart and renal disease 
(I13.-) 

- Renovascular hypertension (I15.0) 

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) 

- Acute nonspecific idiopathic pericarditis 
(I30.0) 

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

93. Infective 
endocarditis 

 - Acute and subacute 
endocarditis (I33.0) 

 

94. Non 
rheumaticvalvular 
heart diseases 

- Mitral insufficiency 
(I34.0) 

- Mitral valve prolapsed 
(I34.1) 

- Aortic stenosis (I35.0) 
- Aortic insufficiency 
(I35.1) 

- Aortic stenosis with 
insufficiency (I35.2) 

- Non rheumatic tricuspid 
insufficiency (I36.1) 

 

95. Myocarditis/cardio
myopathy 

- Cardiomyopathy (I42.-)  - Acute myocarditis (I40.-) 

96. Heart block/cardiac 
arrest 

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

- Cardiac arrest (I46.-) 

- Pre-excitation syndrome 
(I45.6) 

- Sinoatrial block (I45.5) 
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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.-) 

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

99. Cerebrovascular 
diseases 

- Intracerebral 
hemorrhage (I61.-) 

- Cerebral infarction 
(I63.-) 

- Sequelae of 
cerebrovascular 
disease(I69.-) 

- 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 
arteries, arterioles 
and capillaries 

- Aortic aneurysm and 
dissection (I71.-) 

- Atherosclerosis of renal 
artery (I70.1) 

- 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 
(I80.-) 

- Portal vein thrombosis (I81.-
) 

- Budd-Chiari syndrome (I82.0) 

102. Diseases of veins  - Oesophageal varices (I85.-) 
- Gastric varices (I86.4) 
- Oesophageal varices in 
disease classified elsewhere 
(I98.1-I98.2*) 

- Superior vena cava 
obstruction (I87.1) 

- Internal hemorrhoids with bleeding 
(I84.1) 

- External hemorrhoids with bleeding 
(I84.4) 

103. Disease of 
lymphatic 

  - Lymphoedema (I89.0) 
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104. Hypotension -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 pharyngitis 
(J02.-) 

- Acute upper 
respiratory infections, 
unspecified (J06.9) 

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

- Acute laryngitis and tracheitis (J04.-) 

107. Influenza and 
pneumonia 

- Bacterial pneumonia, 
unspecified (J15.9) 

- Pneumonia, organism 
unspecified (J18.-) 

- Pneumonia due to 
Klebsiella pneumoniae 
(J15.0) 

- Pneumonia due to 
Pseudomonas (J15.1) 

- Pneumonia due to gram-
negative bacteria (J15.6)  

- Pneumonia due to 
Streptococcal pneumoniae 
(J13.-) 

- Influenza due to other 
identified influenza virus 
(J10.-) 

- Influenza, virus not identified 
(J11.-) 

- 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) 

- Chlamydial pneumonia (J16.0) 

108. Other acute lower 
respiratory 
infections 

- Acute bronchitis (J20.-
) 

  

109. Other diseases of 
upper respiratory 
tract 

- Vasomotor and 
allergic rhinitis (J30.-) 

  

110. Chronic lower 
respiratory 
diseases 

- Chronic obstructive 
pulmonary disease 
with acute 
exacerbation (J44.1) 

- Chronic obstructive 
pulmonary disease, 
unspecified (J44.9) 

- Chronic obstructive 
pulmonary disease with 
acute lower respiratory 
infection (J44.0) 

- Acute severe asthma (J46.-) 
- Emphysema (J43.-) 

- Chronic bronchitis (J41.-) 
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- Asthma (J45.-) 
- Bronchiectasis (J47.-) 

111. Lung diseases due 
to external agents 

- Aspiration pneumonia 
(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) 

- 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 
pleura 

- Pleural effusion (J90.-) - Pleural effusion in 
conditions classified 
elsewhere (J91.-*) 

- Other spontaneous 
pneumothorax (J93.- ยกเวน 
J93.0) 

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

- Chylous effusion (J94.0) 
- Hemothorax (J94.2) 

115. Other diseases of 
the respiration 
system 

- Acute respiratory 
failure (J96.0) 

- 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) 
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- Disorders of diaphragm (J98.6) 

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.-) 

- 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 laceration-
haemorrhage syndrome (K22.6) 

- Hemorrhage of esophagus (K22.8) 
- Portal hypertensive gastropathy (K29.6) 
- Pyloric stenosis (K31.1) 
- Obstruction of duodenum (K31.5) 
 

