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เกณฑ์หลกัสตูรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพ่ือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายรุศาสตร ์

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ        

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร ์
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Internal Medicine 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
สาขาอายุรศาสตร ์

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine 

ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุรศาสตร ์
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Internal Medicine 

ค ำแสดงวุฒิกำรฝึกอบรมท้ำยชื่อ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุรศาสตร ์
(ภาษาอังกฤษ) Diplomat, Thai Board of Internal Medicine 

หรือ Dip., Thai Board of Intern Med 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ก าหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร “เพื่อสร้างอายุรแพทย์ที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม” 
โดยฝึกอบรมวิชาอายุรศาสตรซ์ึง่เป็นสาขาวิชาที่ส าคัญและเป็นรากฐานของวิชาทางการแพทย์ 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจ าบ้าน) มีความรู้และทักษะทางด้านอายุรศาสตร์ และมีความสามารถในการเรียนรู้
วิชาทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่องและไมม่ีที่สิ้นสดุ มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่น เข้าใจการ
บริหารจัดการทางการแพทย์ ระบบสุขภาพระดับจุลภาคจนไปถึงระดับมหภาค กระบวนการควบคุมคุณภาพและความ
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ปลอดภัยทางการแพทย์ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยค านงึถึงความต้องการด้านสุขภาพของต ารวจ ครอบครัว
ต ารวจ ประชาชน ชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนมคีวามรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดี
ต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางอายุรศาสตร ์

ดังนั้น การเรียนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวนั้นจึงไม่สามารถท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมบรรล ุ
เป้าหมายของการเป็นอายุรแพทย์ที่ดีได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องน าความรู้และทักษะต่างๆ มาบูรณาการฝึกปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยจนช านาญ ทั้งในด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตั้งปัญหาทางการแพทย์ การวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา 
และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ น ามาสู่การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วย และให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การท าหัตถการ 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยในระหว่างทางที่ฝึกปฏิบัตินั้นอาจมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
หรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น เหล่านี้จะท าให้แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรูแ้ละฝึกฝนเพิ่มเติมอีกด้วย 
 การอบรมสาขาอายุรศาสตร์ของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ใช้หลักการให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองและมีการสะท้อนกลับการเรียนรู้นั้นๆด้วยตนเองและโดยอาจารย์ผู้ก ากับดูแล และให้การป้อนข้อมูล
กลับอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านความรู้วิชาการทางการแพทย์ตลอดจนจริยธรรมทางการแพทย์ 

5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์จากกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ต้องมีคุณสมบตั ิ

ความรู้และ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี ้
i. การดูแลรักษาผูป้่วย (Patient care) 

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรวบรวมข้อมูล ส าหรับ
น ามาคิดวิเคราะห์ สามารถอภิปรายปัญหาอย่างเป็นเหตเุป็นผล เพือ่น าไปสู่การวินิจฉัยและการ
ตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมทั้งการท าหัตถการที่จ าเป็น 

ข. วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ค. วินิจฉัยและให้การรักษาเบื้องต้น ส าหรับภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที่พบได้น้อยแตม่ีความรุนแรง
ของโรคสูง และท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม 

ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์และสม่ าเสมอ 

จ. ป้องกันโรคทั้งเชิงปฐมภูมิและทุตยิภูม(ิprimary and secondary prevention) และสามารถให้
ค าแนะน าเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพก่อนเกิดภาวะโรค 

ii. ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ (bio- and psychological sciences) ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาอายุรศาสตร ์

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์
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iii. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์  

ค. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 

ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร ์

จ. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น ได้แก่นักศึกษา
แพทย์ และบุคคลการทางการแพทย์ 

iv. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกผู่้ป่วยและญาตไิด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความเมตตา 
เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิผูป้่วย 10 ประการ  

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้รว่มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์  
v. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีความสนใจใฝ่รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 
professional development) 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

จ. มีความสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ นอกจากทางด้านอายุรศาสตรไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

vi. การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้่วย  

ง. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผูป้่วย 

จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness 
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ รพ.ต ารวจมกีารจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ดูแล ก ากับ ประเมิน

แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ด าเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ (ภาคผนวกที่ 1, 2) 
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 สมรรถนะกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care) (ภาคผนวกที่ 7) 
กำรดูแลผู้ป่วยใน 
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยสามญั 

และหอผูป้่วยวิกฤติในความควบคมุของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3   ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านหัวหน้าหอผู้ป่วย (ward chief) 

ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามญั และหอผู้ป่วยวิกฤติ  
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3 ปฏิบัตงิานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์ 
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1, 2, 3 ปฏิบัติงานเป็นท่ีปรึกษาผู้ป่วยนอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร ์   
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบยีนผู้ป่วยได้อยา่งถูกต้องสมบูรณ์ 
กำรดูแลผู้ป่วยนอก 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ครั้งละ 2-3 ช่ัวโมง  
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1, 2, 3 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกทางด้านอายุรศาสตร์ ท่ีแผนกฉุกเฉิน   
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีบันทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

6.1.2 ควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปญัหำของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้ำน (Medical knowledge and skills) (ภาคผนวกที่ 3) 
- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยกุต์ (correlated basic 

medical science)  
- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3 ปฏิบัตงิานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์ 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การประชุม

วิชาการ, admission report, medical grand round, interesting case conference, 
mortality-morbidity conference, clinical pathological conference, 
interdepartment conference และวารสารสโมสร   

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหตัถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และการตรวจพิเศษต่างๆ ท่ีใช้ในอายุรศาสตร ์

6.1.3 กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัต ิ(Practice-based learning) (ภาคผนวกที่ 4 และ 5) 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสห

วิชาชีพ  
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ปฏิบตังิานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์

ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
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- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจยัหลัก  

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบยีนผู้ป่วยได้อยา่งถูกต้องสมบูรณ ์
- แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1, 2, 3 ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยต่าง แผนกได้

ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีรักษาผูป้่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 

6.1.4 ทักษะปฏสิัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills) 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เรยีนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสาร 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมแกผู่้ป่วยและญาติ 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ปฏิบตังิานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์

ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปญัหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น 

admission round, case discussion เป็นต้น 
- มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง communication skill ก่อนเริ่มปฏบิัติงานส าหรับแพทย์ประจ า

บ้านช้ันปีท่ี 1 
6.1.5 ควำมเป็นมืออำชีพ  (Professionalism) 

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์ 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัตงิานดูแลผู้ป่วย 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจยัหลัก 
- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีเรียนรูเ้พื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ 

Revalidation ด้วยระบบ e-port folio  
6.1.6 กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice) 

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้กี่ยวกับระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิผู้ป่วย 

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีมีประสบการณ์การเรียนรูเ้กี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลักการบริหารจดัการ ระบบสุขภาพและ
ระบบยาของประเทศ 

- มีการจัดการอบรมให้ความรู้ส าหรบัแพทย์ประจ าบ้านในเรื่องระบบคุณภาพ HA, JCI, risk 
management, medication error,การแพทย์ทางเลือก, การบันทึกเวชระเบียน, การลง
บันทึก และ ICD10  
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การจัดการฝึกอบรมตลอด 3 ปี กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมดังนี้ 
1. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติงานในการดูแลผูป้่วยอายุรศาสตร์ เป็นเวลา 23 period โดยที่ period ละ 4 

สัปดาห์ และปฏบิัติงานในสาขาเฉพาะทางรวมกัน 13-14 period   และ วิชาเลือก 1 period 
2. การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะทาง มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ หรือจัดให้แพทย์

ประจ าบ้านปฏิบตัิงานแบบผสมผสานหลายสาขาวิชาควบคู่กันไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานรวม 4 สัปดาหต์่อ 1 สาขาวิชา ให้แพทย์ประจ าบ้านเลือกวิชาที่จะผสมผสานจากสาขาวิชา
ต่อไปนี้ toxicology, geriatric, genetic, nutrition  

3. จัดวิชาเลือกอย่างน้อย 1 period ทางด้านอายุรศาสตร์ และสาขาเฉพาะทาง หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รบั
การรับรองจากแพทยสภา 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอายุรศาสตร์ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนใน รพ.ศูนย์ราชบุรี 4 สัปดาห ์
ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3  

5. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ entrustable professional activities (EPA) จัดให้มีการประเมินตาม
มิติต่างๆของ EPA โดยอาจารยท์ี่ได้รับมอบหมาย ขณะปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ,แผนกผู้ป่วยนอก, 
แผนกฉุกเฉิน และการรับปรึกษาปัญหาทางอายุรกรรมจากต่างแผนก และมีการติดตามความก้าวหน้าใน
การประเมินเป็นระยะ ตามที่ก าหนดในภาคผนวกที ่6  

6. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรูด้้วยตนเองในระบบ electronic portfolio 
7. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ภาคผนวกที่ 7 หมวดที่ 10 
8. จัดการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการท างานท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มปฏิบัตงิาน และมสีวัสดิการการรักษาเมือ่เจ็บป่วย มีการให้ความรู้ก่อนเริม่การ
ปฏิบัติงานในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และการป้องกันการติดเชื้อ และมีอุปกรณ์การป้องกันเพื่อ
ความปลอดภัยในการท างานท่ีเพียงพอ 

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกที ่3 ,4)   
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้ 

(1) ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง 
(2) โรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ทีส่ าคัญ  
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคอายรุศาสตร์ 
(4) การเรยีนรู้ทางด้านบรูณาการ มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านในเรื่อง 

palliative care, การแพทย์ทางเลือก, ระบบบริการสุขภาพและมาตรฐาน HA JCI, 
medication error การบันทึกเวชระเบียนเป็นต้น 

6.3 การท างานวิจัย (ภาคผนวกที ่5) 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง  ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลกัหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกลา่วต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

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

 การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
(ภาคผนวกที ่8) 

6.4 จ านวนปขีองการฝึกอบรม 
3 ปี 

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม (ภาคผนวกที ่2, 7) 
จัดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

- ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ตาม ภาคผนวกที่7 หมวดที่ 7 

- การฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพักเช่นการลาคลอดบตุรการเจ็บป่วยการ

เกณฑ์ทหารการถูกเรียกฝึกก าลังส ารองการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร อนุญาตใหล้า

คลอดได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ ในการส่งสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยฯ ก าหนดผูม้ีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร 

ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม 

- เวลาในการฝึกอบรมเกินร้อยละ 80 การส่งสอบวุฒิบัตรขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญาและหัวหน้ากลุม่งานฯ  

- ในกรณีมีการปฏิบตัิงานไม่ถึงร้อยละ 80  ของระยะเวลาในการฝึกอบรม จะไมส่ามารถส่งสอบวุฒิบัตร 
ตามเวลาที่ก าหนดจ าเป็นต้องปฏบิัติงานเพ่ิมเตมิจนครบ โดยให้ปฏบิัติงานในช้ันปีท่ีลาต่อจนครบเวลา
ท างานถึง 80 % จึงสามารถเลื่อนช้ันปีต่อไปได ้

- มีค่าตอบแทนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบตัิงานในเวลา และนอกเวลาราชการ และมีสวสัดิการการ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถงึที่พักในขณะปฏิบัติงาน  

- แพทย์ประจ าบ้านเริ่มปฏิบัติงานเวลา 7.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันราชการ 

- การอยู่เวรแพทย์ประจ าบา้นทุกคนอยู่เวรโดยเฉลี่ยประมาณ 9-10 เวรต่อเดือน ในวันธรรมดา เริ่มรับเวร
เวลา 15.30 น. และอยู่เวรจนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป ในวันหยุด เริม่รับเวรเวลา 8.00 น. และอยู่
เวรจนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป และอยูเ่วรไม่ตดิกันเกิน 2 วัน โดยที่ไม่ควรอยูเ่วรเกิน 40 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ รายละเอียดดัง ภาคผนวกที่7 หมวดที่ 6 

6.6 การวัดและประเมินผล (ภาคผนวกที ่10) 
มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ับทราบ โดยสามารถตรวจสอบ
และอุทธรณ์ไดเ้มื่อต้องการ  

6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม (ภาคผนวกที ่6) 
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(1) กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม  
ก) จัดให้มีการประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี ้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA) 
มิติที่ 2   การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
มิติที่ 3   การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 
มิติที่ 4   คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน  และสว่นกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 
มิติที่ 5   การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง 
มิติที่ 6   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน 
มิติที่ 7   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย 

- ข้อมูลมิติท่ี 6, 7 สามารถบันทึกได้ใน electronic portfolio  

- กลุ่มงานอายุรกรรมฯ บันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและ
รายสถาบัน (ผ่านระบบสารสนเทศ) แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่
ก าหนด  

ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ปี  (ภาคผนวกที ่6) 
ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี้ 

1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด
ก่อนการเข้าฝึกอบรม 

2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมือ่จบการฝึกอบรมปีที ่3) 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอโดยมีการป้อนข้อมลูย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมไดร้ับทราบ จะชว่ยท าให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมใหส้มบรูณ์ขึ้น 

(2) เกณฑ์กำรเลื่อนชั้นป ี
1. ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรจากทางแพทย์สภา โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 ของแต่ละมิติ  
3. คะแนนการสอบจัดโดยสถาบัน 

a. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1  
i. มีการสอบข้อเขยีนปรนัย (MCQ) โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า mean – 2SD 
ii. มีการสอบรายยาว (long case) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

b. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 
i. มีการสอบข้อเขยีนปรนัย โดยได้คะแนนไมต่่ าว่า mean -1 SD 

c. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3 
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i. มีการสอบรายยาว (long case) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

4. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวกที ่6) 
5. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อย่างน้อย 50 

เครดิต/ปี 
6. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแกส่ถาบัน

ฝึกอบรม 

(3) แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี  
1. หากไมผ่่านกรณีเป็นการจัดสอบในสถาบัน ให้ท าการสอบซ่อมเพือ่เป็นการประเมินซ้ า หากไม่

ผ่านต้องปฏิบตัิงานเพิ่มเติมในช้ันปีน้ันๆ 1 เดือนในส่วนของ general medicine และมีการ
ประเมินซ้ า ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนช้ันปีได้ 

2. ถ้าไม่ผา่นการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปีซ้ าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรบัการเสนอช่ือ
เข้าสอบวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะช้ันปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลังจากปฏิบตัิงานซ้ าในช้ันปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผา่นการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปี ให้ยุติการ
ฝึกอบรม  

ทั้งนีก้ลุ่มงานอายุรกรรมฯ จะส่งผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทกุ
ปี เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามล าดับ  

(4) กำรด ำเนินกำรส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของ

ราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเตมิ การก ากับดูแล 
และการประเมินผลซ้ า 

2. เมื่อแพทย์ประจ าบ้านลงช่ือรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบราชวิทยาลยัฯ  

(5) กำรด ำเนินกำรเพ่ือยุติกำรฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องช้ีแจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ เมื่อกลุ่มงานอายุรกรรมฯ อนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯเพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์
ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าช้ีแจง
จากสถาบันฝึกอบรม  การลาออกจะถือว่าสมบรูณเ์มื่อได้รับอนุมตัิจากแพทยสภา   

2. การให้ออก 
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสยีร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเสื่อมเสีย ไมม่ีการปรับปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทณัฑ ์
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เมื่อกลุ่มงานอายุรกรรมฯ เห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการ
ปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จ านวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหนา้สถาบันฝึกอบรมอื่นจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจ านวน 2 
คน เพื่อด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จน
เมื่อไดร้ับการอนุมัติจึงถือว่าการใหอ้อกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบนั
ฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

6.8 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ 
ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย 
 คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอช่ือเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรโดยสถาบันฝึกอบรม 

1. ผ่านคุณสมบตัิการประเมินเพื่อเลือ่นระดับชั้นปีครบทั้ง 6 ข้อ   
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
3. ส่งผลงานวิจยัภายในก าหนดเวลา 
4. มีศักยภาพท่ีจะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร หรือปฏิบัติงาน

ชดใช้ทุน หรือปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขา
อายุรศาสตร์หลังจากผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผลให้มีการทดสอบ ประกอบด้วย 
- ภาคข้อเขียน ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้อสอบประเภท

อื่นตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน 
- ภาคปฏิบตั/ิปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และ การปฏิบัติทางคลินิกในสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลอง (clinical encounter) โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใช้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯประกาศก าหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน 

 การจัดการสอบ 
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อีก 3 ปี นับจาก

การสอบผ่าน ถ้าสอบผา่นไมค่รบตามก าหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม ่
- ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ฯ จดัการสอบภาคข้อเขียนโดยใหส้ิทธิในการสอบได้ตั้งแตฝ่ึกอบรมครบ 23 

เดือน 
- สอบภาคปฏิบัต/ิปากเปล่า  ในระหว่างปีท่ี 3 และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 เกณฑ์การตัดสิน 
การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบตั/ิปากเปล่า และงานวิจัย 
- เกณฑ์การตัดสินภาคข้อเขียน ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ

ก าหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน 
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- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ประกาศก าหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน 

- เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
ก าหนดในปีการศึกษาท่ีเริ่มเข้ารับการฝึกอบรม หากไมผ่่านให้ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรมปีท่ี 3 

ทั้งนี้ชนิดและจ านวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัต/ิปากเปล่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม 

6.9 การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2525 และได้ท างานสาขาอายุรศาสตรม์าไม่น้อยกว่า 7 ปี ในสถาบันที่ราชวิทยาลยัรับรอง โดย
เป็นสถาบนัท่ีมีศักยภาพเทียบเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ าในการเปดิการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้ ทั้งนี้ไม่
นับเวลาในการฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท างานวิจัย หรือวิจัยวารสาร 1 เรือ่ง เช่นเดียวกับผู้สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน      อายุรกร
รมฯ รับรอง 

 ส่งผลงานวิจยัตามเวลาที่ก าหนด 
 การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 ส าหรับแพทย์ท่ีได้รบัวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง (ท่ียังไมห่มดอาย)ุ 

จะท าการสอบเพียงการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคณุสมบัตดิังต่อไปนี้ 

 ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

 ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี 

 ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

2. มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 รายชื่อคณะกรรมการ (ภาคผนวกที่ 1) และเกณฑ์การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที ่
9) การให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละคนเป็นอิสระต่อกัน โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ผ่านการประเมินการเพิ่มศักยภาพในการรบัผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ 7 คน ปฏิบัติตามกฎราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
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สัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ู้ให้การศึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 1 คน ตามที่ก าหนด กลา่วคือ จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 700 ครั้งการตรวจ/สัปดาห์  จ านวน
ผู้ป่วยในอายุรกรรม 210 ครั้งการรรับไว้ใน รพ./เดือน  จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์ 70 
ครั้งของการปรึกษา/เดือน  และหตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข 70 ครั้ง/เดือน 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 

 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รบัวุฒิบัตร หรือ อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ และปฏิบัติงานด้านอายุรกรรมอย่างน้อย 5 ปีภายหลังไดร้ับวุฒิบัตหิรอื
อนุมัติบัตรฯ และท างานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

อาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานอายรุศาสตร์ มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ดังนี ้

 ได้รับวุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร์ หรือหนังสืออนุมัตฯิ หรือสาขาเทยีบเท่า คือ ประสาทวิทยา 
อายุรศาสตรโ์รคเลือด / โลหิตวิทยา และ ตจวิทยา 

 เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ 

 มีคุณธรรม 

 รายชื่ออาจารย์พร้อมวุฒิการศึกษา แสดงในภาคผนวกที่ 11 
8.2.2 จ ำนวนอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

กลุม่งานอายรุกรรมฯ มีอาจารย์ซึ่งได้รับวัฒิบตัรและ ปฏิบตัิงานเต็มเวลาจ านวน 33 คน และไมเ่ตม็เวลา 
5 คน ซึ่งสามารถใหก้ารฝกึอบรมแกแ่พทย์ประจ าบา้นจ านวนปลีะ 7 คน โดยมีนโยบายการ    สรรหา และคดัเลือก
อาจารย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรม ตาม ภาคผนวกที่ 12 

หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อกลุ่มงานอายุรกรรมฯ 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ก าหนดสดัส่วนการปฏบิัติงานของอาจารยต์ามพันธกิจ ด้านการศึกษา การ

วิจัย และการบริการ ตาม ภาคผนวกที่ 12 ภาระงานของอาจารย์ทั้งกลุ่มงานอายรุกรรมฯ ต้องสมดลุ
ระหว่างงานด้านการศึกษาการวิจยัและการบริการและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของกลุ่มงานอายุ
รกรรมฯ ได ้

หน้าท่ีของอาจารย์ 
อาจารย์ มีหน้าท่ีในการสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสตูร และกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ก าหนด 

อาจารย์ทุกคนนอกจากมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ต้องศกึษาปรัชญา เป้าหมายของหลักสูตรที่
สอน ศึกษาจุดเน้นทัง้ของหลักสูตร และ กลุม่งานอายุรกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยม เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ต้องศึกษากฎ ระเบียบ กติกา ข้อก าหนด ตั้งแต่ระดับชาติ โรงพยาบาล 
กลุ่มงาน และหลักสูตร 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา  (ตามภาคผนวกที่ 13) 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ มีส านักงานกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ซึ่งเป็นหอ้งพักหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนอยู่ที่อาคารข้าราชการต ารวจช้ัน 5 มีห้องพักอาจารย์ อยูท่ี่อาคารข้าราชการต ารวจช้ัน 4, 5, และ 7 มีห้องพัก
แพทย์ประจ าบ้านอยู่ที่อาคารข้าราชการต ารวจช้ัน 4 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษาช้ัน 16 มีห้องสอน
บรรยายภาคทฤษฎีที่อาคารข้าราชการต ารวจช้ัน 7 มีห้องสอนบรรยายกลุ่มย่อยที่อาคารข้าราชการต ารวจช้ัน 4 และ 
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษาช้ัน 16 มีการฝึกภาคปฏิบตัิในศูนย์สถานการณ์จ าลอง (Simulation center) 
ซึ่งสามารถฝึกการท าการช่วยชีวิตแบบ Advance Cardiac Life Support, ฝึกการท า invasive procedure เช่น 
central venous catheter insertion โดยให้เป็นทรัพยากรทางการศึกษาของโรงพยาบาลต ารวจ ณ ตึกเฉลิมพระ
เกียรตริาชินี ช้ัน 7 

ในด้านการบริการ มผีู้ป่วยในความดูแลของ กลุม่งานอายุรกรรม อยู่ที่ อาคารข้าราชการต ารวจชั้น 3 ตกึ
คุณวิศาล ช้ัน 2 แล 3 และอาคารมหาภูมิพลราชานสุรณ์ 88 พรรษาช้ัน 10, 12, 13 และ18 รวมมีจ านวนผู้ป่วยท้ังสิน้ 
143 เตียง  มีหออภิบาลส าหรับดแูลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จ านวน 12 เตียง และส าหรับผู้ป่วยวิกฤติดา้นหลอดเลือดหัวใจ 
(CCU) จ านวน 4 เตียง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, cardiac output 
monitor และมีระบบการบริหารจัดการแบบ closed unit system เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรยีน การสอนและการวิจยั 

โรงพยาบาลต ารวจมี computer ให้สามารถค้นคว้าและศึกษา ณ ทุกหน่วยงานบริการ ห้องพักแพทย์
ประจ าบ้าน ห้องสมดุ และห้องคอมพิวเตอร์ มีระบบ internet ที่สามารถเข้าได้จากทั้ง computer จากหน่วยต่างๆ ดัง
ได้กลา่วมาแล้ว รวมถึง internet wireless (WIFI) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารของโรงพยาบาลต ารวจ ภายใตระบบ 
internet ของโรงพยาบาลสามารถค้นหาวารสารฉบับเต็ม (journal full paper) หรือหนังสือได้ผา่นทาง website 
Clinical Key, Springer และ Ovid ท าให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถสืบค้นและเข้าถึง journal ต่างๆได้เช่น NEJM, 
The lancet, Circulation, JACC, Current opinion, Stroke, Clinics, Neurology เป็นต้น  

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ด าเนินการให้ แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ทุกปลายปีการศึกษา ตามแบบประเมินในภาคผนวกที่ 15,16 โดยครอบคลมุ 

 พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์

 แผนการฝึกอบรม 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

 การวัดและประเมินผล 

 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

 ทรัพยากรทางการศึกษา 

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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นอกจากน้ี ยังด าเนินการหาข้อมลูป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และอายรุแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการท างานประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ตามแบบประเมินในภาคผนวกที่ 14 ในการ
ประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรบัปรุงและพัฒนาหลักสตูร ในการประชุมเพือ่พัฒนาหลักสูตรทุก 1 ปี 

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ จดัให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ทุก 2 ปี 

โดยน าข้อมลูการประเมินหลักสูตรเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ วิเคราะหส์รุปข้อดี ข้อควรปรับปรุงแก้ไข น าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง 
และมีการแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์รับทราบ มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคณุวุฒิทาง
แพทย์ศาสตร์เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร(ภาคผนวกที ่1)และมีการทบทวนหลักสูตรประจ าปีตามแผนงาน(ภาคผนวกที่ 2) 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (ภาคผนวกที่ 17) 
- กลุ่มงานอายุรกรรมฯ บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในดา้นต่างๆ ได้แก ่

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝกึอบรมที่พึงประสงค์ และเมื่อจบการฝึกอบรม กลุ่มงานอายรุกรรมฯ 
จะเป็นผู้ออกประกาศนียบัตรรับรองการส าเรจ็การฝึกอบรม  

- กลุ่มงานอายุรกรรมฯ ก าหนดให้กรรมการการศึกษาหลังปรญิญามีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการ
บริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับควมจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

-  กลุ่มงานอายุรกรรมฯ จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบตัิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจดัการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม 

- กลุ่มงานอายุรกรรมฯ จัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
กลุ่มงานอายุรกรรมฯ มีการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และมีการประกันคณุภาพการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
13.1 การประกันคณุภาพการฝึกอบรมภายใน กลุ่มงานอายรุกรรมฯ จดัให้มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรมภายใน ทุก 2 ปี (ดูแลโดยแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลต ารวจ) 
13.2 การประกันคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก กลุ่มงานอายรุกรรมฯ จดัให้มีการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวกที่ 1 

 

ค าสั่งกลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลต ารวจ 
      ที่        / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุม่งานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ  
  
                               

  ตามที ่โรงพยาบาลต ารวจมีนโยบาย“แผนการพัฒนาคณุภาพปฏิบตัิงานสู่โรงพยาบาลต ารวจ ๔.๐” 

(PGH ๔.๐)  เพื่อให้สอดคล้องกับด าเนินการ และบริหารงานด้านแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาลต ารวจ ในด้านวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา โดยก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้วนัน้ 

เพื่อให้การปฏิบัตริาชการทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ชัดเจน มีผูร้ับผดิชอบโดยตรงและตรวจสอบได้ จึง

แต่งตั้งคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ เพื่อดูแลการฝึกอบรม นักศึกษาแพทย,์ แพทย์

ประจ าบ้าน แพทยป์ระจ าบ้านอายุรศาสตร์อนสุาขาโรคหัวใจ, อนุสาขาโรคไต และคณะแพทย์ท่ีขอมาศึกษาอบรม-ดู

งาน เป็นกรณีพิเศษ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี ้

 
พันต ารวจเอก เกษม รัตนสมุาวงศ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายรุกรรมฯ 
พันต ารวจเอก ธนิต จิรนันท์ธวัช ที่ปรึกษาคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายรุกรรมฯ 
พันต ารวจเอกหญิง พันวดี รัตนสมุาวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายรุกรรมฯ 
พันต ารวจเอก พจน์ ตันนิรันดร ประธานคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุม่งานอายุรกรรมฯ 
   ( อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตรศึกษา ) 
พันต ารวจเอก พรเทพ ลีลาสงวน รองประธานคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายรุกรรมฯ 
   ( อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตรศึกษา ) 
พันต ารวจโท จิราย ุ วิสูตรานุกลู เลขานุการและคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษากลุม่งานอายุรกรรมฯ 

โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดังนี้ 
  

๑. คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษากลุ่มงานอายุรกรรม ฝา่ยดูแลแพทย์ประจ าบ้านอายรุศาสตร ์
อนุสาขาโรคหัวใจ, และอนุสาขาโรคไต ( Fellow ) 

  พันต ารวจเอก สุรัตน ์  ทรงพานิช  ที่ปรึกษา 
  พันต ารวจเอก ศุภฤกษ ์  พัฒนปรีชากุล  ประธานคณะอนุกรรมการ
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  พันต ารวจเอก อนุรักษ ์  เจียมอนุกูลกจิ  คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโท อรรถพล  วนาเดช   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโท วสันต ์  ซุนเฟื่อง   คณะอนุกรรมการ  
  พันต ารวจโทหญิง รัญญวรรณ  โชตินิมิตรคุณ   คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง ปิ่นฉัตร  ทองแพ   คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจตรี ไกรฤกษ์  เชษฐกุลานุรักษ ์  คณะอนุกรรมการ  
  พันต ารวจตร ีธนพล   โอฬาระชิน  คณะอนุกรรมการและเลขาฯ 
  นายแพทย์ วิพัชร   พันธวิมล   คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ ดลวัฒน ์  แสงพานิชย์  คณะอนุกรรมการ 
๒. คณะกรรมการแพทยศาสตรศกึษา กลุ่มงานอายุรกรรม ฝ่ายดูแลแพทย์ประจ าบ้าน ( Resident )   
  พันต ารวจเอก พรเทพ  ลีลาสงวน   ที่ปรึกษา 
  พันต ารวจเอก ประพัฒน์  วงศ์วิสุทธิกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง พัสวี  วนานุวัธ   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโท อรรถพล  วนาเดช   คณะอนุกรรมการและเลขาฯ 
  พันต ารวจโทหญิง มงคลธิดา  อัมพลเสถยีร  คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโท จิราย ุ   วิสูตรานุกลู  คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง วลัยลักษณ ์ มีประถม   คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง ปิ่นฉัตร  ทองแพ   คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  พันต ารวจโทหญิง ดวงนภา  เบญจวงศ์เสถียร  คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง ภัสรา  อังกินันทน์  คณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจตรีหญิง สุธนา  โพธิ์มณ ี   คณะอนุกรรมการ 
  ร้อยต ารวจตรหีญิง ชุติรัตน ์  ประมุขสรรค ์  คณะอนุกรรมการ 
  ร้อยต ารวจตรี กันต ์  โอโกโนก ิ   คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ วิพัชร   พันธวิมล   คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ ดลวัฒน ์  แสงพาณิชย ์  คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ สกลวัชร  มนต์ไตรเวทย ์  คณะอนุกรรมการ 
  แพทย์หญิง ดาดนุช   ศาสตระรจุ ิ  คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ ณัฐพงศ์   เลาห์ทวีรุ่งเรือง  คณะอนุกรรมการ 
  แพทย์หญิง อุราร ี   พรวรนันท์  คณะอนุกรรมการ 
  ตวัแทนแพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันป ี    คณะอนุกรรมการ 
 
๓. คณะกรรมการแพทยศาสตรศกึษา กลุ่มงานอายุรกรรม ฝ่ายดูแลนักศึกษาและแพทย์ฝึกหดั 
  พันต ารวจโทหญิง รัชน ี  ชาญสุไชย  ประธานคณะอนุกรรมการ 
  พันต ารวจโทหญิง ปิ่นฉัตร  ทองแพ   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
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  พันต ารวจโทหญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร  คณะอนุกรรมการและเลขาฯ 
  พันต ารวจโทหญิง ภัสรา อังกินันทน์  คณะอนุกรรมการ  
  ร้อยต ารวจตรี กันต ์ โอโกโนก ิ   คณะอนุกรรมการ 
  นายแพทย์ ดลวัฒน ์ แสงพาณิชย ์  คณะอนุกรรมการ 

 
๔. เจ้าหน้าท่ีแพทยศาสตรศึกษาและประสานงานวิชาการ กลุ่มงานอายุรกรรม 
  ร้อยต ารวจตรหีญิง นิรดา  ศรีสรุักษ์ 
  นางสาว อภิชญา   บุญนะที  
 
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยเคร่งครดั ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป   

  สั่ง   ณ   วันท่ี         กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     
 
      พันต ารวจเอกหญิง  
                  ( พันวดี   รัตนสุมาวงศ์ ) 

    นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุม่งานอายุรกรรม  
                                                                   โรงพยาบาลต ารวจ 
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ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายุรกรรม ฝ่ายดูแลแพทย์ประจ าบ้าน (Resident) 
1. พ.ต.อ. พรเทพ ลีลาสงวน (ที่ปรึกษา) 

1.1 ดูแลงานแพทยศาสตร์ศึกษา และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานแพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานอายรุกรรม 
โรงพยาบาลต ารวจ 
1.2 ให้ค าปรึกษางานด้านหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน กลุ่มงานอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

2. พ.ต.อ. ประพัฒน์  วงศ์วิสุทธิกุล  (ประธานฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น)  
2.1 ก าหนดเปา้หมาย วางแผนตามพันธกิจของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ ระยะสั้นและระยะ
ยาว ติดตามก ากับดูแลเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย น าผลมาวเิคราะหแ์ละน ากลับไปปรับปรุง 
2.2 สื่อสารกับอาจารย์และแพทยป์ระจ าบ้าน 
2.3 ดูแลงานธุรการการศึกษาและหลักสตูรให้เป็นไปด้ววยความเรียบร้อย 
2.4 ดูแลและสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้าน 
2.5 ดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
2.6 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

3. พ.ต.ท.หญิง พัสวี วนานุวัธ (รองประธานคณะอนุกรรมการ) 
 3.1 ดูแลงานด้านข้อมูลสถิติของกลุ่มงานอายุรกรรม และแพทย์ประจ าบ้าน 
 3.2 ดูแลและสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้าน 
 3.3 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 
4. พ.ต.ท. อรรถพล  วนาเดช (คณะอนุกรรมการและเลขานุการ)  

4.1 เลขานุการของคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายรุกรรม ฝ่ายดูแลแพทย์ประจ าบา้น 
(Resident) 
4.2 ดูแลงานหลักสตูรของกลุม่งานอายุรกรรม 
4.3 ดูแลเรื่องการประเมินหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
4.4 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

5. พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา  อัมพลเสถยีร (คณะอนุกรรมการ)  
5.1 ดูแลจัดตารางเรยีนการสอนของแพทย์ประจ าบ้าน 
5.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

6. พ.ต.ท. จิรายุ   วิสูตรานุกูล (คณะอนุกรรมการ)  
6.1 ดูแลจัดกิจกรรมด้านงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
6.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

7.ว่าท่ี พ.ต.ท.หญิง วลัยลักษณ์ มปีระถม (คณะอนุกรรมการ) 
7.1 ดูแลจัดตารางเรยีนการสอนของแพทย์ประจ าบ้าน 
7.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 
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8.ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ (คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
8.1 ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานอายุรกรรม ฝ่ายดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 
(Resident) 
8.2 ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของแพทย์ประจ าบ้าน 
8.3 ดูแลจัดท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
8.4 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

9. พ.ต.ต.หญิง สุธนา โพธิม์ณ ี(คณะอนุกรรมการ) 
9.1 ดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
9.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

10. พ.ต.ต.หญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร (คณะอนุกรรมการ) 
10.1 ดูแลข้อสอบและการจัดสอบ MCQ, long case 
10.2 ประมวลผลคะแนนสอบของแพทย์ประจ าบ้าน 
10.3 ดูแลเรื่องแผนการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องแพทย์ศาสตร ์
10.4 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

11. พ.ต.ต. ภัสรา อังกินันทน์ (คณะอนุกรรมการ)   
11.1 ดูแลเรื่องสวัสดิการแพทย์ประจ าบ้าน 
11.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

13. น.พ.วิพัชร พันธวิมล (คณะอนุกรรมการ) 
 13.1 ดูแลจดักิจกรรมดา้นงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 

13.2 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 
14. พ.ญ.ชุติรตัน์ ประมุขสรรค์ (คณะอนุกรรมการ) 

14.1 ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของแพทย์ประจ าบ้าน 
14.2 ดูแลจดัท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
14.3 จัดตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านทุกปีการศึกษา 
14.4 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 

15. น.พ.ดลวัฒน์ แสงพานิชย์ (คณะอนุกรรมการ) 
 15.1 ดูแลงานหลักสตูรของกลุ่มงานอายุรกรรม 
 15.2 ดูแลเรื่องการประเมินหลักสตูร และการพัฒนาหลักสตูร 

15.3 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 
16. น.พ.กันต์ โอโกโนกิ (คณะอนกุรรมการ) 

16.1 ดูแลเรื่องสวัสดิการแพทย์ประจ าบ้าน 
16.2 ดูแลงานหลักสตูรของกลุ่มงานอายุรกรรม 
16.3 เป็นอาจารย์ ward staff เมื่อถึงคราวเวียนถึง 
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17. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 1, 2, 3 (กรรมการ) 
17.1 ตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการการศึกษาหลังปรญิญา เมื่อมีวาระเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
เรียนการสอน 
17.2 ให้ข้อมูลและความเห็นในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน 

18. ร.ต.ต.หญิง นิรดา ศรสีุรักษ์ (เจ้าหน้าท่ีแพทยศาสตร์ศึกษาและประสานนงานวิชาการ กลุ่มงานอายุรกรรม) 
 18.1 รวบรวมฐานข้อมลูและจัดท าเอกสารแฟ้มข้อมูลแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่เริม่สมคัรเข้ารับการ
ฝึกอบรม แต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จนกระทั่งจบการศึกษา 

18.2 ประสานงานการจดักิจกรรมวิชาการ academic activity 
 18.3 รวบรวมและสรุปข้อมลู portfolio, logbook ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 18.4 ประมวลผลคะแนนสอบ แบบประเมินต่างๆ 
 18.5 ผู้ประสานงานระหว่างสถาบนัฝึกอบรม และราชวิทยาลัยฯ 
 18.6 ประสานงานอ านวยความสะดวกด้านสวสัดิการต่าง ๆ ของแพทย์ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ระบบบรหิารจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ ด าเนินการ ดังนี้ 

หัวข้อการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบายภาค ทรัพยากร ยุทธศาสตร์
กลุ่มงานอายุรกรรม กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ
สังคม 

ประชุมราชวิทยาลัย 
ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 
ประชุมร่วมกับกรรมการ
แพทยศาสตร์ศึกษา 
ประชุมร่วมกับคณาจารย์
ในกลุ่มงานอายุรกรรม 

 ประธานหลักสตูรการ
ฝึกอบรม 

2. ด าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 

ทุก 3 เดือน กรรมการอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน 

3. กระบวนการท างาน 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 ออกแบบและปรบัปรุงหลักสูตรโดยใช้
หลักสตูรที่ปรับปรุงจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
เป็นกรอบ 

 
 
ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 

  
 
กรรมการอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน 

3.1.2 น าเสนอในที่ประชุมภาคเพื่อรับรอง
หลักสตูรและรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์
และแพทย์ประจ าบ้านผู้เกี่ยวข้อง 

ประชุมร่วมกับคณาจารย์
ในกลุ่มงานอายุรกรรม 

ทุก 1 ปี ประธานหลักสตูรการ
ฝึกอบรม 

3.2 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
3.2.1 ด าเนินการประกาศรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้านทาง website ร.พ.ต ารวจ โดยก าหนด
กรอบเวลาและคณุสมบัติของผูส้มคัรตามราช
วิทยาลัยและแพทยสภาก าหนด 

 
Website ร.พ.ต ารวจ 

 
ทุก 1 ปี 

 
เจ้าหน้าท่ีการศึกษาการ
อบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

3.2.2 ด าเนินการสมัภาษณ์และประกาศรับรองผู้
ได้รับคัดเลือก โดยส่งผลไปยังราชวิทยาลัยอายรุ
แพทย์และการศึกษาหลังปรญิญาของกลุ่มงาน
อายุรกรรม 

