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หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม พ.ศ. 2562 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Endocrinology and Metabolism 
 
 2. ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism 
 
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย)  วว. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism 
  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
  
 
4.  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านต่อมไร้ท่อในด้าน วิชาการ การพัฒนาบริการ และงานวิจัย 
ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

พันธกิจ งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายการผลิต
อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบ บริการสุขภาพ ในประเทศ 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ
ซึม ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตาม มาตรฐานวิชาชีพ สร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้ป่วยโดยการยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม ให้การบริการทางการแพทย์ที่
เป็นมาตรฐาน มีความเข้าใจในระบบสาธารณสุข สามารถบริหารทรัพยากรสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการ
กระบวนการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ด้านสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
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อย่างรอบด้าน มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมมาสู่กระบวนการรักษา หลังจบการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง และสอนแพทย์อ่ืนได้ รวมถึงมีการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ สามารถเป็นต้นแบบให้กับแพทย์โรงพยาบาลอื่นๆในกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานแบบสห
วิชาชีพทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ ได้ดี ปรับตัวตาม
ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม  มีจริยธรรมยึดมั่นในหลัก  ธรรมาภิบาล  มีความรับผิดชอบ มี
ความเอ้ืออาทร  มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาและ
พร้อมในการให้บริการทางอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  นำมาสู่การ
พัฒนาบริการสุขภาพระดับตติยภูมิด้านอายุรศาสตร์ที่เป็นเลิศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมชุมชน สถาบันและ
ประเทศชาติ ตามค่านิยมของกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีที่ว่า  “วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า 
พัฒนาบริการ” 

5. ผลลัพธ์การฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ที่จบการฝึกอบรมต้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทำหัตถการ การส่งตรวจพิเศษรวมทั้ง dynamic 

test และการรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือนำไปสู่การ
ตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

ข. วินิจฉัย บำบัด รักษา ภาวะผิดปกติทางต่อมไร้ท่อที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในกรณี ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ 
ง. ให้ความรู้ในการจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกันโรค รวมถึงการ

ส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำความรู้นี้ไปแนะนำผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่อมไร้ท่อ 
5.2 ความรู้  ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน                 (medical knowledge and skills) 
ก.   เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านต่อมไร้ท่อและ

เมแทบอลิซึม 
ข.   มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ค.   มีทักษะในการทำหัตถการเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

5.3 ก ารพั ฒ น าต น เอ งแ ล ะก าร เรี ย น รู้ จ าก ก า รป ฏิ บั ติ  (practice-based learning and 
improvement) 

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบ
บริการสุขภาพ 
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ข. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
ค. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
ง. สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
ก. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร

ทางการแพทย์ 
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีความเมตตา 

เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์ 
ฉ. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 

5.5 วิชาชีพนิยม  (professionalism) 
ก. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และ 

ชุมชน 
ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 

professional development) 
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ง. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีจิตอาสา 

5.6 การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (system-based practice) 
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ง. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ 
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

6. หลักสูตร/แผนการฝึกอบรม  
มีคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้านต่อยอดสาขาอายรุศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอ

ลิซึม  ดูแลกำกับประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรให้ดำเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม  
6.1.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  
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- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ทุกชั้นปี ต้องให้การดูแลรับผิดชอบผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤต และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอ
ลิซึมทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ได้ด้วยตนเอง  

- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ต้องให้การดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยในสาขา
อ่ืนที่มีโรคเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  

 6.1.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill)  
6.1.2.1 หัตถการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  
– แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ทุกชั้นปีได้รับการสอนในด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีประสบการณ์การทำหตัถการจำเพาะในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คือ การทำ  ultrasound-
guided fine needle aspiration of thyroid ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์ ในชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง 
หลังจากนั้น ให้สามารถปฏิบัติเองได้ถูกต้อง โดยได้ตามจำนวนครั้งขั้นต่ำตาม EPA ที่กำหนด  

- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ทุกชั้นปีมีประสบการณ์การส่งตรวจและการ
แปลผล dynamic endocrine function tests และการตรวจทางรังสีวิทยา (ภาคผนวก1)  

- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ชั้นปีที่ 2 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
และควบคุมแพทย์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

6.1.2.2 กิจกรรมวิชาการ 
แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดทกุชั้นปีได้เรียนรู้พื้นฐานด้านต่อมไร้ท่อ พื้นฐานทางคลินิก การนำความรู้ไป

ใช้ โดยมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้  
กิจกรรมวิชาการ วัตถุประสงค์ ตารางเวลากิจกรรม** 

Journal club เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุกชั้นปีมีความรู้ที่ทันสมัย 
สามารถวิเคราะห์งานวิจัยว่า
เหมาะสมรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ 

วันจันทร์ เวลา 13.00-14.00 

Grand round หน่วยต่อมไร้ท่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วยด้านต่อมไร้
ท่อที่มีปัญหาซับซ้อน 
ศึกษาผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อที่พบได้
ไม่บ่อย 
ฝึกการนำเสนอ วิเคราะห์ปัญหา
ผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อ 

วันจันทร์ เวลา 14.00-15.00 

OPD endocrine เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้านต่อม
ไร้ท่อในแผนกผู้ป่วยนอกและรับ
ปรึกษาจากต่างแผนก 
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วย

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 
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นอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 

OPD medicine เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้านต่อม
ไร้ท่อในแผนกผู้ป่วยนอกและรับ
ปรึกษาจากต่างแผนก 
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันที่กำหนด 
เวลา 9.00-12.00 โดยมีอาจารย์
หน่วยให้คำปรึกษา 

Book club and review เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุกชั้นปีมีความรู้ที่ทันสมัย 
 

วันพุธ เวลา 13.00-14.00 
สลับกับ interesting case 

Interesting case เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุกชั้นปี วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
รักษาที่เหมาะสม 
 

วันพุธ เวลา 13.00-14.00 
สลับกับ book club and review 

OPD DM เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานทุกประเภท ในแผนก
ผู้ป่วยนอกและรับปรึกษาจากต่าง
แผนกครบทุกมิติของการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน* 
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสห
วิชาชีพอ่ืนๆ 
ศึกษา one stop service DM 
clinic*** 
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

วันพฤหัส เวลา 9.00-12.00 

Round ward ร่วมกับอาจารย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วยด้านต่อมไร้
ท่อที่มีปัญหาซับซ้อน 
ศึกษาผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อที่พบได้
ไม่บ่อย 
ฝึกการนำเสนอ วิเคราะห์ปัญหา
ผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อ 

2 ครั้ง ต่อสัปดาห์  
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Inter-department conference เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วยด้านต่อมไร้
ท่อที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับแผนก
อ่ืนๆ ได้แก่  

- ศัลยกรรมประสาท 
- ศัลยกรรมทางเดิน

ปัสสาวะ 
- ENT 

ศึกษาผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อที่มี
ปัญหาร่วมกับต่างแผนก 
ฝึกทักษะการสื่อสาร 

3-4 ครั้ง/ปี 

Admission round ศึกษาผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อที่มี
ปัญหาร่วมกับแผนกอายุรศาสตร์ 
ฝึกทักษะการสื่อสาร 

 

Interhospital conference นำเสนอผู้ป่วยและอภิปราย 
รวมถึงการ review สั้นๆ 

จัดกิจกรรม interhospital 
conference ตามตารางที่กำหนด
ของสมาคมต่อมไร้ท่อ 

การสอนหัตการ 
ทำ  ultrasound-guided fine 
needle aspiration of thyroid 
 
 
 
 
 
 
การทำ 
การสอนวิจัย 
 
 
Good clinical practice และการ
ทำวิจัย  
 

 
ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
สามารถทำหัตการดังกล่าวได้
ถูกต้อง 
สามารถติดตามเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
สามารถให้คำแนะนำและขอทำ
หัตถการ 
 
เพ่ือทราบระเบียบวิธีการทำวิจัยที่
ถูกต้อง 
ทราบถึงจริยธรรมในการทำวิจัย 
 
เพ่ือทราบระเบียบวิธีการทำวิจัยที่
ถูกต้อง 
ทราบถึงจริยธรรมในการทำวิจัย 

 
จัดสอนภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติที่
ห้องตรวจโรคอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
และแผนกรังสีวินิจฉัย 
 
 
 
 
 
จัดอบรมโดยโรงพยาบาลปีละ 1 
ครั้ง โดยให้ผ่านตั้งแต่ fellow 1 
 
 
จัดอบรมโดยโรงพยาบาลปีละ 1 
ครั้ง โดยให้ผ่านตั้งแต่ fellow 1 
 

การผ่านแผนกสูติกรรม เพ่ือให้เข้าใจโรคระบบต่อมไร้ท่อที่ Elective ในชั้นปีที่ 2 
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เกี่ยวข้องในแผนกอ่ืนๆ 
การผ่านแผนกรังสี เพ่ือให้เข้าใจโรคระบบต่อมไร้ท่อที่

เกี่ยวข้องในแผนกอ่ืนๆ 
Elective ในชั้นปีที่ 2 

การผ่านแผนกกุมาร เพ่ือให้เข้าใจโรคระบบต่อมไร้ท่อที่
เกี่ยวข้องในแผนกอ่ืนๆ 

Elective ในชั้นปีที่ 2 

การผ่านแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือให้เข้าใจโรคระบบต่อมไร้ท่อที่
เกี่ยวข้องในแผนกอ่ืนๆ 

Elective ในชั้นปีที่ 2 

 
* - เพ่ือให้มีทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที ่1 แบบองคร์วม รว่มกับสหสาขา วิชาชีพ 
 - เพ่ือให้มีทักษะในการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในการดูแลตนเอง (DSME) รว่มกับสหสาขาวิชาชีพ 
ซ่ึงมีทัง้หมด 11 modules ดังนี้  
DSME Modules:   
Module 1: What is type 1 Diabetes?   
Module 2: Insulin and injection Technique  
Module 3: Healthy diet and CHO counting   
Module 4: Monitoring of glycemic control in type 1 DM   
Module 5: Sick day management in type 1 DM  
Module 6: Acute complications   
Module 7: Chronic complications   
Module 8: Exercise and physical activity   
Module 9: Traveling, driving, smoking, alcoholic drinking, attending party   
Module 10: Pregnancy and pregnancy planning  
Module 11: Psychosocial issues 
** ตารางกิจกรรมอาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามผลการประเมินกิจกรรม 
***One stop service จะมีการให้ความรู้ด้านอาหาร การตรวจคัดกรองจอประสาทตาจากเบาหวาน การ
ตรวจเท้าพร้อมการให้คำแนะนำ 