118. Hernia   - Incisional hernia (K43.-) 
- Diaphragmatic hernia (K44.-) 
- Inguinal hernia (K40.-) 
 

119. Noninfective 
enteritis and 
colitis 

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

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

120. Other disorders of 
intestine 

- Diverticular disease of 
intestines (K57.-) 

- Irritable bowel 
syndrome (K58.-) 

- Impact feces (IK56.4) 
- Lower gastrointestinal 
bleeding (K62.0) 

 
 
 

- 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 
(K65.00) 

- Spontaneous bacterial 
peritonitis (K65.2) 
 

- Secondary bacterial 
peritonitis (K65.01) 

 

- Hemoperitoneum (K66.1) 
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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) 

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

- Portal hypertension (K76.6) 
- Hepatorenal syndrome 
(K76.7) 
 

- 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) 

123. Disorders of 
gallbladder, biliary 
tract and pancreas  

- Calculus of 
gallbladder with or 
without cholecystitis 
(K80.0-.2) 

- Calculus of bile duct 
with or without 
cholangitis (K80.3-.5) 

- Acute pancreatitis 
(K85.-) 

- Cholangitis (K83.0) 
- Obstruction of bile duct 
(K83.1) 

- Chronic pancreatitis (K86.-) 

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

124. Other diseases of 
the digestive 
system 

- Gastrointestinal 
bleeding (K92.-) 

 - Blind loop syndrome (K90.2) 
- Pancreatic steatorrhea (K90.3) 
- Malabsorption due to intolerance 
(K90.4) 

- Intestinal malabsorption, unspecified 
(K90.9) 

- Post surgical disorders of digestive 
system K91.-) 

125. Infections of the 
skin and 
subcutaneous 
tissue 

- Cutaneous abscess, 
furuncle and 
carbuncle (L02.-)  

- 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 
(L23.-) 

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

- Seborrhoeic dermatitis 

- Exfoliative dermatitis (L26.-) 
- Lichen simplex chronicus 
(L28.0) 

- Prurigonodularis (L28.-)  
- Atopic dermatitis (L20.-) 
- Pruritus (L29.-) 
- Nummular dermatitis (L30.0) 
- Dyshidrosis (L30.1) 

- Localized skin eruption due to drugs 
and medicaments (L27.1) 

- Cutaneous autosensitization (L30.2) 
- Infective dermatitis (L30.3) 
- Erythema intertrigo (L30.4) 
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(L21.-) - Pityriasis alba (L30.5) 

128. Papulosquamous 
disorders  

- Psoriasis vulgaris (L40.-
) 

 - Generalized pustular psoriasis (L40.1) 
- Acrodermatitis continua (L40.2) 
- Guttate psoriasis (L40.3) 
- Arthropathic psoriasis (L40.0) 
- Parapsoriasis (L41.-) 
- Pityriasisrosea (L42.-) 
- Lichen planus (L43.-) 

129. Urticaria and 
erythema 

- Urticaria (L50.0) - 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) 

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

  - Sunburn (L55.-) 
- Skin changes due to ultraviolet 
radiation (L56.- -L57.-) 

- Radiodermatitis (L58.-) 

131. Disorder of skin 
appendage 

- Acne (L70.-) - Alopecia areata (L63.-) 
- Non scaring hair loss (L65.-) 
- Scarring hair loss (L66.-) 

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

- Hypertrichosis (L68.9) 
- Rosacea (L71.-) 

132. Other disorders of 
the skin and 
subcutaneous 
tissue  

- Decubitus ulcer (L89.-) - Vitiligo (L80.-) 
- Post inflammatory 
hyperpigmentation (L81.0) 

- 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 

 - Pyogenic arthritis (M00.-) - Reactive arthropathies (M02.-) 

134. Inflammatory 
polyarthropathies 
(M10.-) 

- Rheumatoid arthritis 
(M05.- -M06.) 

- Gout (M10.-) 
- Polyarthritis (M13.0) 

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

- Palindromic rheumatism (M12.3) 
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135. Arthrosis - Osteoarthritis (M15.- -
M19.) 