การสัมภาษณ ์ ทุก 1 ปี กรรมการสมัภาษณ ์

3.3 การจัดการเรียนการสอน 
3.3.1 ภาคทฤษฎี เนื้อหาตามกรอบราชวิทยาลับ
อายุรแพทย ์
3.3.2ภาคปฏิบัติ เนื้อหาตามกรอบราชวิทยาลับ
อายุรแพทย ์

 
ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 
ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 

  
อ.วลัยลักษณ ์
อ.มงคลธิดา 
อ.อรรถพล 
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     3.3.2.1 กิจกรรมวิชาการ academic 
activity 
     3.3.2.2 จัดworkshop 
     3.3.2.3 บริหารจัดการให้กระบวนการ
ด าเนินโดยราบรื่น 

กรรมการและเจ้าหนา้ที่
การศึกษาการอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน 

3.4 การประเมินผล 
3.4.1 ภาคทฤษฎ ี
     3.4.1.1 สอบMCQ 
     3.4.1.2 สอบlong case 
     3.4.1.3 บริหารจัดการให้กระบวนการ
ด าเนินโดยราบรื่น 

 
ประชุมกรรมการอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน 

   
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
อ.ดวงนภา 
 
กรรมการอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน 

3.4.2 ภาคปฏบิัต ิ
- โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการประเมิน
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 สัปดาห์  
- รวบรวมและสรุป EPA ทุก 2 สัปดาห ์
- รวบรวมผลและรายงานประธานหลักสตูรทุก 6 
เดือน 
- ติดตามและก ากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
ประเมินในระหว่างการ
ปฏิบัติที่หอผู้ป่วย 
แจ้งแพทย์ประจ าบ้าน 
ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา 

 
 
 
ตลอดป ี

 
คณาจารย ์
 
เจ้าหน้าท่ีการศึกษาการ
อบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 
ประธานหลักสตูร 

3.4.3 ประเมินหลักสูตรโดย 
3.4.3.1 แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันป ี
3.4.3.2 คณาจารย ์
3.4.3.3 อายุรแพทย์ที่จบจากสถาบัน 6เดือน 
3.4.3.4 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 
แบบประเมินผลจาก
การศึกษาหลังปริญญาของ
กลุ่มงานอายุรกรรม 

 
ทุก 1 ปี 

 
เจ้าหน้าท่ีการศึกษาการ
อบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 

3.4.4 ประเมินอาจารย์โดยแพทยป์ระจ าบ้านทุก
ช้ันปี ทุกปีการศึกษา 

แบบประเมินผลของกลุ่ม
งานอายุรกรรม 

 เจ้าหน้าท่ีการศึกษาการ
อบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

4. วิเคราะห์และประมวลผล 
- สรุปรายงานผล competency ส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะ 

 
Portfolio 

 
ทุก 6 เดือน 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาของ
แพทย์ประจ าบ้าน 

- น าเสนอในที่ประชุมคณาจารย์และแพทย์
ประจ าบ้าน 

การประเมินผลทั้งหมด ทุก 1 ปี ประธานหลักสตูร 
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ภาคผนวกที ่3 

เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ความรู้พ้ืนฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง 
Basic nutrition   
Basic pharmacology  
Biology of cancer  
Carcinogenesis  
Genome structure and organization 
Molecular biology and clinical genetics  
Nutrition values of common diets  
Pathology and pathogenesis of diseases  
Physiologic change in elderly  
Principle of immunological response 
Structure and function of  

- Cardiovascular system 
- Endocrine system 
- Gastrointestinal system 
- Genitourinary system 
- Hematopoietic  system 
- Musculoskeletal system  
- Nervous system 
- Respiratory system 
- Skin and soft tissue 

ระบาดวิทยาคลินิก 
- ประเมินงานวิจยั 
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, 

cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 
- วิเคราะห์ข้อมูลและความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original 

article 
- สามารถใช้หรือแปลข้อมลูทางสถติิได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, 

relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นต้น 
- ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม 
- potential bias ของการวัดค่าหรอืแปลค่า sensitivity และ specificity 



24    เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์

 

 

#7 | 21-02-2018 

เภสัชวิทยาคลินิก 
- ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และน ามาประยุกต์กับ

การติดตามระดับยาและการปรับยา 
- หลักการใช้ยา ได้แก ่จุดประสงค ์ทางเลือก การประเมินผล 
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา 
- drug interaction 
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท 
- ปรับเปลีย่นขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต  สูงอาย ุตั้งครรภ ์และให้นมบุตร 

โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ 
โรคที่ส าคญัทางอายรุศาสตร ์ที่อายรุแพทย์ต้องวินิจฉยัและรักษาไดไ้ม่วา่โรคจะอยู่ในระดับใดกต็าม โดยแบ่งตามวิธีจัดการ
เรียนรู้ดังนี้ 
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความส าคญัซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง 
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถ  เรียนรู้จากผู้ป่วยแตไ่ม่ได้

ดูแลผูป้่วยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผู้ป่วย( ward round)ด้วยกัน เป็นต้น  
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มคีวามส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรูโ้ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟัง

บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อยา่งพอเพียง  

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Intestinal infectious disease - Acute diarrhea (A 09.-) 
 

- Other salmonella infections (A02.-) 

- Other bacterial intestinal infections 
(A04.-)  

- Other bacterial food borne intoxication 
(A05.-) 

 

- Cholera (A00.-) 

- Typhoid and paratyphoid fever (A01.-) 

- Shigellosis (A03.-) 

- Amoebiasis (A06.-) 

- Other protozoal intestinal disease (A07.-) 

- Other specified intestinal infection (A08.-) 

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

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

- Tuberculosis of nervous system (A17.-)  

3. Certain zoonotic bacterial 
diseases 

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

4. Other bacterial disease  - Other mycobacteria (A31.-) - Leprosy (A30.-) 

- Listeriosis (A32.-) 

- Other tetanus (A35.-) 

- Diphtheria (A36.-) 

- Meningococcal infections (A39.-) 

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

- Septicemia (A41.9) 

- Sepsis due to Staphylococcus(A41.0-.2) 

- Streptococcal sepsis (A40.-) 

 

6. Other bacterial infection   - Actinomycosis (A42.-) 

- Nocardiosis (A43.-) 

- Bartonellosis (A44.-) 

- Erysipelas (A46) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

7. Infections with a predominantly 
sexual mode of transmission 

  - Early syphilis (A51.-) 

- Late syphilis (A52.-) 

- Latent syphilis (53.-) 

- Gonococcal Infection (A54.-) 

- Chlamydial disease                (A55-A56.-) 

- Chancroid (A57.-) 

- Granuloma Inguinale  
   (A58.-) 

- Anogenital Herpes simplex (A60.-) 

- Anogenital warts (A63.-) 

8. Rickettsioses   - Typhus fever (A75.-) 

9. Viral infections of the central 
nervous system 

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

- Viral meningitis (A87.-) 

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

  

11. Viral infections characterized 
by skin and mucous 
membrane lesion 

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

- Herpes zoster (B02.-) 

- Viral wart (B07.-) 
 

 - Herpes viral encephalitis (B00.4) 

- Chickenpox (B01.-) 

- Measles (B05.-) 

- Rubella (B06.-) 

- Other viral infections characterized by 
skin and mucous membrane lesions 
(B08.-) 

- Unspecified viral infection characterized 
by skin and mucous membrane lesion 
(B09.-) 

12. Viral hepatitis - Acute viral hepatitis (B15.-, B16.-, B17.-) 

- Chronic viral Hepatitis (B18.-) 

  

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

- Unspecified HIV disease (B24.-) 

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

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

- Acute HIV infection syndrome (B23.0) 

14. Other viral disease  
 

 

- Viral infections, unspecified (B34.9) 
 

- Cytomegaloviral disease (B25.-) 

- Mumps (B26.-) 

- Infectious mononucleosis (B27.-) 

15. Mycoses - Dermatophytosis (B35.-, B36.-) 

- Candidiasis (B37.-) 
 

- Aspergillosis (B44.-) 

- Cryptococcosis (B45.-) 

- Coccidiodomycosis (B38.-) 

- Histoplasmosis (B39.-) 

- Blastomycosis (B40.-) 

- Chromoblastomycosis and Phaeomycotic 
abscess (B43.-) 

- Mucormycosis (B46.-) 

- Other mycosis (B47.-, B48.-) 

16. Protozoal disease   - Malaria (B50.- ถึง B54.-) 

- Toxoplasmosis (B58.-) 

- Pneumocystosis (B59.-) 

17. Helminthiasis  - Strongyloidiasis (B78.-) - Schistosomiasis  (B65.-) 
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- Other fluke infection (B66.-) 

- Taeniasis  (B68.-) 

- Cysticerosis  (B69.-) 

- Filiariasis (B74.-) 

- Trichenellosis  (B75.-) 

- Hook worm disease (B76.-) 

- Ascariasis (B77.-) 

- Other intestinal helminthiases (B81.-) 

- Visceral larva migrans (83.0) 

- Gnathostomiasis (83.1) 

- Angiostrongyliasis (B83.2) 

18. Pediculosis acariasis and other 
infestations 

  - Pediculosis and phthiriasis (B85.-) 

- Scabies (B86.-) 

19. Malignant neoplasm (primary)  - Malignant neoplasm of  
   Nasopharynx (C11.-) 

- Malignant neoplasm of Stomach (C16.-) 

- Malignant neoplasm of colon and rectum 
(C18.- ถึง C20.-) 

- Liver cell carcinoma (C22.0) 

- Cholangiocarcinoma (C22.1, C24.-) 

- Malignant neoplasm of pancreas (C25.-) 

- Malignant neoplasm of bronchus and lung 
(C34.-) 

- Malignant neoplasm of breast (C50.-) 

- Malignant neoplasm of cervix, uterus and 
ovary (C53.- ถึง C56.-) 

- Malignant neoplasm of kidney & bladder 
(C64.-ถึง C67.-) 

- Malignant neoplasm of thyroid gland (C73.-) 

- Malignant neoplasm of tongue (C01.-, 
C02.-) 

- Malignant neoplasm of esophagus 
(C15.-) 

- Malignant neoplasm of skin  
(C43.- - C44.-) 

- Kaposi’s sarcoma (C46.-) 

- Malignant neoplasm of testis (C62.-) 

20. Malignant neoplasm of ill-
defined, secondary and 
unspecified sites 

- Secondary malignant neoplasm of lymph 
nodes (C77.-) 

- Secondary malignant neoplasm of lung 
(78.0) 

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

- Secondary malignant neoplasm of liver 
and intrahepatic bile due (C78.7) 

- Secondary malignant neoplasm of brain 
and cerebral meninges (C79.3) 

- Secondary malignant neoplasm of bone  
and bone marrow (C79.5) 

- Secondary malignant neoplasm of 
pleura (C78.2) 

- Secondary malignant neoplasm of 
adrenal gland (C79.7) 

- Malignant neoplasm without 
specification of site (C80.-) 

- Secondary malignant neoplasm of 
mediastinum (C78.1) 

- Secondary malignant neoplasm of other 
and unspecified part of nervous system  
(C79.4) 

 

21. Malignant neoplasm of 
lymphoid, hematopoietic and 
related tissue 

- Hodgkin’s lymphoma (C81.-) 

- Non-Hodgkin’s lymphoma (C82.- - C88.-) 

- Multiple myeloma (C90.-) 

- Acute lymphoid leukemia (C91.-) 

- Chronic lymphocytic leukemia (C91.1) 

- Acute myeloid leukemia (C92.-) 

- Chronic myeloid leukemia (C92.1) 

 - Monocytic leukemia (C93.-) 

- Other leukemia of specified type (C94.-) 

- Leukemia of unspecified cell type (C95.-) 

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

22. Neoplasm of uncertain and 
behaviouer unknown of 
lymphoid hematopoietic and 

- Myelodysplastic syndrome (D46.-) - Polycythemia vera (D45.-) 
 

- Histiocytic and mast cell tumor (D47.0) 

- Chronic myeloproliferative disease 
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related tissue (D47.1) 

- Monoclonal gammopathy of 
undetermined significant (D47.2) 

- Essential thrombocythemia (D47.3) 

- Myelofibrosis (D47.4) 

- Hypereosinophilic syndrome (D47.5) 

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

- Thalassemia and abnormal hemoglobin 
(D56.- ,D58.-) 

- Acquired hemolytic anemia (D59.-) 

- Aplastic anemia (D61.-) 

- Anemia in chronic disease (D63.-) 

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

 

- G6PD deficiency (D55.0) 

24. Coagulation defect - Disseminated intravascular coagulation 
(D65.-) 

 

- Hereditary factor deficiency  (D66.-, 
D67.-, D68.0-2) 

- Hemorrhagic disorder due to circulating 
anticoagulants (D68.3) 

- Acquired coagulation factor deficiency 
(D68.4) 

 

25. Thrombophilia   - Factor V Leiden mutation, Anti-thrombin 
deficiency, Protein C deficiency, Protein S 
deficiency, Anticardiolipin, 
Antiphospholipid syndrome, lupus 
anticoagulant    (D68.5-6) 

26. Platlet abnormality 
 

- Idiopathic thrombocytopenia (D69.3) 

- Secondary thrombocytopenia (D69.5) 

 
 

 

27. Allergic purpura   - Henoch-Schonlein purpura (D69.0) 

- Qualitative platelet defects (D69.1) 

28. White blood cell  abnormality - Agranulocytosis (D70.-)  - Hyperleukocytosis syndrome (D72.8) 

29. Disease of  spleen  - Hypersplenism (D73.1) - Abscess of spleen (D73.3) 

- Hyposplenism (D73.0) 