6.1.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and personal 
improvement)  

- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีนำเสนอและวิพากย์บทความ
และ/หรืองานวิจัยทางการแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ โดยต้องนำความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยและนำเสนอรวมถึง
การทำ review และ วิจัย 

- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถบันทึกเวชระเบียนได้
เหมาะสม 
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- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปีสามารถส่งตรวจห้องปฏิบัติการด้านต่อมไร้ท่อได้เหมาะสม 
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมประจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปีสามารถใช้ยา

ได้อย่างเหมาะสมตาม rational drug use 
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถส่งเสริม ป้องกันโรคได้ 
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถให้คำปรึกษาจากแพทย์

ต่างแผนก 
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skill)  
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถสื่อสารกับ ผู้ป่วย ญาติ 

บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ต่างแผนก ชุมชน  
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถสื่อสารให้ความรู้นักศึกษา

แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
- แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
6.1.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism)  
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีมีคุณธรรม จริยธรรม เจตดติ 

ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภา 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่

งานวิจัย 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีสามารถนำเสนอผลงานในงาน

ประชุมระดับต่างๆ 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีเป็นสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ เช่น 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย อ่ืนๆ 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชุม

วิชาการของงานต่อมไร้ท่อ เช่น งานอบรมเบาหวาน, อบรม case manager, diabetes self management 
education and support งานอบรมกลุ่มงานอายุรศาสตร์ นำเสนองานวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี สมาคม
ต่อมไร้ท่อ  

6.1.6 การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)  
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 มีประสบการณ์การเรียนรู้

ด้านระบบสุขภาพของประเทศ ระบบบัญชียาหลัก การใช้ยาตาม rational drug use 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ของโรงพยาบาล 
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- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีเข้าใจถึงความสำคัญของ patient 
safety 

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีทราบแนวทางการรักษาโรคต่อม
ไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ของประเทศไทย 

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทุกชั้นปีทราบเกี่ยวกับ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence medicine) 
การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน หอผู้ป่วยวิกฤต  

2. ฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมนอกแผนกอายุรกรรมในชั้นปีที่ 
2 หน่วยละ 1 เดือน รวมเป็นเวลา elective 4 เดือน โดยสามารถเลือกสถานที่ในหรือนอกโรงพยาบาลราชวิถี
ได้อย่างอิสระ ได้แก่ 

2.1 ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive endocrinology) สูตินรีเวช 
2.2 ปฏิบัติงานในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
2.3 ฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย และ วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
2.4 ฝึกอบรมในสาขาพยาธิวิทยา 
3. จัดอบรมและฝึกการทำหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid ซ่ึงแพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เป็นผู้ทำหตัถการด้วยตนเอง อย่างน้อย 30 ราย โดยเป็น US-guided 
fine needle aspiration biopsy อย่างน้อย 20 ราย 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านผล Thyroid cytology ซ่ึงประกอบด้วย  
- การอ่านผล Thyroid cytology ร่วมกับทางพยาธิแพทย์ 5 ครั้ ง/ปี  โดยได้ อ่านผล Thyroid 

cytology อย่างน้อย 10 ราย ทีม่ีพยาธิสภาพที่แตกต่างกันอย่างน้อย 5 โรค   
5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การทำ Dynamic endocrine function tests ซ่ึงแพทย์ประจำบ้าน

ต่อยอดเป็นผู้สั่งทำ เตรียมผู้ป่วย วางแผนและแปลผลได้ด้วยตนเอง จำนวน 30 ครั้ง โดยให้นับจำนวนรวมทุก
การทดสอบของเกณฑ์ในระดับท่ี 1  

6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้การสอน Endocrine imaging ซ่ึงแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อง
สามารถ แปลผลได้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 20 ครั้ง โดยให้นับจำนวนรวมทุกการตรวจทางรังสีวิทยาของเกณฑ์ 
ระดบั 1  

7. ให้มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาในอตัราส่วน 1:1 ต่อการฝึกอบรม 2 ปี  
8. จัดการฝึกอบรมภายใต้ระเบียบการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงสวัสดิการ ความปลอดภัยของผู้ฝึกอบรม  

 
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)   

เพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมายการจัดการฝึกอบรม ทางสถาบันจึงจัดให้มีเนื้อหา ดังนี้ 
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1. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง  
2. การรู้ด้านอาการ การวินิจฉัย การดูแลรักษา การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูโรค ต่อมไร้ท่อที่สำคัญ  
3. หัตถการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยาเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา 

โรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  
4. ความรู้ด้านการบรูณาการ 
5.ความรู้พืน้ฐานด้านการทำวิจัย 

 
6.3 การทำงานวิจัย  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต้องทำงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ 
retrospective, prospective, cross-sectional อย่ างน้ อย  1 เรื่ อง  หรือทำ  systemic review หรือ 
meta-analysis ทำอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน  2 ปี โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเป็นผู้เลือกหัวข้องานวิจัยได้อย่างอิสระ และต้องเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก 
งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. วิธีการวิจัย 
3. ผลการวิจัย 
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
5. บทคัดย่อ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ  
ความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเม

แทบอลิซึม ต้องบรรลุตามหลักสูตร การฝึกอบรม  
การพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต้อง
เตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้งานต่อมไร้ท่อจะจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา และติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดเพ่ือให้มีการกํากับดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ  แต่

นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคนควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน/

หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  
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4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคำถามวิจัย  

5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

 

สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  ต้องดำเนินการทำวิจัยตามข้อตกลงโดย

เคร่งครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สำเนาแก่ผู้ป่วย

หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 
3. ให้ทำการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย                                    
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและ  ผู้ดูแลผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติหากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย เพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป       

6. หากเกิดกรณี อ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์   ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ 
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ   
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์   ตาม

มาตรฐาน 
 
กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 24 เดือนของการฝึกอบรม  

เดือนที่ก ำหนดขึน้เป็นระยะเวลำที่ประมำณกำรอำจท ำไดเ้ร็วหรือชำ้กว่ำนีไ้ด ้โดยใหแ้ต่ละสถำบนัเป็น
ผูก้  ำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติมเอง 
เดือน  ประเภทกิจกรรม 
1-12 จดัเตรียมค ำถำมวิจยัและติดต่ออำจำรยท์ี่ปรกึษำ จดัท ำโครงรำ่งงำนวิจยั ขออนมุติัจำก

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั ขอทนุสนบัสนุนงำนวิจยัจำกแหลง่ทนุทัง้ภำยในและ
ภำยนอกสถำบนั (ถำ้ตอ้งกำร) 
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13-20  ด ำเนินกำรวิจยั วิเครำะหแ์ละสรุปผลงำนวิจยั 
21-22 สง่รำยงำนวิจยัฉบบัสมบรูณต่์อสถำบนั เพื่อสง่ต่อไปยงัอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบของ

สมำคมฯ เพื่อท ำกำรประเมินผลส ำหรบัประกอบคณุสมบติักำรเขำ้สอบเพื่อวฒุิบตัร
ภำคปฏิบติัขัน้สดุทำ้ย  

22-23  น ำเสนอผลงำนวิจยัต่อคณะกรรมกำรฝึกอบรมเป็นภำษำองักฤษ 
 

การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”(ภาคผนวก 3) 

6.4 จำนวนปีของการฝึกอบรม  
ระยะเวลา 2 ปี 

6.5  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
6.5.1 การจัดการการอบรม 

กลุ่มงานจัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ทํางานภายใต้สภาวะการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ
ซึม ช่วงชั่วโมงการทำงาน มีชั่วโมงการทำงาน ในเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้น
วันหยุดราชการ การทำงานนอกเวลา ได้แก่ การติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้ให้การปรึกษา และรายใหม่ในกรณ๊
ฉุกเฉิน 

การออกตรวจผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม  
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อ เริ่มปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเวลา 07.00 น. ในวันราชการ 

และ 08.00 น. ในวันหยุดราชการ  
การออกตรวจผู้ป่วยนอกที่คลินิกอายุรกรรม 

 -แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กำหนดให้ออกตรวจห้องตรวจผู้ป่วย
นอกตามตาราง สัปดาห์ละ 1 ครั้งใน เวลา 09.00–12.00 น. ในช่วงวันและเวลาในช่วงปีที่ 1  

การออกตรวจผู้ป่วยนอกที่คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค 
 -แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กำหนดให้ออกตรวจห้องตรวจผู้ป่วย
นอกคลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค ตามตาราง สัปดาห์ละ 2 ครั้งใน เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันอังคารจะ
เป็นอายุรกรรมเฉพาะโรคต่อมไร้ท่อและวันพฤหัสบดีจะเป็นคลินิกเบาหวาน 

 การรับปรึกษาผู้ป่วยด้านโรคต่อมไร้ท่อ 
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม รับปรึกษาผู้ป่วยนแผนกและต่างแผนก 

ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและติดตามให้การดูแลจนหมดภาระกิจ หรือดูแลต่อเนื่องในกรณีผู้ป่วยนอกที่มีความ
จำเป็น 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรับปรึกษาผู้ป่วยนแผนกและต่างแผนก 
ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและติดตามให้การดูแลกรณีฉุกเฉิน 

การ Elective 
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ต้องปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นใน

ชั้นปีที่ 2 หน่วยละ 1 เดือน (รวมเป็นเวลา elective 4 เดือน) โดยสามารถเลือกสถานที่ในหรือนอก
โรงพยาบาลราชวิถีได้อย่างอิสระ ได้แก่ 

ก. ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive endocrinology) สูตินรีเวช 
ข. ปฏิบัติงานในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ค. ฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย และ วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ง. ฝึกอบรมในสาขาพยาธิวิทยา 

 
กิจกรรมวิชาการ 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ที่กล่าว

ข้างต้นและมีการทำงานวิจัยตามท่ีกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกิจกรรมวิชาการโดยไม่นับช่วงเวลาที่ 
Elective 