  

136. Other joint 
disorders 

  - Hemarthrosis (M25.0) 

137. Systemic 
connective tissue 
disorders 

- Systemic lupus 
erythematosus (M32.-) 

- Other dermatomyosis 
(M33.1) 

- 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) 
- 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 
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) 
 

- Radiculopathy (M54.1) 

140. Disorders of 
muscle 

- Myositis, unspecified 
(M60.9) 

- Rhabdomyolysis (M62.8)  
- Necrotizing fasciitis (M72.6) 

- Infective myositis (M60.0) 
 

141. Other soft tissue 
disorders 

- Frozen shoulder 
(M75.0) 

 - Fibromyalgia (M79.7) 
- Myofascial pain syndrome (M79.8) 
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142. Disorders of bone 
density and 
structure  

- Osteoporosis without 
fracture (M81.-) 

- Osteomyelitis (M86.-) 
- Osteonecrosis (M87.-) 

- Osteoporosis with pathologicalfracture 
(M80.-) 

- Adult osteomalacia (M83.) 
- Pathological fracture (M84.4) 
- Costochondritis (M94.0) 

143. Glomerular 
diseases 

- Acute nephritic 
syndrome (N00.-) 

- Nephrotic syndrome 
(N04.-) 

- Glomerular disorders 
in diabetes mellitus 
(N08.3*) 

- Glomerular disorders 
in systemic 
connective tissue 
disorders (N08.5*) 

- Rapidly progressive nephritic 
syndrome (N01.-) 

- Chronic nephritic syndrome 
(N03.-)  

- Glomerular disorders in 
infectious and parasitic 
diseases (N08.0*) 
 
 
 
 

- 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) 
 

144. Renal tubular 
interstitial diseases 

- Acute pyelonephritis 
(N10.-) 

- Obstructive and reflux 
uropathy (N13.- ยกเวน 
N13.6) 

- Drug induced tubulo-
interstital conditions (N14.-) 

- Nonobstructive reflux-associated 
chronic pyelonephritis (N11.0) 

- Chronic obstructive pyelonephritis 
(N11.1) 

- 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.-) ยกเวน 
N18.5 

- Chronic kidney 
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disease stage 5 (N18.5) 

146. Urolithiasis - Calculus of kidney 
and ureter (N20.-) 

 - Calculus of lower urinary tract (N21.-) 

147. Other disorders of 
kidney and ureter 

 - 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) 

148. Other diseases of 
the urinary system 

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

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

149. Diseases of male 
genital organs 

- Hyperplasia of 
prostate (N40.-) 

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

150. Disorders of breast   - Galactorrhea (N64.3) 

151. Noninflammatory 
disorders of 
female genital 
tract 

  
 
 

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

152. Pregnancy with 
abortive outcome 

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

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

 - Pre-existing hypertension 
complicating pregnancy, 
childbirth and puerperium 
(O10.-) 

- Gestational (pregnancy 
induced) hypertension 
(O13.- -O14.-) 

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

- Eclampsia (O15.-) 

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) 
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- 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.-) 

- 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 
parasitic diseases 
complicating pregnancy, 
childbirth and puerperium 
(O98.-) 

- Anemia complicating pregnancy 
childbirth the puerperium (O99.0) 

- Other diseases of blood and blood-
forming organs complication pregnancy, 
childbirth and the puerperium (O99.1) 

- Endocrine, nutrition and metabolic 
diseases complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium (O99.2) 

- Disease of the circulatory system 
complicating pregnancy, childbirth and 
the puerperium (O99.4) 

- Disease of the respiratory system 
complicating pregnancy childbirth and 
the puerpurium (O99.5) 

- Disease of the digestive system 
complicating pregnancy, childbirth and 
the puerperium (O99.6) 

- Disease of the skin and subcutaneous 
tissue complicating pregnancy 
childhood and the puerperium (O99.7) 

- Other specified diseases and conditions 
complicating pregnancy childbirth and 
the puerperium (O99.8) 

158. Congenital 
malformations of 
the circulatory 

- Atrial septal defect 
(Q21.1) 

- Ventricular septal defect 
(Q21.0) 

- Congenital pulmonary stenosis (Q22.1) 
- Patent ductus arteriosus (Q25.0) 
- Coarctation of aorta (Q25.1) 
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system 

159. Other congenital 
malformations of 
the digestive 
system 

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

160. Congenital 
malformations of 
the urinary system 

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

 

161. Other congenital 
malformations 

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

162. Chromosomal 
abnormalities 

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

163. Symptoms and 
signs involving 
circulatory and 
respiratory 
systems 

- 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 
signs involving the 
nervous and 
muscle skeletal 
systems 

-Bed ridden (R26.3) 
 

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

167. Symptoms and 
signs involving the 
urinary system 

- Unspecified hematuria 
(R31.-) 

- Acute renal failure 
(prerenal) (R39.2) 

- Retention of urine (R33.-)  