30. Other disease of blood forming 
organs 

  - Methemoglobinemia   (D74.-) 

- Familial erythrocytosis (D75.0) 

- Secondary polycythemia (D75.1) 

- Histiocytosis syndrome (D76.-) 

31. Immunodeficiency   - Immunodeficiency           (D80.- - D84.-) 

32. Other immune  mechanism 
disorder 

  - Cryoglobulinemia (D89.1) 

- Immune  reconstitution syndrome (D89.3) 

33. Iodine deficiency disorders and 
allied condition 

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

34. Hypothyroidism - Hypothyroidism (E03.-)  - Myxedema coma (E03.5) 

35. Nontoxic goiter - Euthyroid goiter (E04 ยกเว้น E04.1) 

- Nontoxic single thyroid nodule (E04.1) 

  

36. Thyrotoxicosis - Thyrotoxic with diffuse goiter (E05.0) - Thyrotoxicosis with toxic multinodular 
goiter (E05.2) 

 

- Thyrotoxicosis with single thyroid nodule 
(E05.1) 

- Thyrotoxicosis factitia (E05.4) 

- Thyroid crisis (E05.5) 
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37. Thyroiditiss 
 

 - Autoimmune thyroiditis (E06.3) - Acute thyroiditis (E06.0) 

- Subacute thyroiditis (E06.1) 

- Chronic thyroiditis with transient 
thyrotoxicosis (E06.2) 

- Transient painless thyroiditis, sporadic 
(E06.6) 

38. Other disorders of thyroid   - Dyshormongenetic goiter (E07.1) 

- Thyroid hormone resistant syndrome 
(E07.2) 

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

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

- Diabetes mellitus type 2 with coma and 
ketoacidosis  (E11.0-E11.1) 

- Other specified diabetes mellitus (eg 
pancreatic diabetes, steroid induced) 
(E13.-) 

- Diabetes mellitus type 1 with coma and 
ketoacidosis (E10.0 -  E10.1) 

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

 - Nondiabetic hypoglycemic coma (E15.-) 

41. Hypoparathyroidism   - Hypoparathyroidism (E20.-) 

42. Hyperparathyroidism  - Hyperparathyroidism (E21.-)  

43.  Hyperfunction of  pituitary 
gland 

 - Syndrome of inappropriate secretion of 
ADH (E22.2) 

- Acromegaly (E22.0) 

- Hyperprolactinemia (E22.1) 

44. Hypofunction of pituitary gland  - Hypopituitarism (E23.0) 

- Diabetes insipidus (E23.2) 

 

45. Cushing’s Syndrome  - Cushing’s syndrome     (E24.-)  

46. Adrenogenital disorders   - Adrenogenital syndrome (E25.-) 

47. Hyperaldoster onism  - Hyperaldosteronism   (E26.-)  

48. Adrenal insufficiency - Adrenocortical insufficiency  (E27.1 - E27.4)  - Addisonian crisis (E27.2) 

49. Adrenomedullar hyperfunction   - Pheochromocytoma (E27.5) 

50. Ovarian dysfunction   - Polycystic ovarian syndrome (E28.2) 

- Primary ovarian failure (E28.3) 

51. Testicular dysfunction   - Testicular hypogonadism (E29.-) 

- Delayed puberty (E30.0) 

52. Polyglandular dysfunction   - Autoimmune polyglandular failure (E31.0) 

53. Other endocrine disorders   - Carcinoid syndrome (E34.0) 

- Short stature (E34.3) 

- Androgen resistance syndrome (E34.5) 

54. Malnutrition - Protein-energy malnutrition (E40.- – E46.-)  - Vitamin A deficiency (E50.-) 

- Thiamine deficiency (E51.-) 

- Niacin deficiency (E52.-) 

- Riboflavin deficiency (E53.0) 

- Pyridoxine deficiency (E53.1) 

- Ascorbic acid deficiency (E54.-) 

- Vitamin D deficiency (E55.-) 

- Dietary calcium deficiency (E58.-) 

- Dietary selenium deficiency (E59.-) 
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- Dietary zinc deficiency (E60.-) 

- Deficiency of other nutrient elements 
(E61.-, E62.-) 

55. Obesity - Obesity (E66.-)   

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

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

58. Disorders of carbohydrate 
metabolism 

  - Glycogen storage disease (E74.0) 

59. Disorders of lipoprotein 
metabolism 

- Hypercholesterolemia (E78.0)   

- Hypertriglyceridemia (E78.1) 

- Mixed hyperlipidemia (E78.2) 

- Low HDL cholesterol (E78.6) - Hyperchylomicronemia (E78.3) 

60. Disorders of purine and 
pyrimidine metabolism 

- Hyperuricemia (E79.0)   

61. Disorders of porphyrin 
and bilirubin metabolism 

  - Porphyria (E80.0 - .2) 

- Gilbert’s  

- Crigler - Najar 

- Dubin - Johnson (E80.4 ถึง E80.6) 

62. Disorders of mineral 
metabolism 

- Hypomagnesemia (E83.4) 

- Hypercalcemia (E83.5) 

- Hemochromatosis (E83.1) 
 

- Wilson’s disease (E83.0) 

63. Amyloidosis   - Amyloidosis (E85.-) 

64. Volume depletion - Volume depletion (E86.-)   

65. Fluid, Electrolyte, and acid-
base balance 

- Hyponatremia (E87.1) 

- Acidosis (E87.2) 

- Hyperkalemia (E87.5) 

- Hypokalemia (E87.6) 

- Hypernatremia (E87.0)  

66. Other metabolic disorder - Fluid overload (E87.7) 

- Metabolic syndrome (E88.4) 

- Tumor lysis syndrome (E88.3)  

67. Postprocedoral endocrine 
disorders 

- Postprocedural hypothyroidism (E89.0)  - Other postprocedural endocrine disorder 
(E89.1-9) 

68.  Organic mental disorders - Senile dementia (F03.-) 
 

- Dementia in Alzheimer’s and other 
diseases    (F00.-* และ F02.-*) 

- Vascular dementia (F01.-) 

- Delirium (F05.-) 

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

69. Mental and behavioral 
disorders due to psychoactive 
substances use 

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

 - Mental and behavioral disorder due to 
use of opioids (F11.-) 

- Cannabinoid (F12.-) 

- Sedatives or hypnotics (F13.-) 

- Amphetamine (F15.-) 

- Tobacco (F17.-) 

- Volatile solvents (F18.-) 

- Multiple drug use and use  of other 
psychoactive substances (F19.-) 

70. Schizophrenia and delusional 
disorders 

 - Schizophrenia (F20.-) - Acute and transient psychotic disorder 
(F23.-) 
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71. Mood (affective) disorders  - Depressive episode (F32.-) - Bipolar affective disorders  (F31.-) 

- Persistent mood (affective) disorders 
(F34.-) 

72. Neurotic, stress-related and 
somatoform disorders 

- Anxiety disorders (F40.-) (F41.-)  - Reaction to severe stress and adjustment 
disorders (F43.-) 

- Dissociative (conversion) disorders (F44.-) 

- Somatoform disorders (F45.-) 

73. Behavioral syndromes 
associated with physiological 
disturbances and physical 
factors 

  - Eating disorder (F50.-) 

- Nonorganic sleep disorders (F51.-) 

- Mental retardation (F70.- ถึง F79.-) 

74. Inflammatory disorders of the 
central nervous system 

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

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

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

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

- Bacterial meningitis (G00.-) 

- Intracranial and intraspinal phlebitis and 
thrombophlebitis (G08) 

75. Systemic atrophies primarily 
affecting the central nervous 
system 

  - Huntingtons’ disease (G10.-) 

- Hereditary ataxia (G11.-) 

- Spinal muscular atrophy and related 
syndrome (G12.-, G13.-*) 

76. Extrapyramidal and movement 
disorders 

- Parkinsons’ disease (G20.-) 

- Dystonia (G24.-) 

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

- Other extrapyramidal and movement 
disorders  (G25.-) 

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

77. Other degenerative diseases of 
the nervous system 

- Alzheimer’s disease (G30.-)  - Other degenerate diseases of nervous 
system (G31.-) 

78. Demyelinating diseases of the 
central nervous system 

- Multiple sclerosis (G35.-) - Other demyelinating diseases of central 
nervous system (G37.-) 

- Other acute disseminated demyelination 
(G36.-) 

79. Episodic and paroxysmal 
disorders 

- Epilepsy (G40.-) 

- Migraine (G43.-) 

- Other headache syndromes (G44.-) 

- Transient cerebral ischemic attacks (G45.-) 

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

- Sleep apnea (G47.3) 

- Status epilepticus (G41.-)  

80. Nerve, nerve root and plexus 
disorders 

- Facial nerve disorders (G51.-) - Disorders of trigeminal nerve (G50.-) 

- Mononeuropathies of upper limb(G56.-) 

- Other mononeuropathies (G58.-) 

- Disorder of other cranial nerves (G52.-) 

- Cranial nerve disorders in diseases 
classified elsewhere (G53.-*) 

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

- Mononeuropathies of lower limb (G57.-) 

- Mononeuropathies in diseases classified 
elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuropathies - Other polyneuropathies (G62.-) - Inflammatory polyneuropathies (G61.-) 

- Polyneuropathies in diseases classified 
elsewhere (G63.-) 

- Hereditary and idiopathic neuropathies 
(G60.-) 
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82. Diseases of myoneural 
disorders 

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

 - Primary disorders of muscles (G71.-) 

- Other myopathies (G72.-) 

- Disorders of myoneural junction and 
muscle in diseases classified elsewhere 
(G73.-*) 

83. Cerebral palsy and other 
paralytic syndromes 

- Hemiplegia (G81.-) - Paraplegia and tetraplegia (G82.-) - Cerebral palsy (G80.-) 

- Other paralytic syndrome (G83.-) 

84. Other disorders of nervous  
system 

 - Hydrocephalus (G91.-) - Disorders of autonomic nervous system 
(G90.-) 

- Toxic encephalopathies (G92.-) 

- Anoxic brain damage (G93.1) 

- Benign intracranial hypertension (G93.2) 

- Compression of brain (C93.5) 

- Cerebral oedema (G96.6) 

- Syringomyelia and syringobulbia (C95.0) 

- Vascular myelopathies (G95.1) 

- Cord compression (G95.2) 

- Myelopathies (Drug induced, radiation 
induced) (G95.8) 

- Cerebrospinal fluid leak (C96.0) 

- Post procedure disorders of nervous 
system (G97.-) 

- Other disorders of nervous system in 
diseases classified elsewhere  (G99.-)* 

85. Disorders eye and adnexa  - Diabetic retinopathy (H36.0)  - Acute inflammation of orbit (H05.0) 

- Dysthyroid exophthalmos (H06.2)* 

- Conjunctival hemorrhage (H11.3) 

- Exposure keratoconjunctivitis(H16.-) 

- Iridocyclitis in diseases classified 
elsewhere     (H22.-)* 

- Retinal artery occlusion (H34.-) 

- Background retinopathy and retinal 
vascular changes (H35.0)* 

- Purulent endophthalmitis (H44.5)  

- Optic neuritis (H46.-) 

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

- Malignant otitis externa (H60.2) 

- Otitis media (H66.-) 

- Meniere’s disease (H81.0) 

- Vestibular neuronitis (H81.2) 

- Vertigo of central origin (H81.4) 

- Sensorineural hearing loss (H90.3-H90.5) 

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

88. Chronic rheumatic heart 
disease 

- Mitral stenosis (I05.0) 

- Rheumatic mitral insufficiency (I05.1) 

- Mitral stenosis with insufficiency (I05.2) 

- Rheumatic tricuspid insufficiency (I07.1) 

 - Rheumatic aortic stenosis (I06.0) 

- Rheumatic aortic insufficiency (I06.1) 

- Rheumatic aortic stenosis with 
insufficiency (I06.2) 

89. Hypertensive diseases - Essential hypertension (I10.-) 

- Hypertensive heart disease (I11.-) 

- Hypertensive renal disease (I12.-) 

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

- Hypertensive heart and renal disease 
(I13.-) 

- Renovascular hypertension (I15.0) 
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- Secondary hypertension (I15.9) 

90.  Ischemic heart disease - Unstable angina (I20.0) 

- Acute myocardial infarction (I21.-) 

- Chronic ischemic heart disease (I25.-) 

 - Subsequent (recurrent) myocardial 
infarction (F22.-) 

- Certain current complications following 
acute myocardial infarctions (I23.-) 

- Dresslers’ syndrome (I24.1) 

91. Pulmonary heart disease and 
diseases of pulmonary 
circulation 

- Pulmonary embolism (I26.-)  

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

  

92.  Pericardial diseases  - Pericardial effusion (noninflammatory) 
(I30.3) 

- Acute nonspecific idiopathic pericarditis 
(I30.0) 

- Infective pericarditis (I30.1) 

- Chronic pericarditis (I31.0-I31.1) 

- Hemopericardium (I31.2) 

- Cardiac tamponade (I31.9) 

93. Infective endocarditis  - Acute and subacute endocarditis (I33.0)  

94. Non rheumatic valvular heart 
diseases 

- Mitral insufficiency (I34.0) 

- Mitral valve prolapsed (I34.1) 

- Aortic stenosis (I35.0) 

- Aortic insufficiency (I35.1) 

- Aortic stenosis with insufficiency (I35.2) 

- Non rheumatic tricuspid insufficiency 
(I36.1) 

 