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในอัตราส่วนอาจารย์ 1 ราย ต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อ 1 

ราย เพ่ือกำกับดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง  
 

6.5.2 การลาและการฝึกอบรมทดแทน     
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยต่อมไร้ท่อ มีสิทธิ์ในการลากิจไม่เกิน 5 วันต่อปี ลาพักผ่อนไม่เกิน 10 

วันทำการต่อปี โดยไม่มีการสะสมสิทธิ วันลา ในกรณีที่ลาเกินความจำเป็น คณะกรรมการวิชาการจะพิจารณา 
ให้ทำงานชดเชยตามความเหมาะสม  

-การลาพักผ่อนสามารถลาได้ในช่วงเวลาที่ตารางกำหนด 
-การลาป่วยต้องยื่นใบลาตามขั้นตอนต่อประธานวิชาการ หากลาป่วยเกิน 2 วันทำการ ต้องมีใบ 

รับรองแพทย์แสดงด้วย 
-การลาอื่นๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง 
ก) หากรวมเวลาแล้วเกินกว่าร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปี จะต้องฝึกอบรมทดแทนระยะ เวลา

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานแต่ต้องไม่น้อยกว่าเวลาส่วนที่เกินร้อยละ 20  
ข) หากการลาพักรวมเวลาแล้วไม่ถึงร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปีการฝึกอบรมทดแทนให้ 

ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ 
 

6.5.3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
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การกำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นไปตามคำสั่ง
ระเบียบ ของ โรงพยาบาลราชวิถี  
6.5.4 ชั่วโมงการทำงาน 

ช่วงชั่วโมงการทำงาน มีชั่วโมงการทำงานในเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้น
วันหยุดราชการ การทำงานนอกเวลา ได้แก่ การติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้ให้การปรึกษา และรายใหม่ในกรณ๊
ฉุกเฉิน 

 
6.6 การวัดและประเมินผล 

6.6.1 กระบวนการแจ้งวัดและประเมินผล การตรวจสอบ และการอุทธรณ์ 
งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีการแจ้งกระบวนการการ

วัดและประเมินผลให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในคู๋มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
และมีได้การแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ โดยยื่นเรื่องต่อหัวหน้างานต่อมไร้
ท่อ 

6.6.2 การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม กำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. ประเมินการความรู้และทักษะการดูแลรกัษาผู้ป่วย และแจ้งผลการประเมิน ให้แพทยป์ระจำบ้าน

ต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม รบัทราบทันที (แบบฟอร์มในภาคผนวก 8)   
2. ประเมินการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ case conference, topic review, guideline review, 

journal club, interdepartmental conference โดยอาจารย์ภายในหน่วยทกุ 6 เดือน และแจ้งผลการ
ประเมินให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรบัทราบทนัที (แนบฟอร์มในภาคผนวก 8)  

3. ประเมินการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ 

4. ประเมินความรู้โดยการจัดสอบภายใน ประกอบด้วย ข้อสอบอัตนัย และการสอบรายยาว โดย
อาจารย์ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน ปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการสอบให้แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดรับทราบ  

5. ประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ ์EPA 1-5 (ดรูายละเอียดหัวขัอ EPA)    หาก
พบว่าผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะจัดประชุมเพ่ือ หาสาเหตุและ
วางแผนแก้ไข รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในการฝึกอบรมต่อไป    

6.6.2.1 เกณฑ์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (ภาคผนวก 4)   
 1. ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยใน (EPA 2,3) 
             2. ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอก (EPA 1,3) 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมและการประชุมระหว่างสถาบัน (inter-
hospital conference) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของกิจกรรมนั้นๆในแต่ละปีการฝึกอบรม 
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 4. มีความสามารถในการเจาะดูดชิ้นเนื้อของก้อนต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก (fine needle 
aspiration thyroid nodule) โดยอาศัยการคลำหรือใช้  ultrasound-guided ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
(EPA 4) 
 5. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนๆ (EPA 5) 
สถาบันฝึกอบรมบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล รายงานผลมายังคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯตามกำหนด 
หมายเหตุ: แบบประเมิน EPA ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 7) 

6.6.3 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการดำเนินการ 
 6.6.3.1  เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 
 1. ผู้รับการประเมินต้องมีเวลาปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร
โดยนับจากจำนวนวันลาทุกชนิด 
 2. ผ่านการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามเกณฑ์ EPA ที่กำหนด 
 3. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรมงานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลราชวิถี  
   4. ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันฝึกอบรม งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
ราชวิถ ี 

 
 6.6.3.2 แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี 
 1. หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในชั้นปีเดิมตามที่สถาบัน
ฝึกอบรม งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี  กำหนด ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถ
เลื่อนชั้นปีได ้
 2. หากไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ำหรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้าสอบ
วุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระดับชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
            3. หากหลังจากปฏิบัติงานซ้ำในชั้นปีเดิมอีก 1 ปีแล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ต้องยุติ
การฝึกอบรม  
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมแนวทางพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและการประเมินซ้ำ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เซ็นชื่อรับทราบ สถาบันฝึกอบรมส่งสำเนาผลการประเมิน 1 ชุดให้คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบของ
สมาคมฯทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี 

6.6.3.3 การภาคฑันฑ์ 
หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี้  
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1. กรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่หรือขาด
ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตนเอง จนอาจเป็นผลให้ผู้ป่วยได้รบัอันตรายร้ายแรง
หรือถึงชีวิต   

2. กรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน
วิชาการ หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

3. กรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม หรือ
ประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือ บกพร่อง ทุจริต ทางหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะแต่งตั้งอนุกรรมการไต่
สวนความผิด ซึ่งหากผลพบว่ามีความผิดจริง แพทย์ประจำบ้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมีความผิดจะได้รับ
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากได้รับการตักเตือน 3 ครั้งทางหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
โรงพยาบาลราชวิถี อาจพิจารณาไม่ส่งสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตรต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม หรือ พิจารณา
ลงโทษอ่ืนๆ ตามดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการ 

6.6.3.4 การอุทธรณ์ผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซมึ  

1. เขียนคำรอ้งขออุทธรณ์ผลการสอบทีเ่ลขานุการ งานต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
ราชวิถี ภายใน 7 วันนับจากวันแจ้งผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้น                       

2. คณะกรรมการฝึกอบรมดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบ และ
พิจารณาการตดัสินผลสอบ ภายใน 14 วัน นับจากได้รบัคำรอ้ง และแจ้งผลการวินิจฉัย และคำชี้แจงแก่ผู้
อุทธรณ์ 

6.6.3.5 การยุติการฝึกอบรม 
1. การลาออก 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำเรื่องชี้แจงเหตุผลเพ่ือให้คณะกรรมการฝึกอบรมพิจารณา ก่อนพักการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อกรรมการฝึกอบรม พิจารณาอนุมัติจึงให้ลาออกโดยแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมเพ่ิอรายงานต่อแพทยสภา โดยการลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
แพทยสภา   

2. การให้ออก จะกระทำเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
-ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย

หรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
-ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลัง

การตักเตือน หรือกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ์ 
เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทำการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้พักการ

ปฏิบัติงานแล้วทำเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ  ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจำนวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืนจำนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบัน
จำนวน 2 คน เพ่ือดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง โดยผลการสอบสวนจะถูก
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นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เพ่ือลงความเห็นถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้ง
ต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เมื่ อได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาจึงถือว่าการให้ออกสมบู รณ์  ถ้ า
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกให้ส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรม
งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาลราชวิถี พร้อมคำแนะนำ  

  6.6.4 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

คุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

(1) ผู้สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ของแพทยสภา 

(2) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึม ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา  

(3) มีผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสารในรูปแบบพร้อมส่งตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
(4) สถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม

โดยส่งผลงานวิจัย และสมุดบันทึกจำนวนครั้งของหัตถการ , dynamic endocrine function tests 
และ endocrine imaging ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำหรือเตรียมการตรวจด้วยตนเองรวมถึงแปล
ผลด้วยตนเองพร้อมลายเซ็นชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมของสถาบันนั้นในวันสมัครสอบ 
(ภาคผนวก 5) ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องได้รับการรับรองจำนวนหัตถการ , dynamic endocrine 
function tests และ endocrine imaging ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

(5) กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหาด้านจริยธรรม และไม่มีการปรับปรุงหลังการตักเตือนและ
ภาคทัณฑ์ สถาบันฝึกอบรมมีสิทธิ์พิจารณาไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

วิธีการสอบ 
สมาคมต่อมไร้ท่อฯจัดให้มีการสอบเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร 

โดยการสอบประกอบด้วย  
1. การสอบข้อเขียนซึ่ งประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice 

questions) และข้อสอบประเภทอ่ืนๆตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกำหนด
ก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน 

2. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย สอบปากเปล่า สอบรายยาว ( long case) และข้อสอบ
ประเภทอ่ืนๆ โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใช้ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯกำหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน  

เกณฑ์ตัดสิน 
  การผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และงานวิจัย 
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          เกณฑ์การตัดสินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯประกาศกำหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน 
          เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ประเมินโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจำนวน 3 คนโดยกรรมการแต่ละ
คนให้คะแนนประเมินผลงานวิจัยในภาพรวม (global assessment) ว่า“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กำหนดเกณฑ์
ผ่าน 2 ใน 3 ถือว่าผ่าน หากไม่ผ่านให้ทำการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จ
สิ้นก่อนวันสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

ถ้าสอบผ่านข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถใช้ได้อีก 3 ปีนับจากสอบปีนั้น
ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกำหนดใน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด (เกณฑ์การตัดสินการ
สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติแต่ละปีการศึกษา ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการการฝึกอบรมและสอบของ
สมาคมฯประกาศกำหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน) 

  6.6.5 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร 
งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือขออนุมัติบัตร 

โดยการประเมินจะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สมาคมต่อมไร้ท่อได้กำหนดไว้  
 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 รายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ หัวหน้างาน และอาจารย์ในหน่วยต่อมไร้ท่อทั้งหมด (ยกเว้น
อาจารย์ที่ติดภาระกิจหรือศึกษาต่างประเทศ) โดยกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมี
อิสระในการพิจารณาให้คะแนน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นหลักฐาน (ภาคผนวกท่ี 9) ได้แก่ 