168. General symptoms - Fever, unspecified - Other and unspecified - Drug-induced fever (R50.2) 
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and signs (R50.9) 
- Headache, unspecified 
(R51.0) 

- Syncope and collapse 
(R55.-) 

- Hypovolemic shock 
(R57.1) 

- Septic shock (R57.2) 
- Generalized edema 
(R60.1) 

- Impaired fasting 
glucose (R73.1) 

- Hypoalbuminemia 
(R77.0) 

convulsion (R56.8) 
- Cardiogenic shock (R57.0) 
- Localized enlarged lymph 
nodes (R59.6) 

- Generalized enlarged lymph 
nodes (R59.1) 

- Localized edema (R60.0) 
- Abnormal weight loss 
(R63.4) 

- Systemic inflammatory 
response syndrome (R65.-) 
 
 

- Abnormal glucose tolerance test 
(R73.0) 

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

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

 - Intracranial space-occupying lesion 
(R90.0) 

- Abnormal finding on diagnostic imaging 
of liver and biliary tract (R39.2) 

170. Effect of foreign 
body entering 
through natural 
orifice 

  - 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) 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological 
substances 

 - Poisoning by anticoagulants 
(T45.5) 

- Poisoning by antineoplastic 
and immunosuppressive 
drugs (T45.1) 

- Poisoning by angiotensin-
converting enzyme inhibitors 
(J46.4) 

- Poisoning by other 
antihypertensive drugs 
(T46.5) 

- Poisoning by 
antihyperlipidaemic drugs 
(T46.6) 

- Poisoning by antacid and 
antigastric secretion drugs 
(T47.0-T47.1) 

- Poisoning by laxatives 
(T47.3-T47.4) 

- Poisoning by systemic antibiotics, 
antiinfective and antiparasitic (T36.--
T37.-) 

- Poisoning by hormones (T38.-) 
- Poisoning by nonopioid analgesics, 
antipyretic and antirheumatics (T39.-) 

- Poisoning by narcotics and 
psychodysleptics (T40.-) 

- Poisoning by antiepileptic, sedative-
hypnotic and antiparkinsonism drugs 
(T42.-) 

- Poisoning by psychotropic drugs (T43.-) 
- Poisoning by drugs primary of affecting 
the autonomic nervous system (T44.-) 

- Poisoning by antiemetic and antiemetic 
drugs (T45.0) 

- Poisoning by Iron and its compound 
(J45.4) 

- Poisoning by cardiac-stimulant 
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- Poisoning by diuretics 
(J50.0-T50.2) 
 

glycosides (T46.0) 
- Poisoning by calcium-channel blockers 
(T46.1) 

- Poisoning by antidysrhythmic drugs 
(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 
(T67.0) 

 

- Toxic effect of alcohol (T51.-) 
- Toxic effect of organic solvents (T52.-) 
- Toxic effect of metals (T56.-) 
- Toxic effect of arsenic (T57.0) 
- Toxic effect of carbon monoxide (T58.-) 
- Toxic effect of gases, fumes and 
vapours (T59.-) 

- Toxic effect of pesticide (T60.-) 
- Toxic effect of noxious substances 
eaten as food (T61.- -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 
surgical and 
medical care 

- Thrombophlebitis 
following infusion, 
transfusion and 
therapeutic injection 
(T80.1) (Y62.-) 

- Hemorrhage and 

- Accidental puncture and 
laceration during a 
procedure (T81.2)(Y60.-) 

- Infection following a 
procedure (T81.4)(Y62.-) 

- Infection and inflammatory 

- 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) 
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hematoma 
complicating a 
procedure (T81.0) 
(Y60.-) 

reaction due to other 
internal prosthetic device 
implants and grafts (eg 
intraperitoneal dialysis 
catheter)(T85.7)(Y73.1) 

- Serum sickness (J80.6) 
- Mechanical complication of heart valve 
prosthesis (T82.0)(Y71.2) 

- Mechanical complication of cardiac 
electronic device (T82.1)(Y71.2) 

- Mechanical complication of 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) 

175. Provisional 
assignment of new 
diseases of 
uncertain etiology 
 

  - Severe acute respiratory syndrome 
(SARS)(U04.9) 
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176. Bacterial agents 
resist to antibiotic 

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

- Agent resistant to 
multiple 
antibiotics(U88.-) 

- Penicillin resistant agent 
(U80.0) 

- Methicillin resistant agent 
(U80.1) 

 

- Vancomycin resistant agent (U81.0) 
- Agent resistant to other vancomycin 
related antibiotic (U81.8) 