95. Myocarditis/cardiomyopathy - Cardiomyopathy (I42.-)  - Acute myocarditis (I40.-) 

96. Heart block/cardiac arrest - Atrioventricular block  (second and third 
degree) (I44.1-I44.2) 

- Cardiac arrest (I46.-) 

- Pre-excitation syndrome (I45.6) - Sinoatrial block (I45.5) 

97. Paroxysmal tachycardia - Supraventricular tachycardia (I47.1) 

- Ventricular tachycardia (I47.2) 

- Atrial fibrillation (I48) 

- Ventricular premature depolarization 
(I49.3) 

- Sick sinus syndrome (I49.5) 

- Ventricular fibrillation and flutter (I49.0)  

98. Other heart diseases - Congestive heart failure (I50.-)  - Rupture of chordae tendineae (I51.1) 

- Rupture of papillary muscle (I51.2) 

- Intracardiac thrombus (I51.3) 

99. Cerebrovascular disease - Intracerebral hemorrhage (I61.-) 

- Cerebral infarction (I63.-) 

- Sequelae of cerebrovascular disease(I69.-) 

- Subdural hemorrhage (acute) 
(nontraumatic) (I62.0) 

- Occlusion and stenosis of precerebral 
and cerebral arteries, not resulting in 
cerebral infarction (I65.- ถึง I66.-) 

- Subarachnoid hemorrhage (I60.-) 

- Dissection of cerebral arteries (I67.0) 

- Cerebral aneurysm, nonruptured (I67.1) 

- Progressive vascular leukoencephalopathy 
(I67.3) 

- Hypertensive encephalopathy (I67.4) 

- Nonpyogenic thrombosis of intracranial 
cavernous sinus (I67.6) 

100. Disease of arteries, arterioles 
and capillaries 

- Aortic aneurysm and dissection (I71.-) - Atherosclerosis of renal artery (I70.1) 

- Atherosclerosis of arteries of extremities 
(I70.2) 

- Atherosclerosis of carotid arteries (I70.3) 

- Raynaud’s syndrome (I73.0) 

- Embolism and thrombosis of upper 
extremities (I74.2) 

- Embolism and thrombosis of lower 
extremities (I74.3) 
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101. Venous thrombosis - Deep vein thrombosis (I80.-) - Portal vein thrombosis (I81.-) - Budd-Chiari syndrome (I82.0) 

102. Diseases of veins  - Oesophageal varices (I85.-) 

- Gastric varices (I86.4) 

- Oesophageal varices in disease 
classified elsewhere (I98.1-I98.2*) 

- Superior vena cava obstruction (I87.1) 

- Internal hemorrhoids with bleeding 
(I84.1) 

- External hemorrhoids with bleeding 
(I84.4) 

103. Disease of lymphatic   - Lymphedema (I89.0) 

104. Hypotension   - Orthostatic hypotension (I95.1) 

- Hypotension due to drugs (I95.2) 

105. Post procedural disorders of 
circulatory system  

  - Post cardiotomy syndrome (I97.0) 

106. Acute upper respiratory 
infection 

- Common cold (J00.-) 

- Acute pharyngitis (J02.-) 

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

- Acute sinusitis (J01.-) 

- Acute tonsillitis (J03.-) 

- Acute laryngitis and tracheitis (J04.-) 

107. Influenza and pneumonia - Bacterial pneumonia, unspecified (J15.9) 

- Pneumonia, organism unspecified (J18.-) 

- Pneumonia due to Klebsiella 
pneumoniae (J15.0) 

- Pneumonia due to Pseudomonas 
(J15.1) 

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

- Avian and other animal influenza 
(including H1N1) (J09.-) 

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

- Influenza, virus not identified (J11.-) 

- Viral pneumonia (J12.-) 

- Pneumonia due to Streptococcal 
pneumoniae (J13.-) 

- Pneumonia due to Haemophilus 
influenzae (J14.-) 

- Pneumonia due to Staphylococcus 
(J15.3) 

- Pneumonia due to other Streptococci 
(J15.4) 

- Pneumonia due to E.coli (J15.5) 

- Pneumonia due to Mycoplasma 
pneumonia (J15.7) 

- Chlamydia pneumonia (J16.0) 

108. Other acute lower respiratory 
infections 

- Acute bronchitis (J20.-)   

109. Other disease of upper 
respiratory tract 

- Vasomotor and allergic rhinitis (J30.-)   

110. Chronic lower respiratory 
diseases 

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

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

- Asthma (J45.-) 

- Bronchiectasis (J47.-) 

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

- Acute severe asthma (J46.-) 

- Chronic bronchitis (J41.-) 

- Emphysema (J43.-) 

111. Lung diseases due to 
external agents 

- Aspiration pneumonia (J69.0)  - Pneumoconiosis (J60.- -J65.-)  

- Airway disease due to specific organic 
dust (J66.-) 

- Hypersensitivity pneumonitis due to 
organic dust (J67.-) 

- Respiratory conditions due to inhalation 



34    เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์

 

 

#7 | 21-02-2018 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

of chemical, gases, fumes and vapours 
(J68.-) 

- Pneumonitis due to oils and essence 
(J69.1) 

- Radiation pneumonitis (J70.0) 

- Chronic and other pulmonary 
manifestation due to radiation (J70.1) 

- Acute drug-induced interstitial lung 
disorders (J70.2) 

- Chronic drug-induced interstitial lung 
disorder (J70.3) 

112. Other respiratory diseases 
principally affecting the 
interstitium 

 - Adult respiratory distress syndrome 
(J80.-) 

- Interstitial pneumonia (J84.9) 
 

- Non cardiogenic pulmonary edema (J81.-) 

- Pulmonary eosinophilia (J82.-) 

- Alveolar proteinosis (J84.0) 

- Idiopathic pulmonary fibrosis (J84.1) 

113. Suppurative and necrotic 
conditions  of lower respiratory 
tract 

 - Pyothorax (J86.-) - Lung abscess (J85-1, J85.2) 

114. Other diseases of pleura - Pleural effusion (J90.-) - Pleural effusion in conditions classified 
elsewhere (J91.-*) 

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

- Pleural plaque (J92.-) 

- Spontaneous tension pneumothorax 
(J93.0) 

- Chylous effusion (J94.0) 

- Hemothorax (J94.2) 

115. Other diseases of the 
respiration system 

- Acute respiratory failure (J96.0) - Atelectasis (J98.1) - Tracheostomy malfunction (J95.0) 

- Acute pulmonary insufficiency following 
surgery (J95.1, J95.2) 

- Mendelson’s syndrome (J95.4) 

- Postprocedural subglottic stenosis (J95.5) 

- Chronic respiratory failure (J96.1) 

- Interstitial emphysema (subcutaneous, 
mediastinum) (J98.2) 

- Disorders of diaphragm (J98.6) 

- Upper airway obstruction (J98.8) 

116. Disorder of tooth - Dental caries (K02.-)   

117. Diseases of esophagus, 
stomach and duodenum 

- Gastro-oesophageal reflux diseases (K21.-) 

- Gastric ulcer (K25.-) 

- Duodenal ulcer (K26.-) 

- Other acute gastritis (K29.1) 

- Dyspepsia (K30.-) 

- Acute hemorrhagic gastritis (K29.0) 
 

- Oesophagitis (K20.-) 

- Achalasia (K22.0) 

- Ulcer of esophagus (K22.1) 

- Oesophageal obstruction (K22.2) 

- Gastro-oesophageal laceration-
haemorrhage syndrome (K22.6) 

- Hemorrhage of oesphagus (K22.8) 

- Alcoholic gastritis (K29.2) 

- Chronic gastritis (K29.5) 

- Portal hypertensive gastropathy (K29.6) 

- Duodenitis (K29.8) 

- Pyloric stenosis (K31.1) 

- Obstruction of duodenum (K31.5) 

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

- Diaphragmatic hernia (K44.-) 
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119. Noninfective enteritis and 
colitis 

 - Ulcerative colitis (K51.-) 

- Noninfective gastroenteritis and colitis 
(K52.9) 

- Crohn’s disease (K50.-) 

- Gastroenteritis due to radiation (K52.0) 

- Toxic gastroenteritis and colitis (K52.1) 

- Allergic and dietetic gastroenteritis and 
colitis (K52.2) 

120. Other disorders of intestine - Diverticular disease of intestines (K57.-) 

- Irritable bowel syndrome (K58.-) 

 
 
 

- Acute vascular disorders of intestines 
(K55.0) 

- Chronic vascular disorders of intestine 
(K55.1) 

- Angio dysplasia of colon (K55.2) 

- Paralytic ileus (K56.0) 

- Impact feces (IK56.4) 

- Intestinal bands with obstruction (K56.5) 

- Abscess of anal and rectal regions (K61.-) 

- Lower gastrointestinal bleeding (K62.0) 

- Radiation proctitis (K62.7) 

121. Disease of peritoneum - Acute peritonitis (K65.00)  - Secondary bacterial peritonitis (K65.01) 

- Hemoperitoneum (K66.1) 

122. Disease of liver - Alcoholic hepatitis (K70.1) 

- Alcoholic cirrhosis of liver (K70.3) 

- Chronic hepatitis, unspecified (K73.) 

- Other and unspecified cirrhosis of liver 
(K74.6) 

- Fatty liver (K76.0) 

- Toxic liver disease (K71.-) 

- Abscess of liver (K75.0) 

- Hepatitis, unspecified (K75.9) 

- Portal hypertension (K76.6) 

- Acute and subacute hepatic coma (K72.0) 

- Primary biliary cirrhosis (K74.3) 

- Autoimmune hepatitis (K75.4) 

- Chronic passive congestion of liver 
(Cardiac cirrhosis) (K76.1) 

- Infarction of liver (shock liver) (K76.3) 

- Hepatorenal syndrome (K76.7) 

123. Disorder of gallbladder, 
biliary tract and pancreas  

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

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

- Cholangitis (K83.0) 

- Obstruction of bile duct (K83.1) 

- Acute pancreatitis (K85.-) 

- Chronic pancreatitis (K86.-) 

- Acalculus cholecystitis (K81.0) 

- Chronic cholecystitis (K81.1) 

- Spasm of sphincter of Oddi (K83.4) 

- Stenosis of sphincter of Oddi (K83.6) 

124. Other diseases of the 
digestive system 

- Gastrointestinal bleeding (K92.-)  - Blind loop syndrome (K90.2) 

- Pancreatic steatorrhea (K90.3) 

- Malabsorption due to intolerance (K90.4) 

- Intestinal malabsorption, unspecified 
(K90.9) 

- Post surgical disorders of digestive 
system K91.-) 

125. Infectious of the skin and 
subcutaneous tissue 

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

- Cellulitis (L03.-) 

 - Staphylococcal scalded skin syndrome 
(L00.-) 

- Impetigo (L01.-) 

- Acute lymphadenitis (L04.-) 

- Pyoderma (L08.0) 

- Erythrasma (L08.1) 

126. Bullous disorders  - Pemphigus (L10.-) 

- Pemphigoid (L12.-) 

- Dermatitis herpetiformis (L13.0) 

127. Dermatitis and eczema - Contact dermatitis (L23.-) 

- Eczema (L30.9)  

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

 

- Seborrhoeic dermatitis (L21.-) 

- Exfoliative dermatitis (L26.-) 

- Lichen simplex chronicus (L28.0) 

- Prurigo nodularis (L28.-) 

- Atopic dermatitis (L20.-) 

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

- Pruritus (L29.-) 

- Nummular dermatitis (L30.0) 
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- Dyshidrosis (L30.1) 

- Cutaneous autosensitization (L30.2) 

- Infective dermatitis (L30.3) 

- Erythema intertrigo (L30.4) 

- Pityriasis alba (L30.5) 

128. Papulosquamous disorders  - Psoriasis vulgaris (L40.-)  - Generalized pustular psoriasis (L40.1) 

- Acrodermatitis continua (L40.2) 

- Guttate psoriasis (L40.3) 

- Arthropathic psoriasis (L40.0) 

- Parapsoriasis (L41.-) 

- Pityriasis rosea (L42.-) 

- Lichen planus (L43.-) 

129. Urticaria and erythema - Urticaria (L50.0) - Steven-Johnson syndrome (L51.1) - Nonbullous erythema multiforme (L51.0) 

- Toxic epidermal necrolysis (L51.2) 

- Erythema nodosum (L52.-) 

- Toxic erythema (L53.0) 

- Erythema annulare centrifugum (L53.1) 

- Erythema marginatum (L53.2) 

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

  - Sunburn (L55.-) 

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

- Radio dermatitis (L58.-) 

131. Disorder of skin appendage - Acne (L70.-) - Alopecia areata (L63.-) 

- Non scaring hair loss (L65.-) 

- Scarring hair loss (L66.-) 

- Nail disorders (L60.-) 

- Androgenic alopecia (L64.) 

- Hirsutism (L68.0) 

- Acquired hypertrichosis lanuginosa 
(L68.1) 

- Hypertrichosis (L68.9) 

- Rosacea (L71.-) 

132. Other disorders of the skin 
and subcutaneous tissue  

- Decubitus ulcer (L89.-) - Vitiligo (L80.-) 

- Post inflammatory hyperpigmentation 
(L81.0) 

- Discoid lupus erythematosus (L93.0) 

- Vasculitis limited to skin (L95.-) 

- Febrile neutrophilic dermatosis (L98.2) 

- Chloasma (L81.1) 

- Seborrhoeic keratosis (L82.-) 

- Acanthosis nigricans (L83.-) 

- Corns and callosities (L84.-) 

- Pyoderma gangrenosum (L88.-) 

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

134. Inflammatory 
polyarthropathies (M10.-) 

- Rheumatoid arthritis (M05.- ถึง M06.) 