1. ผลการศึกษา (เกรดที่จบการศึกษา)                       10  คะแนน 

2. ความรู้        40  คะแนน 

3. เจตคติ           20  คะแนน 

4. บุคลิกภาพ                10   คะแนน 

5. การใช้ทุนหลังจากจบการฝึกอบรม     10  คะแนน 

6. การมีต้นสังกัด       10  คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม       100 คะแนน 
 7.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
            ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภา
รับรองและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาอายุรศาสตร์หรือ 
2. ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร

สาขาอายุรศาสตร์หรือ 
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3. ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขา
อายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น 

7.3 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี รับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนชั้นปีละ 2 คน โดยต้องงานบริการและการตรวจพิเศษทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมในสถาบันครบตามท่ีกำหนด (ภาคผนวก 6) 

8. สถาบันฝึกอบรมและผู้ให้การอบรม 
8.1 สถาบันฝึกอบรม 

งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับการรับรองให้เป็น
สถานที่ฝึกอบรมอายุรศาสตร์สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ  

8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน  
งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

การฝึกอบรม มีหน้าที่กำกับ ดูแล บริหาร ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน โดยประธาน
คณะกรรมการฝึกอบรมจะเป็นหัวหน้างานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ซ่ึงต้องปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

8.3 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมงานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุม่งานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราช

วิถี เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากแพทยสภา 
และเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาคมต่อมไร้ท่อฯ  

8.4   จำนวนอาจารย์และคุณสมบัติผู้ให้การฝึกอบรมในสถาบัน 
งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบัน มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

เต็มเวลา 5 ท่าน โดยการคัดเลือกอาจารย์ผู้ฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือทดแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากแพทยสภา และ

เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาคมต่อมไร้ท่อฯ  
2) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในหน่วยและจากอาจารย์ในกลุ่มงานอายุรศาสตร์ ว่ามคีุณสมบัติ

ทางวิชาการ ความเป็นครู และความชำนาญทางคลินิก โดยต้องยอมรับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของอาจารย์ใน
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ และมีประเมินผลงานเป็นระยะๆ โดยการประเมิน P4P ทุกเดือน และการประเมินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือน ทุก 6 เดือน 

3) มีความสนใจในการสอน และควรได้รับการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา การทำงานวิจัย การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ เพิ่มเติมภายหลังจากการเป็นอาจารย์ ภายในเวลา 5 ปี หลังจากการบรรจุ (ไม่รวมเวลาที่ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ) 
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4.) ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลาเพ่ิมเติมในอนาคต ภาระงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติไม่
เต็มเวลาแต่ละท่านต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์เต็มเวลา และภาระงานโดยรวมของอาจารย์
ที่ปฏิบัติไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์เต็มเวลา  
 

8.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
 1. ภาระงานในหน้าที่  

 1.) งานด้านการเรียนการสอน 
1.1 การสอนภาคทฤษฎี 

1.2 การสอนภาคปฏิบัติ 

1.3 การประเมินผล  

1.4 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5 การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

1.6 การตรวจรายงาน Portfolio หรอืเวชระเบียน ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์ 

1.7 การเขียนบทความวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน หรอืตัวอย่างกรณีศึกษา 

1.8 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน /แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด (ภายในสถาบัน) 

1.9 การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ์/งานวิจัยของ นักเรียนแพทย์/แพทย์
ประจำบ้าน   (ภายในสถาบัน) 

 2.) งานบริการวิชาการ 

2.1 การเป็นวิทยากร หรือการบรรยายทางวิชาการ 
2.2 การทำโครงการบริการวิชาการสู่สังคม 
2.3 การออกสื่อเพ่ือบริการวิชาการ 

2.4 การเป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งวิชาการ 
2.5 การรับผู้ฝึกอบรมดูงาน 
2.6 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา ตรี/โท/เอก นอกสถาบัน 

2.7 การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา ตรี/โท/เอก นอก
สถาบัน 

3.)  งานบริการทางการแพทย์ 
3.1 การตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก 

3.2 การทำงานในหอผู้ป่วย (ward advisor) 
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3.3     การให้คำปรึกษาผู้ป่วยทั้งในและนอกงานต่อมไร้ท่อ  
3.4 การทำหัตถการ  

  4.)  งานวิจัย 
  4.1 การทำงานวิจัย 
  4.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
  4.3 การนำเสนอผลงานวิจัย 

  5.)  งานบริหาร 
  5.1 การคิดภาระงานบริหารโดยตำแหน่ง 
  5.2 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใน โรงพยาบาลราชวิถี 
  5.3 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ นอก โรงพยาบาลราชวิถี 
  5.4 การตรวจประเมินในงานประกันคุณภาพ 

6.)  งานพัฒนาตนเอง 

  6.1      การประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
  6.2     การอบรมอ่ืนๆ เช่น แพทยศาสตร์ศึกษา วิจัย เป็นต้น 

7.) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนรรรมไทย 
8.)  งานอ่ืนๆ ได้แก่ ภาระกิจการออกหน่วยแพทย ์การตามเสด็จ การออกหน่วยแพทย์

จิตอาสา การตรวจเยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน เป็นต้น 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

9.1 โอกาสในการเรียนรู้ 
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ ที่เป็นสถานบริการทาง

สาธารณสุข ที่มีองค์ประกอบ ของผู้ป่วยกรณีศึกษาเพียงพอต่อการเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพ ผู้ป่วย มีความหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกเวลาราชการและ ผู้ป่วยวิกฤต ผ่านการพิจารณารับรองโดยราช
วิทยาลัยฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี มีบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายทุกสาขา มีระบบการทํางานในลักษณะสห
สาขาวิชาชีพทําให้ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อฯ ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับสห
สาขาอาชีพและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน  

9.2 สถานที ่
- หอผู้ป่วย มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย  สภาพแวดล้อมการทํางานที่ถูกหลักอาชีวอนามัย มี

ความปลอดภัย  
- มีห้องเรียนเพียงพอ สําหรับการเรียนการสอน ใกล้กับหอผู้ป่วย  
- มีห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
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- มีห้องพักแพทย์และห้องนอนของแพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้  

- แหล่งค้นคว้าข้อมูลวารสารต่างประเทศระดับชั้นนำ ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี มีระบบบริการ
ห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย อินทราเน็ต ตลอด 24  ชั่วโมง และบริการ VPN เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
เข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์จากภายนอกโรงพยาบาล โดยผ่านทาง SmartPhone, Tablet, PC, 
Notebook  

9.3 ระบบสารสนเทศ  
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- จัดบริการอำนวยความสะดวกด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้แพทย์ประจำบ้านใช้งาน มีการ

จัดการระบบ Network ผ่านจุดเชื่อมต่อ LAN และผ่านระบบ Wi-Fi โดยให้แพทย์ประจำบ้าน
ลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ผ่าน Notebook และ Mobile Device  

      9.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ฝ่ายวิชาการและงานห้องสมุด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในกระบวนการวางแผนและ

จัดหาตำรา หนังสืออ้างอิง เอกสารและ  สื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ โดยสอบถามจากกลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
  9.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการสำรวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เพ่ือนำข้อมูลมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทางโรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดสรรและให้การ
สนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง และเป็นสถานที่ดูงานด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อจากแพทย์ประจำ
บ้านสถาบันอ่ืนหรือแพทย์ใช้ทุน 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี มีหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไป

ตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจำมีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช้จริงการประเมิน
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรโดยครอบคลุม 

- พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 
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- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

- สถาบันร่วมซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลราชวิถีได้รับทุนสนับสนุนการทำและนำเสนองานวิจัย 
การให้ทุนอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ การสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการ จากสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

- อ่ืนๆ ที่ควรปรับปรุง 
กลุ่มงานจะมีการประเมินจากข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อ

ยอดต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม อาจารย์ผู้บังคับบัญชา นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในการ
ประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามอย่างน้อยปีละครั้ง ร่วมกับการจัดเลี้ยงปีใหม่และเชิญศิษย์เก่า
ที่จบการศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะการฝีกอบรม  
 
11. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
  งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดให้มีการทบทวนและ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือปรับปรุงกระบวน การโครงสร้าง 
เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดล้อม
ในการ ฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้
สมาคมต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม รับทราบโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี แล้ว แจ้งผล
การทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป 
 
12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 
  งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีการดำเนินการและ
บริหารจัดการหลักสูตรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการ ฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผลและผลลัพธ์ของ การฝึกอบรมที่ พึงประสงค์ กลุ่มงาน จะออกเอกสารที่ แสดงถึงการสำเร็จการ
ฝึกอบรมในแต่ละระดับหรือหลักฐานอย่างเป็นทางการที่ สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมได้ 
ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มงานกําหนด ให้ คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจําเป็นด้าน การฝึกอบรมโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือให้การใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาเกิด ประโยชน์สูงสุดกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแล 
กำกับดูแลงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอบและวัดผล งานวิจัย งานเวชระเบียนรวมถึงการดูแลด้านจริยธรรม
เพ่ือ สนับสนุนการฝึกอบรมให้บรรลุ ตามผลลัพธ์ที่กำหนด งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงาน
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อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สนับสนุนให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมอย่าง
พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ การ
ฝึกอบรมตามต้องการภายใต้การบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม งานต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี รับผิดชอบ ในการจัดให้มีจํานวนสาขาความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและ
ประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม กลุ่มงาน มีความร่วมมือกับหน่วยงาน สนับสนุนการศึกษาด้าน
อ่ืนๆ เช่น ด้านการประกันคุณภาพโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศ งานด้านเภสัชกรรม งานเทคนิคการแพทย์ 
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับกลุ่มงาน อ่ืนๆในโรงพยาบาล ทั้งด้านการบริการ และงานวิชาการ 
 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดการฝึกอบรมได้จัด
หลักสูตรตามเกณฑ์ มีความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์แพทยสภา ดังนี้ 
 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