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 self-
harm 

  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.-) 
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- Drug acting on autonomic nervous 
system (X63.-) 

- Alcohol (X65.-) 
- Organic solvents and halogenated 
hydrocarbons (X66.-) 

- Gases and vapours (X67.-) 
- Pesticides (X68.-) 
- Hanging strangulation and suffocation 
(X70.-) 

- Drowning and submersion (X71.-) 

180. Drugs, 
medicaments 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, anti-
infective 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 
factors related to 
causes of 
morbidity and 
mortality 
 

- Nosocomial 
conditions(Y95.-) 

  

182. Persons 
encountering 
health services for 
examinations and 
investigation 

- General medical 
examinations (Z00.0) 

- Observation for 
suspected 
cardiovascular 
diseases (Z03.5) 

- Observation for suspected 
malignant neoplasm (Z03.1) 

- Observation for suspected 
myocardial infarction 
(Z03.4) 

- 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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183. Persons with 
potential health 
hazards related to 
communicable 
diseases 

 - Contact with and exposure 
to tuberculosis (Z20.1) 

- Contact with and exposure 
to viral hepatitis (Z20.5) 

- Contact with and exposure 
to HIV (Z20.6) 

- Asymptomatic HIV 
infections (Z21) 

- Carrier of viral hepatitis 
(Z22.5) 

 

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

- Radiotherapy session 
(Z51.0) 

- Chemotherapy session 
for neoplasm (Z51.1) 

- Palliative care (Z51.5) 

 - Attention to tracheostomy (Z43.0) 
- Attention to gastrostomy (Z43.1) 
- Blood (including stem cell) donor 
(Z52.0) 

- Bone marrow donor (Z52.3) 

185. Persons 
encountering 
health services in 
other 
circumstances 

-HIV counseling (Z71.7) - Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 

- Tobacco abuse counseling 
(Z71.6) 

 

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 
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  ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร 
แพทยประจําบานตองรูขอบงช้ี ประโยชน และโทษของการทําหัตถการตางๆ หัตถการแบงเปน 3 ประเภท คือ 1. manual 

procedure 2. การสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการ  และ 3. ประเมินและดูแลรักษาโรคตางๆ  ในการทํา manual procedure น้ัน ในบาง
หัตถการจําเปนตองตามดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

หัตถการแตละประเภทแบงเปน 3 ระดับ ตามท่ีสถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู ดังน้ี 
1. หัตถการ ประเภท manual procedure  

กลุมท่ี 1 ก. หัตถการท่ีแพทยประจําบานตองสามารถทําได โดยไมตองมีผูกํากับดูแล และสามารถสอนนิสิตนักศึกษา
แพทยใหทําหัตถการดังกลาวได 
- 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) 

 
กลุมท่ี 1 ข. หัตถการท่ีแพทยประจําบานตองทําไดภายใตการกํากับดูแล จนกระท่ังมีความมั่นใจและสามารถสอน

นิสิตนักศึกษาแพทยหรือแพทยประจําบานใหทําหัตถการน้ันไดดวย 
-  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) 

 
กลุมท่ี 2 หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรมีประสบการณไดทําดวยตนเอง หรืออยางนอยชวยทํา 

- 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) 

 

98 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

กลุมท่ี 3 หัตถการท่ีแพทยประจําบานมีประสบการณในการชวยทํา 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. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ระดับท่ี 1 สามารถตรวจและแปลผลไดดวยตนเอง 

- 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 

ระดับท่ี 2  สามารถสงตรวจแปลผลไดดวยตนเอง 
:: 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 

:: ฮอรโมน 
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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:: อ่ืนๆ 
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 
 

ระดับท่ี 3 สามารถสงตรวจและนําผลไปประยุกตใชได 
:: 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 
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:: 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 

:: เวชพันธุศาสตร 
Chromosome study/ Karyotyping 
DNA/ Gene mutation testing  

:: อ่ืนๆ 
Cystoscopy   
Erythrocyte transketolase activity 
Lipoprotein electrophoresis  
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry 
Serum zinc, copper 
Thiamin pyrophosphate effect 
 

3. การประเมินหรือดูแลรักษา 
กลุมท่ี 1 การประเมินหรือดูแลรักษาผูปวยท่ีแพทยประจําบานทําดวยตนเอง 

- Anthropometric measurement 
- Assessment of nutritional status  
- Communication skill เชน patient /family counseling, breaking bad news  
- Cognitive assessment ท่ีเทียบเทากับ Mini mental state examination (MMSE)  
- Enteral nutrition 
- Genetic counseling  
- Parenteral  nutrition 
- Pattern  of inheritance of genetic disease  
- Risk estimation วาสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงตอการเปนโรคหรือตอการถายทอดโรคมากนอย