- Gout (M10.-) 

- Polyarthritis (M13.0) 

- Pseudogout (M11.8) 

- Monoarthritis (M13.1) 

- Palindromic rheumatism (M12.3) 
 

135. Arthrosis - Osteoarthritis (M15.- ถึง M19.)   

136. Other joint disorders   - Hemarthrosis (M25.0) 

137. Systemic connective tissue 
disorders 

- Systemic lupus erythematosus (M32.-) - Other dermatomyosis (M33.1) 

- Polymyositis (M33.2) 

- Systemic sclerosis (M34.-) 

- Mixed connective tissue disease (M35.1) 

- Polyarteritis nodosa (M30.0) 

- Churg-Strauss syndrome (M30.1) 

- Goodpasture’s syndrome (M31.0) 

- Thrombotic thrombocytopenic purpura 
(M31.1) 

- Wegener’s granulomatosis (M31.3) 
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- Takayasu’s arteritis (M31.4) 

- Giant cell arteritis with polymyalgia 
rheumatica (M31.5) 

- Sjogren’s syndrome (M35.0) 

- Behcet’s disease (M35.2) 

- Polymyalgia rheumatica (M35.3) 

- Weber-Christian syndrome (M35.6) 

138. Spondopathies  - Ankylosing spondylitis (M45.-) 

- Other spondylosis with myelopathies 
(M47.1) 

- Other spondylosis with radiculopathy 
(M47.1) 

 

139. Other dorsopathies  - Cervical disc disorder with myelopathy 
(M50.0) 

- Cervical disc disorder with 
radiculopathy (M50.1) 

- Lumbar and other intervertebral disc 
disorders with myelopathies (M51.0) 

- Lumbar and other intervertebral disc 
disorder with radiculopathy (M51.1) 

- Radiculopathy (M54.1) 

140. Disorders of muscle - Myositis, unspecified (M60.9) - Rhabdomyolysis (M62.8) - Infective myositis (M60.0) 

- Necrotizing fasciitis (M72.6) 

141. Other soft tissue disorders - Frozen shoulder (M75.0)  - Fibromyalgia (M79.7) 

- Myofascial pain syndrome (M79.8) 

142. Disorders of bone density 
and structure  

- Osteoporosis without fracture (M81.-) - Osteomyelitis (M86.-) 

- Osteonecrosis (M87.-) 

- Osteoporosis with pathological fracture 
(M80.-) 

- Adult osteomalacia (M83.) 

- Pathological fracture (M84.4) 

- Costochondritis (M94.0) 

143. Glomerular diseases - Acute nephritic syndrome (N00.-) 

- Nephrotic syndrome (N04.-) 

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

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

- Rapidly progressive nephritic syndrome 
(N01.-) 

- Chronic nephritic syndrome (N03.-) 

- Recurrent and persistent haematuria 
(N02.-) 

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

- Glomerular disorders in neoplastic 
disorder (N08.1*) 

- Glomerular disorders in blood diseases 
and disorders involving the immune 
mechanism (N08.2*) 

- Glomerular disorders in other endocrine, 
nutrition and metabolic diseases (N08.4) 

144. Renal tubular interstitial 
diseases 

- Acute pyelonephritis (N10.-) - Obstructive and reflux uropathy (N13.- 
ยกเว้น N13.6) 

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

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

- Chronic obstructive pyelonephritis 
(N11.1) 

- Chronic tubulo-interstitial nephritis, 
unspecified (N11.9) 

- Pyonephrosis (N13.6) 

- Renal and perinephric abscess (N15.1) 

- Renal tubulo-interstitial disorders in 
infectious and parasitic disease (N16.0*) 
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- Renal tubulo-interstitial diseases in 
neoplastic diseases (N16.2*) 

- Renal tubulo-interstitial diseases in 
metabolic disease (N16.3*) 

- Renal tubulo-interstitial disease in 
systemic connective tissue diseases 
(N16.4*)  

- Renal tubulo-inertial disorder in 
transplant rejection (N16.5*) 

145. Renal failure - Acute renal failure (N17.-) 

- Chronic kidney disease (N18.-) ยกเว้น N18.5 

- Chronic kidney disease stage 5 (N18.5) 

 
 

 

146. Urolithiasis - Calculus of kidney and ureter (N20.-)  - Calculus of lower urinary tract (N21.-) 

147. Other disorders of kidney 
and ureter 

 - Renal tubular acidosis (N25.8) 

- Secondary hyperparathyroidism of renal 
origin (N25.8) 

- Renal osteodystrophy (N25.0) 

- Nephrogenic diabetes insipidus (N25.1) 

- Ischemic and infarction of kidney (N28.0) 

- Cyst of kidney, acquired (N28.1) 

148. Other diseases of the urinary 
system 

- Acute cystitis (N30.0) 

- Neuromuscular dysfunction of bladder 
(N31.-) 

 - Chronic cystitis (N30.1-N30.2) 

- Bladder-neck obstruction (N32.0) 

- Nonspecified urethritis (N34.1) 

- Urethral stricture (N35.-) 

149. Diseases of male genital 
organs 

- Hyperplasia of prostate (N40.-)  - Prostatitis (N41.-) 

- Orchitis, epididymitis (N45.-) 

- Atrophy of testis (N50.0) 

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

151. Noninflammatory disorders 
of female genital tract 

  
 
 
 

- Primary amenorrhea (N91.1) 

- Secondary amenorrhea (N91.1) 

152. Pregnancy with abortive 
outcome 

  - Hydatidiform mole (O001.-) 

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

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

 - Pre-existing hypertension complicating 
pregnancy, childbirth and puerperium  

  (O10.-) 

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

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

- Eclampsia (O15.-) 

154. Other maternal disorders 
predominantly related to 
pregnancy 

- Diabetes mellitus arising in pregnancy 
(O24.4) 

- Infection of kidney in pregnancy (O23.0) 

- Infection of bladder in pregnancy 
(O23.1) 

- Abnormal hematological finding on 
antenatal screening of mother (O28.0) 

- Deep vein thrombosis in pregnancy 
(O22.3) 

- Cerebral venous thrombosis in pregnancy 
(O22.5) 

- Pre-existing diabetes type 1 in pregnancy 
(O24.0) 

- Pre-existing diabetes type 2 in pregnancy 
(O24.1) 

- Malnutrition in pregnancy (O25.-) 

- Herpes genitalis (O26.4) 

- Liver disorders in pregnancy, childbirth 



เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์   39 

 

 

#7 | 21-02-2018 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

and the puerperium (O26.6) 

155. Complications of labour and 
delivery 

  - Intrapartum hemorrhage with coagulating 
defect (O67.0) 

- Postpartum coagulation defects (O72.3) 

156. Complication predominanty 
related to the purperium 

 - Obstetric embolism (088.-) - Urinary tract infection following delivery 
(O86.2) 

- Venous complication in the puerperium 
(O87.-) 

- Cardiomyopathy in the puerperium 
(O90.3) 

- Post partum acute renal failure (O90.4) 

- Postpartum thyroiditis (O90.5) 

157. Other Obstetric conditions  - Maternal infectious and parasitic 
disease complicating pregnancy, 
childbirth and puerperium (O98.-) 

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

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

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

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

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

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

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

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

158. Congenital malformations of 
the circulatory system 

- Atrial septal defect (Q21.1) - Ventricular septal defect (Q21.0) - Congenital pulmonary stenosis (Q22.1) 

- Patent ductus arteriosus (Q25.0) 

- Coarctation of aorta (Q25.1) 

159. Other congenital 
malformations of the 
digestive system 

  - Choledochal cyst (Q44.4) 

- Congenital cystic disease of liver (Q44.6) 

160. Congenital malformations of 
the urinary system 

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

 

161. Other congenital 
malformations 

  - Neurofibromatosis (Q55.0) 

- Tuberous sclerosis (Q85.1) 

- Peutz-Jegher’s syndrome (Q85.80) 

- Marfan’s syndrome (Q87.4) 

- Thyroglossal duct cyst (Q89.21) 

162. Chromosomal abnormalities   - Down’s syndrome (Q90.-) 

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

163. Symptoms and signs 
involving circulatory and 
respiratory systems 

- Cough (R05.-) - Bradycardia (R00.1) 

- Hemoptysis (R04.2) 

- Pulmonary hemorrhage (R04.3) 

- Cheyne-Stokes breathing (R06.3) 

- Hiccup (R06.6) 

164. Symptoms and signs 
involving digestive system 
and abdomen 

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

165. Symptoms and signs 
involving  the skin and 
subcutaneous tissue 

  - Flushing (R23.2) 
 

166. Symptoms and signs 
involving the nervous and 
muscle skeletal systems 

  - Ataxic gait (R26.0) 

- Bedridden (R26.3) 

- Tetany (R29.0) 

167. Symptoms and signs 
involving the urinary system 

- Unspecified haematuria (R31.-) - Retention of urine (R33.-) 

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

 

168. General symptoms and signs - Fever, unspecified (R50.9) 

- Headache, unspecified (R51.0) 

- Syncope and collapse (R55.-) 

- Hypovolemic shock (R57.1) 

- Septic shock (R57.2) 

- Generalized edema (R60.1) 

- Impaired fasting glucose (R73.1) 

- Other and unspecified convulsion 
(R56.8) 

- Cardiogenic shock (R57.0) 

- Localized enlarged lymph nodes (R59.6) 

- Generalized enlarged lymph nodes 
(R59.1) 

- Localized edema (R60.0) 

- Abnormal weight loss (R63.4) 

- Drug-induced fever (R50.2) 

- Systemic inflammatory response 
syndrome (R65.-) 

- Abnormal glucose tolerance test (R73.0) 

- Hypoalbuminemia (R77.0) 

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

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

 - Intracranial space-occupying lesion 
(R90.0) 

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

170. Effect of foreign body 
entering through natural 
orifice 

  - Foreign body in respiratory tract (T17.-) 

- Foreign body in alimentary tract (T18.-) 

- Burn and corrosion of gastrointestinal 
tract (T28.0-T28.2, T28.5-T28.7) 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and biological 
substances 

 - Poisoning by anticoagulants (T45.5) - Poisoning by systemic antibiotics, 
antiinfective and antiparasitic (T36.- ถึง 
T37.-) 

- Poisoning by hormones (T38.-) 

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

- Poisoning by narcotics and 
psychodysleptics (T40.-) 

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

- Poisoning by psychotropic drugs (T43.-) 

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

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

- Poisoning by antineoplastic and 
immunosuppressive drugs (T45.1) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

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

- Poisoning by cardiac-stimulant glycosides 
(T46.0) 

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

- Poisoning by antidysrhythmic drugs (T46.2) 

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

- Poisoning by other antihypertensive 
drugs (T46.5) 

- Poisoning by antihyperlipidaemic drugs 
(T46.6) 

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

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

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

- Poisoning by drug affecting uric acid 
metabolism (T50.4) 

172. Toxic effects of substances 
chiefly nonmedicinal as to 
sources 

  - Toxic effect of alcohol (T51.-) 

- Toxic effect of organic solvents (T52.-) 

- Toxic effect of metals (T56.-) 

- Toxic effect of arsenic (T57.0) 

- Toxic effect of carbon monoxide (T58.-) 

- Toxic effect of gases, fumes and vapours 
(T59.-) 

- Toxic effect of Pesticide (T60.-) 

- Toxic effect of noxious substances eaten 
as food (T61.- ถึง T62.-) 

- Toxic effect of contact with venomous 
animals  

- Snake venoms (haematotoxin (T63.00) 

- Snake venoms (neurotoxin) (T63.01) 

- Venom of scorpion (T63.2) 

- Venom of marine animals  (Jelly fish) 
(T63.6) 

- Heatstroke and sunstroke (T67.0) 

- Asphyxiation (T71.-) 

- Effect of lightning (T75.0) 

- Drowning and nonfatal submersion 
(T75.1) 

- Effect of electric current (T75.4) 

- Anaphylactic shock due to adverse food 
reaction (T78.0) 

- Anaphylactic shock, unspecified (T78.2) 

- Angioneurotic oedema (T78.3) 

173. Certain early complications 
of trauma 

 - Post-traumatic wound infection (T79.3)  

174. Complications of surgical 
and medical care 

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

- Hemorrhage and hematoma complicating 

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

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

- Infections following infusion, transfusion 
and therapeutic injection (T80.2) (Y62.1) 

- ABO incompatibility reaction (T80.3) 

- Rh incompatibility (T80.4) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

a procedure (T81.0) (Y60.-) - Infection and inflammatory reaction 
due to other internal prosthetic device 
implants and grafts (eg intraperitoneal 
dialysis catheter)(T85.7)(Y73.1) 

- Anaphylactic shock due to serum (T80.5) 

- Serum sickness (J80.6) 

- Mechanical complication of heart valve 
prosthesis (T82.0)(Y71.2) 

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

- Mechanical complication of vascular 
dialysis catheter (T82.4)(Y47.1) 

- Mechanical complication of other cardiac 
and vascular devices and graft (e.g. AV 
shunt, umbrella device, 
balloon)(T82.5)(Y71.2) 

- Infection and inflammation reaction due 
to cardiac valve prosthesis (T82.6) (Y71.2) 

- Infection and inflammatory reaction due 
to other cardiac and vascular device, 
implants and grafts (T82.7) (Y71.2) 

- Mechanical complication of urinary 
(indwelling) catheter (T83.0)(Y73.1) 

- Infection and inflammatory reaction due 
to prosthetic device implant and graft in 
urinary system (T83.5) (Y73.2) 