- งานต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 

- ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม ตามข้อกำหนดของแพทยสภาอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 
หัตถการเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
 หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถทำได้ด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ได้แก่ fine 
needle aspiration biopsy และ US-guided fine needle aspiration biopsy รวมทั้งต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อ
ห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทำหัตถการดังกล่าว 
 

การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการตรวจพิเศษและการแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต่างๆ  
 การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ตามวิธีจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สั่งทำ โดยทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เป็นผู้เตรียมผู้ป่วย วางแผนการ
ทำ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
ระดับที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อบ่งชี้และข้อห้าม และแปลผลได้ด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ทำด้วย
ตนเอง 

 

การตรวจพิเศษหรือ dynamic function tests โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

ระดับ 1 ระดับ 2 

Oral glucose tolerance test ☑  

Insulin tolerance test  ☑ 

Dexamethasone suppression test ☑  

Corticotropin stimulation test ☑  

Saline loading test ☑  

Water deprivation test ☑  

72-hour fasting test ☑  

Mixed meal test  ☑ 

Adrenal venous sampling  ☑ 

Inferior petrosal sinus sampling  ☑ 

Calcium stimulation test  ☑ 
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การแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ระดับที่ 1 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่พบบ่อย และ/ หรือมีความสำคัญ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแปล

ผลได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่มีการใช้น้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความสำคัญ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ควรแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 3 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ซับซ้อนซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และ

เข้าใจการแปลผล 

ภาพรังสีวิทยาทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอ
ลิซึม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Plain film skull ☑   

Film bone survey ☑   

Thyroid ultrasonography ☑   

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

- Pituitary gland  

- Adrenal gland  

 

☑ 
☑ 

  

Nuclear medicine scan 

- Thyroid scan/uptake 

- Bone mineral density 

- Parathyroid scan 

- Bone scan 

- Octreotide scan 

- Metaiodobenzylguanidine(MIBG) 
scan 

 

☑ 
☑ 
☑ 

 
 
 
 

☑ 
☑ 
☑ 

 

Positron emission tomography (PET)   ☑ 
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ภาคผนวก 2 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

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

โดยแบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีพ่บบ่อย และมีความสำคัญซ่ึงสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป้่วยโดยตรง  
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระด้บ 1 และมีความสำคัญซ่ึงสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่อาจไม่ได้ 

ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ปว่ยด้วยกนั เป็นต้น  
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสำคัญ ซ่ึงสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. Disorders of 
Endocrine 
Pancreas 

-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)   
-Diabetes mellitus type 1 
with coma and ketoacids 
(E10.0 - E10.1)  
-Diabetes mellitus in 
pregnancy (O24.-)  
-Nondiabetic hypoglycemic 
coma (E15.-) 
 -Hypoglycemia (eg. 
druginduced hypoglycemia, 
pancreatic tumor) (E16.-)  
-Latent Autoimmune 
Diabetes in Adults (LADA) 
(E11.9)  
- Other specified diabetes 
mellitus(eg pancreatic 
diabetes, steroid induced, 
new-onset diabetes after 
transplant) (E13.-) 

-Maturity diabtes of the 
Young (MODY) (E11.9) 

-Endocrine pancreas (eg. 
islet cell tumour) (D13.7)  
-Other disorders of 
pancreatic internal 
secretion (eg.increased 
secretion from endocrine 
pancreas ofpancreatic 
polypeptide, somatostatin 
vasoactive-intestinal 
polypeptide) (E16.-) 
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2. Disorders of 
thyroid gland 

-Thyrotoxicosis 
(hyperthyroidism) (E05.-)  
- Hypothyroidism (E03.-)  
-Iodine-deficiency-related 
thyroid disorders (E01.-)  
- Subclinical iodine-
deficiency hypothyroidism 
(E02)  
- Thyroiditis (E06.-)  
- Nontoxic goiter (E04.-)  
- Benign neoplasm of 
thyroid gland (D34)  
- Malignant neoplasm of 
thyroid gland (C73)  
- Non-thyroidal illness 
(E07.81) 

-Dyshormongenetic goiter 
(eg. familial 
dyshormogeneticgoiter, 
Pendred syndrome)(E07.1)  
-Thyroid hormoneresistant 
syndrome (E07.2) 

- Congenital --
iodinedeficiency syndrome 
(E00.-)  
- Other specified disorders 
of thyroid (eg. abnormality 
of thyroidbinding globulin) 
(E07.8 

3. Disorders of 
lipoprotein 
metabolism 

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

-Familial combined 
hyperlipidemia (E78.4) 

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

4.Disorders of 
adrenal gland 

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

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

 

5. Disorders of 
pituitary gland 

Acromegaly and pituitary 
gigantism (E22.0)  
- Hyperprolactinemia (E22.1) 

-Other hyperfunction of 
pituitary gland (eg. central 
precocious puberty) 

- Malignant neoplasm of 
pituitary gland (C75.1) 
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- Hypopituitarism (eg. 
Sheehan syndrome, Kallman 
syndrome, isolated 
deficiency of pituitary 
hormone) (E23.0)  
-Drug-induced 
hypopituitarism (E23.1)  
- Diabetes insipidus (E23.2) 
 - Syndrome of inappropriate 
secretion of antidiuretic 
hormone (E22.2)  
- Pituitary adenoma (D35.2) 

(E22.8) - Hypothalamic 
dysfunction (E23.3) 

6. Gonadal 
disorders   

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

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

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

7. Disorder of 
bone and 
calcium 
metabolism 

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

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

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

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

  

9. Other 
endocrine 
disorders 

-Short stature (E34.3) Carcinoid syndrome 
(E34.0) -Androgen 
resistance syndrome 
(E34.5) -Autoimmune 
polyglandular failure 
(E31.0) 

 

ความรู้ด้านบูรณาการ 
1. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 
3) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
4) การแจ้งข่าวร้ายได้อย่างเหมาะสม 
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได ้
6) เข้าใจพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 
7) เรียนรู้การสื่อสารกับผู้ป่วยญาติและผู้ร่วมงาน 

 
2. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

2.1 Patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

- การตัดสินใจทางคลินิกร่วมกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 
2.2 พฤตินิสัย 

- ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา 

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- การวางตัวให้เหมาะสมในบทบาทของการเป็นแพทย์ เป็นที่น่านับถือต่อผู้ป่วยและ
เพ่ือนร่วมงาน 

- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพ่ือนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ 
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- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว 
2.3 Medical Ethics 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวรวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย ์โดยปฏิบัติตามระเบียบราชการ 

- การนับถือให้เกียรติในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งรับฟังความเห็นของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่
เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา 

- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 

- ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 

- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

- การประเมินขีดความสามารถและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
2.4 Continue professional development 

- การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การค้นคว้าความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาแพทย์ผู้ป่วยและญาติ 
 

3. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ ได้แก่ ระบบประกันสุขภาพเช่นระบบ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการระบบประกันชีวิต 

2) การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ ได้แก่ กระบวนการ Hospital Accreditation 
3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
4) หลักการบริหารจัดการและการพิจารณา cost effectiveness ในการดูแลรักษา 
5) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์สิทธิผู้ป่วย 
6) นโยบายการใช้ยาระดับชาติเช่นบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นต้น 
7) บทบาทของการรักษาทางเลือก 
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8) การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคของตนเอง 
 

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
5) การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ 
6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  Disease-related group 

(DRG) 
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
10) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเช่น flow chart, control chart เป็น

ต้น 
11) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 
12) การมีส่วนร่วมในองค์กรเช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/สถาบันราชวิทยาลัย 

เป็นต้น 



 

35 

 

ภาคผนวก 3 
การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีคุณวุฒิ 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้
การฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม และความสมัครใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์ดังกล่าว  จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”     

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิวว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้   สถาบันนั้นมี
สิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้   สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไปจนถึงวันที่
เริ่มเปิดการฝึกอบรม   ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว 
แต่มีทรัพยากรจำกัด  สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วย
ได้ 

การทีผู่้เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมแล้ว  หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดำเนินการออกเอกสารเพ่ือ
รับรองว่า วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมมีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องทำให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้า
สอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น  มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจัยวารสารในสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมควรเป็นงานวิจัยแบบ 
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพ่ิมวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น 
systematic review และ meta-analysis เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ   

อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar  หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้
มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 
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ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คำว่า Ph.D. หรือ  
ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คำว่า ดร. นำหน้าชื่อ  แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้
ผู้ที่ได้วว. หรือ อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษา  อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจำสถานศึกษาได้    

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้   จะมีคำว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก”  ต่อท้ายได้เท่านั้น 
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ภาคผนวก 4 
 

Entrustable Professional Activities (EPAs) และ Milestones 

Entrustable professional activities (EPAs) 

คือ กิจกรรมที่มีควำมส ำคญัมำก (critical activities) ที่ผูจ้ะประกอบอำชีพเป็นอำยรุแพทยโ์รคต่อม
ไรท้่อและเมแทบอลิซมึทกุคนตอ้งท ำไดด้ว้ยตนเองอย่ำงถกูตอ้งและมีควำมปลอดภยัต่อผูป่้วย EPA ที่
แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดทกุคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ำสำมำรถท ำไดด้ว้ยตนเองในระหว่ำงกำรฝึกอบรมมดีงันี ้

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

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPAs 

1. Level of EPAs 

Level 1 = สำมำรถปฏิบติังำนไดภ้ำยใตก้ำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกลช้ิด 
Level 2 = สำมำรถปฏิบติังำนไดภ้ำยใตก้ำรชีแ้นะของอำจำรย ์ 
Level 3 = สำมำรถปฏิบติังำนไดโ้ดยมีอำจำรยใ์หค้วำมช่วยเหลือเมื่อตอ้งกำร  
Level 4 = สำมำรถปฏิบติังำนไดด้ว้ยตนเอง 
Level 5 = สำมำรถปฏิบติังำนไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท้ี่มีประสบกำรณน์อ้ยกว่ำได ้
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2. เนือ้หาการเรียนรู้และการประเมิน  
EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 
Title of the EPA Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting  
Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinically relevant problems/differential 

diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management 
6.  Inform patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

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

learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine problems 
(Table 1), rational use of drugs and investigations, the 
reimbursement of various health care systems  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients, family and health 
care team 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 