เพียงใด 
- Risk management skill เชน disclosure of medical error 
- การดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับเคมีบําบัด 
- Mechanical ventilator 
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กลุมท่ี 2 การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทยประจําบานควรมีโอกาสไดทําดวยตนเองหรือชวยทํา 
- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis   

กลุมท่ี 3 การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทยประจําบานควรมีประสบการณชวยทําหรือเคยเห็น 
- Bone marrow/Stem cell transplantation 
- Renal transplantation  
- Plasmapheresis  

ความรูทางดานบูรณาการ 
1. Interpersonal and communication skills 

1) การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 
2) การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต 
3) การบอกขาวราย 
4) ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย  
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได 
6) เขาใจพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีตางกัน 
7) การสื่อสารกับผูปวย ญาติ และผูรวมงาน 
8) การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูรวมงาน 

 
2. Professionalism 

1) Patient-centered care 
(1) การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
(2) การรักษาความนาเช่ือ ถือแกผูปวยสังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุด 
- การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพเพ่ือนรวมงานผูปวยและญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอน 

(3) มีความเปนอิสระทางวิชาชีพ ในการตัดสินใจทางคลินิกอยางเหมาะสมตามบริบท 
2) พฤตินิสัย 

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา 
(2) การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
- การรักษาความนาเช่ือถือแกผูปวยสังคม 
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุด 
- การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพเพ่ือนรวมงานผูปวยและญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอน 
- ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา 
- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

3) Medical Ethics 
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑทางการแพทย 
(2) การนับถือใหเกียรติและสิทธิรวมท้ังความเห็นของผูปวย  ในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธ

การรักษา  กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย 
(3) การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
(4) ในกรณีท่ีผูปวยตัดสินใจไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได 
(5) การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 
(6) การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 
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4) Continue professional development 
(1) การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
(2) การคนควาความรู และประเมินความนาเช่ือถือไดดวยตนเอง 
(3) การประยุกตความรูท่ีคนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 
(4) การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ 
(5) การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
(6) การใช  electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู 
(7) การถายทอดความรูแกแพทยบุคลากรทางการแพทยนิสิตนักศึกษาผูปวยและญาติ 

 
3. System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
2) ระบบประกันสุขภาพเชนระบบประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ของขาราชการ ระบบประกันชีวิต เปนตน 
3) การประกันคุณภาพ  
4) ความปลอดภัยของผูปวย 
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine 
7) ความรูกฎหมายทางการแพทย สิทธิผูปวย 
8) นโยบายการใชยาระดับชาติเชนบัญชียาหลักแหงชาติ เปนตน 
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก 
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง 

 
4. Practice-based learning and improvement 

1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
2) การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3) การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และใชยาอยางสมเหตุผล 
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 
5) การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ 
6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจัดกลุมโรคและคานํ้าหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวม Disease -related group (DRG) 
8) การสราง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
10) การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 
11) การดูแลผูปวยท่ีบาน 
12) เขาใจการใชและแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเชน flow chart, control chart เปนตน 
13) การประเมินความพอใจของผูปวย 
14) การมีสวนรวมในองคกร เชนภาควิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัยเปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

104 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
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จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ  2 3 4 5 6 
แพทยผูใหการฝกอบรม  10 10 10 10 12 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห)  500 500 500 500 600 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน)  150 150 150 150 180 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

 50 50 50 50 60 

หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน)  50 50 50 50 60 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ 7 8 9 10 11 12 
แพทยผูใหการฝกอบรม 14 16 18 20 22 24 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห) 700 800 900 1000 1100 1200 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน) 210 240 270 300 330 360 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

70 80 90 100 110 120 

หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน) 70 80 90 100 110 120 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ 13 14 15 16 17 18 
แพทยผูใหการฝกอบรม 26 28 30 32 34 36 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห) 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน) 390 420 450 480 510 540 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

130 140 150 160 170 180 

หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน) 130 140 150 160 170 180 
 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ 19 20 21 22 23 24 
แพทยผูใหการฝกอบรม 38 40 42 44 46 48 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห) 1900 2000 2100 2200 2300 2400 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน) 570 600 630 660 690 720 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