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

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

Assessment information 
source to assess progress 

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback)  
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Title of the EPA Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting  
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

• Medical records 

• Bed-side discussion 

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

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

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

 

Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

1.มีทกัษะในกำรซกัประวติั ตรวจรำ่งกำยผูป่้วยที่มีภำวะโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิ
ซมึเลือกสง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึรวมทัง้
กำรท ำ dynamic tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

  

2.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลรกัษำผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้แบบ
ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉุกเฉินและผูป่้วยเวชบ ำบดัวิกฤติ โดยยดึผูป่้วยเป็น
ศนูยก์ลำง ค ำนึงถึงประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐำนของกำร
ดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึในกำร
ดแูลจดักำรตนเอง กำรปรบัพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตรวมทัง้สำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำร
สรำ้งเสรมิสขุภำพและกำรป้องกนัโรคในกลุม่เสี่ยง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
1.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอ
ลิซมึ √ √ 

2.มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 

3.มีทกัษะในกำรท ำหตัถกำรที่จ  ำเพำะของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด ำเนินกำรวิจยั น ำเสนอผลงำนวิจยัและน ำผลงำนวิจยัไปใชใ้นกำรปรบัปรุงเวช
ปฏิบติั 

 √ 
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Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting Y1 Y2 
2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้ว้ยตนเองจำกกำรท ำเวชปฏิบติั ขอ้มลูวิชำกำร 
และผูร้ว่มงำน  

√ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนร่วมกบัสหวิชำชีพ   
2.มีทกัษะในกำรน ำเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรำยปัญหำและแนวทำงในกำรดแูลรกัษำ √  
3.สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ใหค้  ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแก่นิสิต นกัศกึษำแพทย ์แพทย์
และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์

  

4.สื่อสำรและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญำติไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม เคำรพกำร
ตดัสินใจและศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภำษำองักฤษในระดบัที่สื่อสำรได ้   
วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำรประเมิน
สถำนกำรณ ์กำรตดัสินใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้   

3.สนใจใฝ่รู ้และสำมำรถพฒันำตนเองไปสูก่ำรเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชำชีพ   
การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัยทุธศำสตรช์ำติดำ้นสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ ระบบ
จดักำรดำ้นยำของประเทศโดยเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ   

2.ใชท้รพัยำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ มีแนวคิดดำ้น
เศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ    

3.มีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย √ √ 

4.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรื่องควำมปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมำยทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง   

 

 

 

 

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

Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 
2. Able to detect significant history/symptoms from patients / 

relatives / referral physicians 
3. Performsystemic physical examination correctly 
4. Able to identify clinical relevant problems/differentialdiagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate information to the patients / 

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

Context In-patient setting and emergency setting  
Domains of competency Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 

learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine problems 
(Table 1), rational use of drugs and investigations, reimbursement 
of various health care systems.  
Skills:history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family 
Attitude and behavior:professionalism 
Experience: 

• Demonstrate experience coping with patients’ problems at 
the medical wards and emergency rooms 20 cases/2 years 
in different diseases/problems listed in table 1 

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

Assessment information source 
to assess progress and 

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback) 
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Title of the EPA  Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency setting  

ground for a summative 
entrustment decision 

• Medical records 

• Bed-side discussion 

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

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

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

 

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

Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

1.มีทกัษะในกำรซกัประวติั ตรวจรำ่งกำยผูป่้วยที่มีภำวะโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซึม
เลือกสง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึรวมทัง้กำรท ำ 
dynamic tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

  

2.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลรกัษำผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้แบบผูป่้วย
นอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ ำบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง ค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐำนของกำรดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึในกำรดแูล
จดักำรตนเอง กำรปรบัพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตรวมทัง้สำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและกำรป้องกนัโรคในกลุม่เสี่ยง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
2.มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
3.มีทกัษะในกำรท ำหตัถกำรที่จ  ำเพำะของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and   
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Milestones EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and 
emergency setting 

Y1 Y2 

personal improvement) 
1.ด ำเนินกำรวิจยั น ำเสนอผลงำนวิจยัและน ำผลงำนวิจยัไปใชใ้นกำรปรบัปรุงเวชปฏิบติั   
2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้ว้ยตนเองจำกกำรท ำเวชปฏิบติั ขอ้มลูวิชำกำร และ
ผูร้ว่มงำน   

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนร่วมกบัสหวิชำชีพ   
2.มีทกัษะในกำรน ำเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรำยปัญหำและแนวทำงในกำรดแูลรกัษำ √  
3.สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ใหค้  ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแก่นิสิต นกัศกึษำแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลำกรทำงกำรแพทย ์

  

4.สื่อสำรและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญำติไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม เคำรพกำรตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภำษำองักฤษในระดบัที่สื่อสำรได ้   
วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำรประเมินสถำนกำรณ ์กำร
ตดัสินใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ √ √ 

3.สนใจใฝ่รู ้และสำมำรถพฒันำตนเองไปสูก่ำรเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชำชีพ   
การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
1.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัยทุธศำสตรช์ำติดำ้นสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ ระบบจดักำรดำ้น
ยำของประเทศโดยเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ   

2.ใชท้รพัยำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ มีแนวคิดดำ้น
เศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ   

3.มีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย   
4.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรื่องควำมปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมำยทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง   
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EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

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

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

particular procedures/interventions 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan of follow-

up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with 

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

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

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

Knowledge: clinical management of commonendocrine problems 
occurring in non-medical specialties, rational use of drugs and 
investigations, the reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with consulting physicians, patients 
and family. 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 

• Demonstrate experience coping with providing consultation to non-
endocrine specialties 10 cases/year in different diseases/problems 
listed in table 1 

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

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback) 
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Title of the EPA Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 
a summative entrustment 
decision 

• Medical records 

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

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

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

 

 

 

Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)   

1.มีทกัษะในกำรซกัประวติั ตรวจรำ่งกำยผูป่้วยที่มีภำวะโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซึม
เลือกสง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึรวมทัง้กำรท ำ 
dynamic tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

  

2.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลรกัษำผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้แบบผูป่้วย
นอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ ำบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง ค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐำนของกำรดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึในกำรดแูล
จดักำรตนเอง กำรปรบัพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตรวมทัง้สำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและกำรป้องกนัโรคในกลุม่เสี่ยง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
2.มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
3.มีทกัษะในกำรท ำหตัถกำรที่จ  ำเพำะของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด ำเนินกำรวิจยั น ำเสนอผลงำนวิจยัและน ำผลงำนวิจยัไปใชใ้นกำรปรบัปรุงเวชปฏิบติั √ √ 

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้ว้ยตนเองจำกกำรท ำเวชปฏิบติั ขอ้มลูวิชำกำร และ
ผูร้ว่มงำน √ √ 
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Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนร่วมกบัสหวิชำชีพ   
2.มีทกัษะในกำรน ำเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรำยปัญหำและแนวทำงในกำรดแูลรกัษำ √  
3.สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ใหค้  ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแก่นิสิต นกัศกึษำแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลำกรทำงกำรแพทย ์   

4.สื่อสำรและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญำติไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม เคำรพกำรตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภำษำองักฤษในระดบัที่สื่อสำรได ้ √ √ 
วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำรประเมินสถำนกำรณ ์กำร
ตดัสินใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้   

3.สนใจใฝ่รู ้และสำมำรถพฒันำตนเองไปสูก่ำรเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชำชีพ   
การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัยทุธศำสตรช์ำติดำ้นสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ ระบบจดักำรดำ้น
ยำของประเทศโดยเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ   

2.ใชท้รพัยำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ มีแนวคิดดำ้น
เศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ   

3.มีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย   
4.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรื่องควำมปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมำยทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง   

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

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

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

2. Obtain consent from patients  



 

47 

 

Title of the EPA Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 
3. Prepare patient, instrument and team for FNA 
4. Perform the procedure safely and properly  
5. Recognize and manage procedure-associated adverse events properly 
6. Document the procedure, immediate post-procedure condition in the 

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

if needed 
Context Ambulatory setting and in-patient setting  
Domains of competency Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge:  

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

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

Skills: 
• Communicate effectively with patients and relatives about 

indications, contraindications, possible complications, and 
diagnostic/ therapeutic alternatives of FNA 

• Obtain consent for FNA 

• Perform FNA safely and completely 

• Record the consent, procedure, findings and plan into medical 
record completely 

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

Attitude and behavior: 
• Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are 
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Title of the EPA Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 
going to undergo FNA 

• Willing to seek help when needed 

Experience:  

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

 

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

• Direct observation 

• Medical records 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

 

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

Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)   
1.มีทกัษะในกำรซกัประวติั ตรวจรำ่งกำยผูป่้วยที่มีภำวะโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซึมเลือก
สง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึรวมทัง้กำรท ำ dynamic 
tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

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

Y1 Y2 

2.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลรกัษำผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้แบบผูป่้วย
นอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ ำบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง ค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐำนของกำรดแูลแบบองคร์วม 

√ √ 

3.มีควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึในกำรดแูล
จดักำรตนเอง กำรปรบัพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตรวมทัง้สำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและกำรป้องกนัโรคในกลุม่เสี่ยง 

√ √ 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
1.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 

2.มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 

3.มีทกัษะในกำรท ำหตัถกำรที่จ  ำเพำะของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 
√ √ 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด ำเนินกำรวิจยั น ำเสนอผลงำนวิจยัและน ำผลงำนวิจยัไปใชใ้นกำรปรบัปรุงเวชปฏิบติั   

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้ว้ยตนเองจำกกำรท ำเวชปฏิบติั ขอ้มลูวิชำกำร และ
ผูร้ว่มงำน √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนร่วมกบัสหวิชำชีพ √ √ 

2.มีทกัษะในกำรน ำเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรำยปัญหำและแนวทำงในกำรดแูลรกัษำ √ √ 

3.สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ใหค้  ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแก่นิสิต นกัศกึษำแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลำกรทำงกำรแพทย ์   

4.สื่อสำรและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญำติไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม เคำรพกำรตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุยข์องผูป่้วย √ √ 

5.มีทกัษะภำษำองักฤษในระดบัที่สื่อสำรได ้ √ √ 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
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Milestones EPA4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of 
thyroid 

Y1 Y2 

1.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
  

2.รอบรูท้กัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำรประเมินสถำนกำรณ ์กำร
ตดัสินใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้   

3.สนใจใฝ่รู ้และสำมำรถพฒันำตนเองไปสูก่ำรเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชำชีพ 

  

การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัยทุธศำสตรช์ำติดำ้นสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ ระบบจดักำรดำ้น
ยำของประเทศโดยเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 

2.ใชท้รพัยำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ มีแนวคิดดำ้น
เศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ   

3.มีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย   

4.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรื่องควำมปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 

5.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมำยทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง √ √ 

 

EPA 5: Working with interprofessional health care teams 

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

teams 
2. Understands roles of other professions to appropriately assess and 

address the health care needs of the patients and populations 
served and how the team works together to provide care 

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

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

5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team 
members 

6. Applies relationship-building values and the principle of team 
dynamics to perform effectively in different team roles to plan and 
deliver patient-centered care 

Context  Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward 
Domains of competency Interpersonal and communication skills/ Professionalism  
Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior for 
entrustment 

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

Assessment 
informationsource to 
assess progress and 
ground a summative 

• Direct observation  

• Multisource feedback (MSF)  
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Title of the EPA Working with interprofessional health care teams  
entrustment decision 
Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training? 