190 200 210 220 230 240 

หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน) 190 200 210 220 230 240 
 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ 25 26 27 28 29 30 
แพทยผูใหการฝกอบรม 50 52 54 56 58 60 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห) 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน) 750 780 810 840 870 900 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

250 260 270 280 290 300 

หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน) 250 260 270 280 290 300 
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จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละช้ันละ 31 32 33 34 35 36 
แพทยผูใหการฝกอบรม 62 64 66 68 70 72 
จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห) 3100 3200 3300 3400 3500 3600 
จํานวนผูปวยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไวในรพ./เดือน) 930 960 990 1020 1050 1080 
จํานวนผูปวยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

310 320 330 340 350 360 

 หัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. (ครั้ง/เดือน) 310 320 330 340 350 360 

หมายเหตุ จํานวนผูปวยนอกอายุรศาสตร นับท้ังคลินิกอายุรกรรมและคลินิกเฉพาะโรค 
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ภาคผนวก 5 
เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรมสาขาอายุรศาสตร 
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เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรมสาขาอายุรศาสตร 
 

กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เปนสถาบันฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร มีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะตามท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทย 
แหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

1. เกณฑท่ัวไป 
(1) คุณสมบัติท่ัวไป 

(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยท้ังประเภทผูปวยในและผูปวยนอก

พอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 
(ง) มีกลุมงานอายุรศาสตร  โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  โดยผูบริหารของ

โรงพยาบาล ไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจํา
บาน 

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการและท่ีจะศึกษาตอเน่ืองได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารการศึกษาท่ีทันยุคตามสมัย เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของโรงพยาบาล และ
ประกาศใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ไดแก 
ศัลยศาสตร  ออรโธปดิกส  สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  เวชศาสตรฉุกเฉิน  จิตเวชศาสตร  รังสีวิทยา  พยาธิวิทยา    
เวชศาสตรฟนฟู  เพ่ือใหมีการดูแลรักษาผูปวยอยางเปนองครวม และมีความมุงมั่น ความเต็มใจในการเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรการฝกอบรม 

(ซ) มีการจัดทําหลักสูตร เพ่ือใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมเพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธ์ิเขา
สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และมีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษา
และอุปกรณการฝกอบรมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดท้ังน้ีมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ป ท่ีมีความชัดเจนและเปนไปได 
และมีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการฝกอบรมแตละช้ันปอยางนอย 1 ปการศึกษา  

 
(2) หนวยงานกลางพ้ืนฐาน มีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปน้ี 

(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร  สามารถใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการตรวจ
ทางหองปฏบัิติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 
โดยมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 
 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือและสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา

ท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดช้ินเน้ือเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลอง
จุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจํา
บานทุกสาขาได มีการตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือจากศพ หรือตรวจช้ินเน้ือตัวอยาง และการตรวจทางเซลลวิทยา
ตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยข้ันสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุก
ราย 

 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิตวิทยา เคมี
คลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมท้ังจะตองมีการใหบริการทางดาน
ธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

(ข) หนวยรังสีวิทยา มีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรมได 
(ค) หองสมุดทางแพทย มีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนี

สําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชไดสะดวกหรือมีการบริหารจัดการระบบการ
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คนหาความรูจากหนังสือและวารสารตางๆผานทางระบบ Intelligence Technology (IT) ซึ่งสามารถใชบริการได
อยางคลอบคลุมในสถาบัน 

(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ จัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว บันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษา
ท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถกระทําไดดวยการ
ใชระบบ IT อยางสะดวกและปลอดภัย 

(3) หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม มีหนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก ศัลยศาสตร 
กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา และนอกจากน้ียังมีหนวยอ่ืน เชน กระดูกและขอ จักษุวิทยา วิสัญญีวิทยา จิตเวช
ศาสตร เปนตน 

(4) กิจกรรมวิชาการ  มีการจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสาขาท่ีฝกอบรม เชน 
กิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน morbidity mortality conference, clinico-
pathological conference 
    นอกจากน้ี กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ตองจัด หรืออนุญาต ใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร

การแพทยพ้ืนฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการ
นอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร 

 

2. เกณฑเฉพาะ 
มีหนวยงานใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมตลอดเวลามีงานบริการท่ีมีคุณภาพและปริมาณเปนไปตามท่ีราช