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

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

 

Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams Y1 Y2 
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
1.มีทกัษะในกำรซกัประวติั ตรวจรำ่งกำยผูป่้วยที่มีภำวะโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซึมเลือก
สง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึรวมทัง้กำรท ำ dynamic 
tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

√ √ 

2.มีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรดแูลรกัษำผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้แบบผูป่้วย
นอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ ำบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง ค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐำนของกำรดแูลแบบองคร์วม 

√ √ 

3.มีควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึในกำรดแูล
จดักำรตนเอง กำรปรบัพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตรวมทัง้สำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำรสรำ้งเสรมิ 

สขุภำพและกำรป้องกนัโรคในกลุม่เสี่ยง 
√ √ 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
1.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 

√ √ 

2.มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 
√ √ 

3.มีทกัษะในกำรท ำหตัถกำรที่จ  ำเพำะของโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ √ √ 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal 
improvement) 

  

1.ด ำเนินกำรวิจยั น ำเสนอผลงำนวิจยัและน ำผลงำนวิจยัไปใชใ้นกำรปรบัปรุงเวชปฏิบติั √ √ 

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบกำรณไ์ดด้ว้ยตนเองจำกกำรท ำเวชปฏิบติั ขอ้มลูวิชำกำร และ
ผูร้ว่มงำน √ √ 
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Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams Y1 Y2 
ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนร่วมกบัสหวิชำชีพ √ √ 

2.มีทกัษะในกำรน ำเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรำยปัญหำและแนวทำงในกำรดแูลรกัษำ 
√ √ 

3.สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ใหค้  ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแก่นิสิต นกัศกึษำแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลำกรทำงกำรแพทย ์ √ √ 

4.สื่อสำรและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญำติไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม เคำรพกำรตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภำษำองักฤษในระดบัที่สื่อสำรได ้
  

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

  

2.รอบรูท้กัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำรประเมินสถำนกำรณ ์กำร
ตดัสินใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้   

3.สนใจใฝ่รู ้และสำมำรถพฒันำตนเองไปสูก่ำรเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชำชีพ 

  

การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัยทุธศำสตรช์ำติดำ้นสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ ระบบจดักำรดำ้น
ยำของประเทศโดยเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ   

2.ใชท้รพัยำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ มีแนวคิดดำ้น
เศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ   

3.มีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย 
  

4.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรื่องควำมปลอดภยัของผูป่้วย 
  

5.มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมำยทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง   
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EPA-Competencies Matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

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

• • • • • 

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

3. ผลของ EPA 
3.1 เกณฑป์ระเมินการเล่ือนชั้นปี* 

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

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

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

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

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

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

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

consultation records 
EPA 4 level 5 (5 cases)  
EPA 5 level 4 (twice a year) 
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*แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดสำมำรถท ำ EPA ใหไ้ดส้งูกว่ำเกณฑข์ัน้ต ่ำที่ตัง้ไวส้  ำหรบัแต่ละระดบัของชัน้ปี ทัง้
จ ำนวนและ level  

ตารางที ่1 โรค/ภำวะที่ส  ำคญัซึ่งอำยรุแพทยโ์รคต่อมไรท้่อฯตอ้งใหก้ำรดแูลรกัษำไดด้ว้ยตนเอง 

โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

Adrenal crisis   ✓ 
Adrenal insufficiency ✓ ✓ 
Cushing's syndrome ✓ ✓ 
Primary aldosteronism ✓ ✓ 
Congenital adrenal hyperplasia/ Ambiguous 
genitalia ✓   

Adrenal incidentaloma  ✓ ✓ 
Pheochromocytoma ✓ ✓ 
Hypercalcemia  ✓ ✓ 
Hypocalcemia/Hypoparathyroidism ✓ ✓ 
Postmenopausal osteoporosis  ✓   

Glucocorticoid-induced osteoporosis ✓   

Osteoporosis in men  ✓   

Osteomalacia/rickets  ✓   

Diabetic ketoacidosis    ✓ 
Hyperglycemic hyperosmolar state   ✓ 
Prediabetes/IGT/IFG ✓   

Type 1 diabetes mellitus  ✓ ✓ 
Type 2 diabetes mellitus  ✓ ✓ 
Gestational diabetes mellitus  ✓ ✓ 
Post-transplantation diabetes mellitus ✓ ✓ 
Pancreatogenic diabetes  ✓ ✓ 
Medication- and glucocorticoid-induced diabetes 
mellitus ✓ ✓ 
Hypoglycemia in diabetes   ✓ 
Hypoglycemia in non-diabetes ✓ ✓ 
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โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

Primary amenorrhea ✓   

Secondary amenorrhea  ✓   

Primary ovarian failure/ Turner syndrome ✓  

Polycystic ovarian syndrome ✓  

Hypogonadism ✓  

Hyperprolactinemia  ✓   

Testicular dysfunction  ✓   

Klinefelter syndrome ✓  

Delayed puberty  ✓   

Short stature  ✓   

Gynecomastia  ✓   

Hyperandrogenism ✓   

Pituitary apoplexy   ✓ 
Acromegaly/Gigantism/Tall stature ✓ ✓ 
Pituitary adenoma  ✓ ✓ 
Hypopituitarism ✓ ✓ 
Diabetes insipidus  ✓ ✓ 
Syndrome of inappropriate secretion of ADH   ✓ 
Hypercholesterolemia ✓   

Hypertriglyceridemia ✓   

Metabolic syndrome ✓   

Obesity ✓ ✓ 
Thyroid storm  ✓ 
Myxedema coma  ✓ 
Thyrotoxicosis  ✓ ✓ 
Hypothyroidism  ✓ ✓ 
Subclinical hyperthyroidism ✓   

Subclinical hypothyroidism  ✓   

Solitary thyroid nodule and nontoxic multinodular ✓  
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โรคหรือภาวะ OPD IPD + emergency 

goiter   

Thyroid cancer  ✓ ✓ 
Thyroid dysfunction in non-thyroidal illness/Effect 
of drugs in thyroid function tests   ✓ 
Thyroid disease in pregnancy ✓ ✓ 
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ภาคผนวก 5  
แบบบนัทกึจ ำนวนหตัถกำรFine needle aspiration biopsy of thyroid, กำรอ่ำนผล Thyroid cytology,  

Dynamic endocrine function tests และ Endocrine imaging 
 
แบบบันทกึจ านวนหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid 
ล ำดบั ว/ด/ป ชื่อผูป่้วย / HN อำจำรยผ์ูค้มุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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แบบบันทกึการอ่านผล thyroid cytology ร่วมกับพยาธิแพทย ์
ล ำดบั ว/ด/ป ชื่อผูป่้วย / HN พยำธิสภำพ อำจำรยผ์ูค้มุ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 

แบบบันทกึการส่ังท าและแปลผลDynamic endocrine function tests 
ล ำดบั ว/ด/ป Dynamic tests ชื่อผูป่้วย / HN อำจำรยผ์ูค้มุ 
1.  Oral glucose tolerance test   
2.  Dexamethasone suppression test   
3.  Saline loading test   
4.  ACTH stimulation test   
5.  Water deprivation test   
6.  72-hour fasting test   
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แบบบันทกึการแปลผล Endocrine imaging 
ล ำดบั ว/ด/ป Endocrine imaging ชื่อผูป่้วย / HN อำจำรยผ์ูค้มุ 
1.  Plain film skull   
2.  Film Bone survey   
3.  Thyroid ultrasonography   
4.  CT/MRI pituitary gland   
5.  CT/MRI adrenal gland   
6.  Thyroid scan/ uptake   
7.  Bone mineral density   
8.  Parathyroid scan   
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ภาคผนวก 6 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้น ปีละ 1 2 3 4 5 6 

จ ำนวนแพทยผ์ูใ้หก้ำรฝึกอบรม 2 4 6 8 10 12 
จ ำนวนผูป่้วยนอกคลินิกเฉพำะโรคอำยุรศำสตรโ์รคต่อมไร้
ท่อและเมแทบอลิซมึ(ครัง้/ปี) 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 

จ ำนวนผูป่้วยในโรคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้ใน
แผนกและปรกึษำนอกแผนก (รำย/ปี) 

200 400 600 800 1000 1200 

กำรตรวจพิเศษทำงอำยรุศำสตรโ์รคต่อมไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 

- กำรตรวจระดบัฮอรโ์มนและสำรคดัหลั่งในเลือดหรือ
ปัสสำวะ (ครัง้/ปี) 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

- Special dynamic endocrine function test ที่มีกำร
ตรวจระดบัฮอรโ์มนหรือสำรคดัหลั่ง (ครัง้/ปี) 

60 120 180 240 300 400 

- กำรตรวจพิเศษทำง FNA thyroid, cytology;ตรวจ
ทำงรงัสี, อลุตรำซำวน,์ CT, MRI (ครัง้/ปี) 

100 200 300 400 500 600 

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

- กำรตรวจพิเศษทำงรงัสี, อลุตรำซำวน,์ CT, MRI 60 120 180 240 300 360 
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ภาคผนวก 7 แบบประเมิน EPA ของสถาบัน 
ใช้ตามแบบประเมินของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 

 
- แบบประเมิน EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting  
- แบบประเมิน EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 
- แบบประเมิน EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties  
- แบบประเมิน EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid  
- แบบประเมิน EPA 5: Working with interprofessional health care teams 
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ภาคผนวก 8 แบบประเมินการทำกิจกรรมวิชาการ  
- แบบประเมินการทำ  Endocrine Conference  
- แบบประเมินการทำ Journal club, Topic review, Interdepartmental conference  
- แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย์  
- แบบประเมินสมรรถนะแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยผู้รว่มงาน 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Fellow   
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แบบประเมินการทำ Endocrine Conference   
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ .......................  