วิทยาลัยอายุรแพทยฯ ท่ีแพทยสภามอบหมายใหดูแลการฝกอบรม สาขาอายุรศาสตร ดังน้ี 
(1)   มีแพทยซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร หรือสาขาท่ีเทียบเทา คือ สาขาประสาทวิทยา, สาขาโลหิต

วิทยา, สาขามะเร็งวิทยา และสาขาตจวิทยา แบบเต็มเวลา อยางนอย 10 คน 
(2)   มีผูปวยนอกอายุรกรรมอยางนอย 500 ครั้ง/การตรวจ/สัปดาห 
(3)   มีผูปวยในอายุรศาสตร อยางนอย 150 ครั้ง/การรับไว/เดือน 
(4)   มีผูปวยท่ีรับปรึกษานอกแผนกอยางนอย 50 ครั้ง/เดือน 
(5)   มีหัตถการประเภท manual procedure กลุมท่ี 1ข. อยางนอย 50 ครั้ง/เดือน 
(6)   มีกิจกรรมวิชาการท่ีแพทยประจําบานทุกช้ันปตองเขารวมอยางสม่ําเสมอ ไดแก 

- Admission round อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง 

- Medical grand round หรือ interesting case conference อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- Mortality-morbidity conference อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- Journal club อยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง 

- Clinical pathological conference อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- Interdepartmental conference อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

3. สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี มีสถานภาพท่ีไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาเปนสถาบันฝกอบรมหลัก   
สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก  
เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเพ่ิมประสบการณความรูในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม
เกิน 3 เดือน โดย ใหอิสระแกผูรับการอบรมทําการเลือกสถาบันได แตตองมีคุณสมบัติของการเปนสถาบันฝกอบรม ตาม
หลักเกณฑของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 
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ภาคผนวก 6 
การรับรอง วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร  

ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 
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การรับรอง วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาอายุรศาสตร ให “เทียบเทาปริญญาเอก” 
น้ัน ถือเปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันท่ีใหการฝกอบรม  โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันท่ีใหการฝกอบรมฯ 
และความสมัครใจของแพทยประจําบาน หากแพทยประจําบานมีความประสงคดังกลาว  จะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมทราบเปนลาย
ลักษณอักษรกอนวา จะรับการฝกอบรมท่ีมีโอกาสไดรับท้ัง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก”     

ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯ ไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือใหมีการรับรองคุณวุฒิวว. หรือ อว. “เทียบเทา
ปริญญาเอก” ได   สถาบันน้ันมีสิทธ์ิท่ีจะไมจัดการฝกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิให “เทียบเทาปริญญาเอก” ได   สถาบันน้ันสามารถ
แจงใหแพทยประจําบานทราบตั้งแตวันเริ่มเปดรับสมัครการคัดเลือกเขาเปนแพทยประจําบานไปจนถึงวันท่ีเริ่มเปดการฝกอบรม  ในกรณี
ท่ีสถาบันฝกอบรมใดตองการใหมีการรับรอง วว. หรือ อว. ใหมีคุณวุฒิ ดังกลาว แตมีทรัพยากรจํากัด  สถาบันน้ันสามารถติดตอขอความ
รวมมือจากอาจารยและทรพัยากรจากสถาบันอ่ืนมาชวยได 

การท่ีแพทยประจําบานสอบผานและมีสิทธ์ิไดรับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตรแลว  หากมีความประสงคจะ
ใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวา วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร มีคุณวุฒิ “เทียบเทา
ปริญญาเอก” น้ัน จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยท่ีสงมาใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ประกอบการเขาสอบ วว. หรือ 
อว. ในครั้งน้ัน  มีลักษณะดังน้ี 

1. ผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ควรเปนงานวิจัยแบบ systematic review และ meta-analysis โดยใหเพ่ิม
วงเล็บดวยภาษาอังกฤษวาเปน systematic review และ meta-analysis เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

3. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ   

อน่ึง การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปนบทความท่ีตีพิมพใน
วารสารท่ีถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar  หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษ
ในบทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับน้ีมานานเกิน 10 ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006) 

ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ไมใหใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายช่ือในคุณวุฒิ หรือ
วุฒิการศึกษา รวมท้ังการใชคําวา ดร. นําหนาช่ือ  แตสถาบันการศึกษาสามารถใหผูท่ีได วว. หรือ อว. ท่ี “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี เปน
อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจํา
สถานศึกษาได    

ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ท่ีไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี จะมีคําวา “เทียบเทาปริญญาเอก”  ตอทายได
เทาน้ัน 
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