ประเด็นกำรประเมิน  
 

ผลประเมิน 
คะแนน NA 

1.มีทกัษะในกำรซกัประวติัที่ส  ำคญัของผูป่้วยอย่ำงครบถว้นและถกูตอ้ง       
2.มีทกัษะในกำรตรวจรำ่งกำยที่ส  ำคญัของผูป่้วยอย่ำงครบถว้นและถกูตอ้ง      
3.กำรอภิปรำยปัญหำที่ส  ำคญัของผูป่้วย กำรวินิจฉยัโรค และกำรวินิจฉยัแยกโรค
อยำ่งถกูตอ้ง 

  

4.กำรเลือกสง่ตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำร สง่ตรวจทำงรงัสีวิทยำ/เวชศำสตร์
นิวเคลียร ์dynamic tests และแปลผลไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง รวมทัง้ใชท้รพัยำกรทำง
กำรแพทยอ์ย่ำงเหมำะสมตำมหลกัเศรษฐศำสตรส์ำธำรณสขุ 

  

5.มีควำมรูเ้ก่ียวกบัโรค กำรตรวจรกัษำ กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพและกำรปอ้งกนัโรค   
6.รบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย   
7.มีกำรทบทวนหวัขอ้ทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัปัญหำของผูป่้วยอย่ำง
ครบถว้น 

  

ผลกำรประเมินในภำพรวม ไม่ผ่ำน ผ่ำน 
ลงลำยมือชื่อของอำจำรยผ์ูป้ระเมิน    
กำรใหข้อ้มลูป้อนกลบัหรือค ำแนะน ำแก่แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ รายละเอียดการให้คะแนน  
Level 1 = ต้องปรับปรุง  
Level 2 = ควรได้รบัการชี้แนะ   
Level 3 = สามารถปฏิบติงานได้ดีปานกลาง   
Level 4 = สามารถปฏิบติงานได้ดี  
Level 5 = สามารถปฏิบติงานได้ดีมาก 
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แบบประเมินการทำ  Journal club, Guideline review, Topic review, Interdepartmental 
conference 
ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ .......................  
 

Journal / Guideline / Topic / Conference เรื่อง 
...................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..  

ผลประเมิน 
คะแนน NA 

1.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจวิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ์ืน้ฐำนของโรคต่อมไรท่้อฯ   
2.มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในโรคต่อมไรท่้อฯ   
3.มีควำมสำมำรถในกำรน ำ เสนองำนวจิยัทำงคลนิิก   
4.มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห ์วิพำกษง์ำนวิจยัทำงคลินิก   
5. กำรสรุปขอ้มลูวิชำกำรและกำรน ำ ควำมรูม้ำประยกตุใ์ชใ้นกำรดแูลผูป่้วย   
6. มีควำมรบัผิดชอบต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย   
7. มีกำรทบทวนหวัขอ้ทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัปัญหำของผูป่้วยอย่ำงครบถว้น   
ผลกำรประเมินในภำพรวม ไม่ผ่ำน ผ่ำน 
ลงลำยมือชื่อของอำจำรยผ์ูป้ระเมิน    
กำรใหข้อ้มลูป้อนกลบัหรือค ำแนะน ำแก่แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ รายละเอียดการให้คะแนน  
Level 1 = ต้องปรับปรุง  
Level 2 = ควรได้รบัการชี้แนะ   
Level 3 = สามารถปฏิบติงานได้ดีปานกลาง   
Level 4 = สามารถปฏิบติงานได้ดี  
Level 5 = สามารถปฏิบติงานได้ดีมาก 
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แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย ์
ชื่อแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 
สถานที่ปฎิบัติงาน ...................................................ชว่งเวลาปฏบิตังิาน ............................................... 
องค์ประกอบ ดีเยี่ยม 

 
ดี 
 

ปานกลาง 
 

ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน หมายเหตุ /  
เหตุผลประกอบ  
(ถ้ามี) 

1. การดแูลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  
• ทำการซักประวัติตรวจร่างกายและลงบันทึกได้อย่างถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานและเช่ือถือได้  
• ทำหัตถการพื้นฐานได้ถูกต้อง  
• คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
• มีความรับผิดชอบในต่องานที่ได้รับมอบหมายในการดแูลรักษา
ผู้ป่วย  

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน 

 

2. ความรู้ทางการแพทย ์ 5 4 3 2 1  
• มีความรอบรู้เนื้อหาต่างๆ เป็นอยา่งดี  
• มีพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  
• สามารถประมวลองค์ความรู้มาใช้อธิบายโรคหรือความผดิปกติ
ได้ เป็นอย่ำงดี 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน 

 

3. การเรียนรู้ในระหวา่งการปฏบิัตงิาน 5 4 3 2 1  
• มีการประเมินตนเองและนำ ไปพัฒนาสม่ำเสมอ  
• น ำข้อมูลยอ้นกลับที่ได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง
อย่างเหมาะสม  
• ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างด ี

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน 

 

4. ทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกบัผู้อ่ืน 5 4 3 2 1  
• สร้ำงสัมพันธภาพที่ดกีับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนร่วมงาน 
• รู้จักจังหวะในการรับฟังและทำความเข้าใจความตอ้งการของ
ผู้อื่น พร้อมเปิดโอกาสแสดงความคิดเหน็ มีน้ำใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน  
• ให้ความรูแ้ละคำแนะนำกับผูอ้ื่น ใช้วาจาและกิริยาทา่ทางได้
อย่าง เหมาะสม 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน 

 

5. การตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 5 4 3 2 1  
• มีความรอบรู้เนื้อหาต่างๆ เป็นอยา่งดี  
• มีพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
• สามารถประมวลองคค์วามรู้มาใชอ้ธิบายโรคหรือความผดิปกติ
ได้ เป็นอย่างด ี

      

6. การเรียนรู้การทำงานเชิงระบบ 5 4 3 2 1  
• ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วนอย่างเหมาะสม  
• กระตือรอืร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพของ
หน่วยงาน  
• มีทกัษะที่ดีในการทำ งานเชิงระบบเพือ่ปรับปรุงคุณภาพงาน
และลดโอกาสความผดิพลาด 

      

ลงลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ประเมิน  วันที่ .................. 
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หมายเหตุ:  -ในการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอด ให้ผู้ประเมินใช้ดุลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมาตรฐานของแพทยป์ระจำ
บา้นต่อยอดที่ สมควรจะทำได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนคะแนน 5 มีรายละเอียดในด้านซ้ายมือ   
-ทำเครือ่งหมายลงบนตัวเลขที่ประเมินในแต่ละองคป์ระกอบ  
หากประเมินไม่ได้ให้ใส่ในช่องข้อมูลไม่เพียงพอ 
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แบบประเมินสมรรถนะแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยผู้ร่วมงาน 
ช่ือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ..................................................... ช้ันปีท่ี ...............วันท่ี ....................... 
สถานท่ีปฎิบัติงาน ...................................................ชว่งเวลาปฏบติังาิน ............................................... 
องค์ประกอบ ดีเยี่ยม 

 
ด ี
 

ปานกลาง 
 

ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่ผา่น หมายเหตุ /  
เหตุผล
ประกอบ  (ถ้า
มี) 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  
• ทำการซักประวัตติรวจร่างกายและลงบันทึกได้อย่าง
ถูกต้องตาม มาตรฐานและเช่ือถือได้  
• ทำหัตถการพื้นฐานได้ถูกต้อง  
• คิดวิเคราะห์แก้ไขปญัหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมนิ 

 

2 . ทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น 5 4 3 2 1  
• สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อน
ร่วมงาน  
• รู้จักจังหวะในการรับฟังและทำ ความเข้าใจตาม
ตอ้งการของผู้อื่น พร้อมเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
มีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน  
• ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้อื่น ใช้วาจาและกิริยา
ท่าทางได้อย่ำงเหมาะสม 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมนิ 

 

3 . การตระหนักในศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 5 4 3 2 1  
• มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
• รอบรู้ทักษะด้านอ่ืนนอกเหนือจำกทักษะทาง
การแพทย์ เช่น การ ตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะ
หนา้  
• มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมนิ 

 

4 . การเรียนรู้การทำงานเชิงระบบ 5 4 3 2 1  
• ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วนอย่างเหมาะสม  
• กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน  
• มีทกัษะที่ดีในการทำงานเชิงระบบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพงานและลดโอกาสความผดิพลาด 

 
 ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมนิ 

 

ลงลายมือช่ือประเมิน        ( พยาบาล / แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด / แพทย์ประจำบ้าน) 

 วันที่ 
.................. 
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หมายเหตุ:  
-ในการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้ผู้ประเมินใช้ดุลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมาตรฐานของ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สมควร จะทำได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนคะแนน 5 มีรายละเอียดในด้านซ้ายมอื  

-ทำเครือ่งหมายลงบนตัวเลขที่ประเมินในแต่ละองคป์ระกอบ ความคิดเห็นหรอืขอ้มลูเพิ่มเติม หากประเมิน
ไม่ได้ให้ใส่ในช่องข้อมูลไม่เพียงพอ 
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ภาคผนวกที่ 9 
เกณฑ์ให้คะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อ      
กรรมการผู้ให้คะแนน_______________________________________________    
   
 ช่ือ        สกุล อายุ เกรดที่จบ ความรู ้ เจตคต ิ บุคลิกภาพ การใช้ทุน ต้นสังกัด รวม
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