- Mechanical complication of other 
specified internal prosthetic device, 
implant and graft (e.g. intraperitoneal 
dialysis catheter) (T85.6) (Y73.1) 

- Bone-marrow transplant rejection 
(T86.0)(Y83.0) 

- Kidney transplant failure and rejection 
(T86.1) (Y83.0) 

- Heart transplant failure and rejection 
(T86.2) (Y83.0) 

- Liver transplant failure and rejection 
(T86.4) (Y83.0) 

- Anaphylactic shock due to adverse effect 
of correct drug and medicament properly 
administered (T88.6) 

175. Provisional assignment of 
new diseases of uncertain 
etiology 

  - Severe acute respiratory syndrome 
(SARS)(U04.9) 

176. Bacterial agents resist to 
antibiotic 

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

- Agent resistant to multiple antibiotics 
(U88.-) 

- Penicillin resistant agent (U80.0) 

- Methicillin resistant agent (U80.1) 
 

- Vancomycin resistant agent (U81.0) 

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

177. Other external causes of 
accidental injury 

 - Fall (W00.-W19.-) 

- Inhalation of gastric contents (W78.-) 

- Contact with hypodermic needle (W46.-
) 

 

- Bitten or stuck by dog (W54.-) 

- Bitten or stuck by other mammals (W55.-
) 

- Accidental drowning and submersion 
(W65.-W74.-) 

- Contact with venomous snakes (X20.-) 

- Contact with scorpions (X22.-) 

- Contact with hornets, wasps and bees 
(X23.-) 



เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์   43 

 

 

#7 | 21-02-2018 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Contact with centipedes and venomous 
millipedes (X24.-) 

- Contact with venomous marine animals 
(X26.-) 

178. Accidental poisoning by and 
exposure to noxious 
substances 

  Accidental poisoning by and exposure to  
- analgesics, antipyretics and 

antirheumatics (X40.-) 
- antiepileptic, sedative-hypnotic, 

antiparkinsonism and psychotropic 
drugs (X41.-) 

- narcotics and psychodysleptics (X42.-) 
- other drugs acting on the auto-nomic 

nervous system (X43.-) 
- alcohol (X45.-) 
- organic solvents and halogenated 

hydrocarbons (X46.-) 
- gases and vapour (X47.-) 
- pesticides (X48.-) 

179. Intentional self-harm   Intentional self-poisoning by and exposure 
to  

- Non opioid analgesic, antipyretics and  
antirheumatic (X60.-) 

- Antiepileptic, sedative-hypnotic, 
antiparkinsonism and psychotropic 
drugs (X61.-) 

- Narcotics and psychodysleptics (X62.-) 
- Drug acting on autonomic nervous 

system (X63.-) 
- Alcohol (X65.-) 
- Organic solvents and halogenated 

hydrocarbons (X66.-) 
- Gases and vapours (X67.-) 
- Pesticides (X68.-) 
- Hanging strangulation and suffocation 

(X70.-) 
- Drowning and submersion (X71.-) 

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

- Antineoplastic drugs (Y43.1 ถึง Y43.3) 

- Anticoagulants (Y44.2) 

- Diuretics (Y54.0-Y54.5) 

- Systemic antibiotics, anti-infective and 
antiparasitics (Y40.- ถึง Y41.-) 

- Hormones and synthetics substitutes 
(Y42.-) 

- Analgesic, antipyretics and anti-
inflammatory drugs (Y45.-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Antiallergic and antiemetic drugs (Y43.0) 

- Immunosuppressive drugs (Y43.4) 

- Iron preparations (Y44.0) 

- Thrombolytic drug (Y44.5) 

- Natural blood and blood products 
(Y44.6) 

- Antiepileptics and antiparkinsonism drugs 
(Y46.-) 

- Sedatives, hypnotics and antianxiety 
drugs (Y47.-) 

- Psychotropics drug (Y49.-) 

- Drugs primary effecting the autonomic 
nervous system (Y51.-) 

- Agents primary affecting cardiovascular 
system (Y52.) 

- Antacids and antigastric secretion drugs 
(Y53.0-Y53.1) 

- Laxatives (Y53.2-Y53.4) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Agents affecting uric acid metabolism 
(Y54.8) 

181. Supplementary factors 
related to causes of 
morbidity and mortality 

- Nosocomial conditions   (Y95.-)   

182. Persons encountering health 
services for examinations 
and investigation 

- General medical examinations (Z00.0) 

- Observation for suspected cardiovascular 
diseases (Z03.5) 

- Observation for suspected malignant 
neoplasm (Z03.1) 

 
 
 
 

- Examination of potential donor for organ 
and tissue (Z00.5) 

- Observation for suspected myocardial 
infarction (Z03.4) 

- Follow-up examination after surgery for 
other conditions (Z09.0) 

- Follow-up-examination after radiotherapy 
for other conditions (Z09.1) 

183. Persons with potential health 
hazards related to 
communicable diseases 

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

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

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

- Asymptomatic HIV infections (Z21) 

- Carrier of viral hepatitis (Z22.5) 

 

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

- Radiotherapy session (Z51.0) 

- Chemotherapy session for neoplasm 
(Z51.1) 

- Palliative care (Z51.5) 

 - Attention to tracheostomy (Z43.0) 

- Attention to gastrostomy (Z43.1) 

- Blood (including stem cell) donor (Z52.0) 

- Bone marrow donor (Z52.3) 

185. Persons encountering health 
services in other 
circumstances 

 - Dietary counseling and surveillance 
(Z71.3) 

- Tobacco abuse counseling (Z71.6) 

- HIV counseling (Z71.7) 

 

186. Persons with potential health 
hazards 

- Transplant organ and tissue status (Z94.-) 

- Presence of cardiac and vascular implants 
and graft (Z95.-) 

  

187. Perioperative medicine - Perioperative management of medical 
diseases e.g. diabetes mellitus, renal 
failure, heart disease, hematological 
disease 

- Prevention and management of 
postoperative complication 
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ภาคผนวกที ่4 
ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรค
อายุรศาสตร์ 

แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งช้ี ประโยชน์ และโทษของการท าหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 1. manual procedure   2. การสั่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  และ 3. ประเมินและดูแลรักษาโรคต่างๆ  ในการท า 
manual procedure นั้น ในบางหัตถการจ าเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

หัตถการแตล่ะประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. หัตถกำร ประเภท manual procedure  

กลุ่มที่ 1 ก.  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถท าได้ โดยไมต่้องมีผู้ก ากับดูแล และสามารถ
สอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ให้ท าหตัถการดังกล่าวได ้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65) 
- Basic cardiac life support (99.63) 
- Chemical destruction of skin lesion (84.24) 
- Endotracheal  intubation  (96.04) 
- Incision and drainage of skin lesions (86.04) 
- Lymph node aspiration (40.19) 
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608) 
- Peak flow measurement (89.38) 
- Tzanck smear 
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94) 

กลุ่มที่ 1 ข.  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ภายใต้การก ากับดูแล จนกระทั่งมีความมั่นใจและ
สามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหัตถการนั้นได้ด้วย 
- Abdominal paracentesis (54.91) 
- Arthrocentesis (81.921) 
- Lumbar puncture (03.31) 
- Central venous line placement (38.93) 
- Thoracentesis (34.91) 
- Advanced cardiac life support (99.62) 
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31) 
- Placement of arterial lines (38.91)  
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92) 

กลุ่มที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ได้ท าด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยท า 
- Chest tube placement (34.04) 
- venous catheterization for hemodialysis (38.95) 
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11) 
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- Insertion of  balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) (89.64) 
- Insertion of  peritoneal dialysis catheter (54.93) 
- Insertion of  temporary pacemaker (37.78) 
- Needle decompression of  tension pneumothorax 
- Pleural biopsy (34.24) 
- Proctoscopy (48.23) 
- Prostigmine test 
- Therapeutic phlebotomy (383.99) 
- Venous cutdown (38.94) 

กลุ่มที่ 3   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านมปีระสบการณ์ในการช่วยท า หรือเคยเห็น 
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy 

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

2. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร 
ระดับที ่1 สามารถ ตรวจ และแปลผลไดด้้วยตนเอง 

- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, 
pus 

- Bone marrow aspiration interpretation  
- Electrocardiography   
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- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, 
ascitic fluid, synovial fluid  

- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body 
fluid 

- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus 
- Peripheral blood smear  
- Stool examination for parasite and occult blood  
- Urinalysis 

ระดับที ่2  สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง 
:: รังสีวินจิฉัย 

Acute abdomen series  
Bone and joint radiography 
Chest X-ray 
Plain KUB 
Skull X-ray 
Ultrasound of the abdomen 
CT brain, abdomen, thorax 
MRI brain 
GI contrast radiography 
Thyroid uptake and scan 

:: โลหิตวิทยำ 
Clotting time 
Complete blood count 
Coombs’ test 
Cold agglutinin 
Glucose-6-phosphate dehydrogenase   
Hemoglobin analysis 
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)  
Osmotic fragility test 
Screening coagulogram 
Protein electrophoresis 
Vitamin B12 level, and folic acid level 

:: ฮอร์โมน 
Adrenal function test 
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Parathyroid hormone 
Pituitary function test 
Thyroid function test 
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 
Water deprivation test 
Reproductive hormones 

:: จุลชีววิทยำ 
Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen  
Assay for H. pylori 
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens eg. 
Blood, Urine, Urethral discharge 
Profiles of viral hepatitis serology  
Viral load eg HIV, Hepatitis B, Hepatitis C 

:: อิมมูโนวิทยำ 
Antinuclear antibody profile 
Antiphospholipid antibody 
Complement level 
Rheumatoid factor 
Anti CCP 
Serological test for glomerulonephritis 
Serological test for infectious disease 
CD4 

:: ระบบกำรหำยใจ 
Arterial blood gas 
Pulmonary function test 

:: พิษวิทยำ 
Therapeutic drug monitoring  
Toxic substance level 

:: อื่นๆ 
Hb A1C , Fructosamine 
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium 
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase 
ESR, CRP 
Fasting and postprandial plasma glucose 
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Fractional excretion of sodium and other electrolyte 
Oral Glucose tolerant test (OGTT) 
Lipid profiles 
Liver function test 
Microalbuminuria 
Serum ketone 
Serum muscle enzymes 
Serum และ urine osmolality 
Transtubular Potassium Gradient (TTKG) 
Tumor marker  
Urinary protein/creatinine 
Amylase/lipase enzymes 
Serum cardiac markers 
Serum lactate 
Body fluid analysis 

ระดับที ่3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใชไ้ด้ 
:: รังสีวินจิฉัย 

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

Pathology and cytology of tissue biopsy 
:: ทำงเดินอำหำร 

24-hour esophageal pH monitoring  
Esophageal manometry 

:: อิมมูโนวิทยำ 
Autoantibody identification  
Delayed type hypersensitivity 

:: ระบบกำรหำยใจ 
Sleep study 

:: ประสำทวิทยำ 
EEG 
EMG and NCV 
Evoked potential 

:: โลหิตวิทยำ 
Flow cytometry 
HLA typing 
Platelet function test 
Serum erythropoietin 
Urine hemosiderin 
Thrombophilia test 

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

:: อื่นๆ 
Cystoscopy   
Erythrocyte transketolase activity 
Lipoprotein electrophoresis  
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry 
Serum zinc, copper 
Thiamin pyrophosphate effect 
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3. กำรประเมินหรือดูแลรักษำ   
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ปว่ยที่แพทย์ประจ าบ้านท าด้วยตนเอง 

- Anthropometric measurement 
- Assessment of nutritional status  
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad 

news  
- Cognitive assessment ที่เทียบเท่ากับ Mini mental state examination 

(MMSE)  
- Enteral nutrition 
- Genetic counseling  
- Parenteral  nutrition 
- Pattern  of inheritance of genetic disease  
- Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสีย่งต่อการเป็นโรคหรอืต่อการ

ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด 
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error 
- การดูแลรักษาผูป้่วยท่ีไดร้ับเคมีบ าบัด 
- Mechanical ventilator 

กลุ่มที่ 2 การประเมินและดูแลรักษาที่มแีพทย์ประจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเอง
หรือช่วยท า 

- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis   

กลุ่มที่ 3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยท า หรือ
เคยเห็น 

- Bone marrow/Stem cell transplantation 
- Renal transplantation  
- Plasmapheresis  
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ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
1. Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 

3) การบอกข่าวร้าย 

4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได ้

6) เข้าใจพื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพที่ต่างกัน 

7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน 

8) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

2. Professionalism 
1) Patient-centered care 

(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
(2) การรักษาความน่าเช่ือ ถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน 

2) พฤตินิสัย 

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 -การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเปน็หลัก 
 -การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

 -การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
-การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ

 -ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน 

 -ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
 -การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

3) Medical Ethics 

(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบรษิัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย  ในกรณผีูป้่วยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏเิสธการรักษา  กรณญีาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ปว่ย 

(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
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(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ไดต้้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 
(5) การปฏิบัติในกรณีทีผู่้ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 

(1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
(6) การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้่วยและญาติ 

3. System-based practice 
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น 

3) การประกันคุณภาพ  

4) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine 

7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย 

8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น 

9) บทบาทของการรักษาทางเลือก 

10) การดูแลสุขภาพของตนเอง 

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 

5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 

6) การลงสาเหตุการตาย 

7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group (DRG) 

8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
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9) การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 

11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น 

13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 

14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็น

ต้น 

 

ภาคผนวกที่ 5 

การวิจัย 

 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากการมีความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้าน

อายุรศาสตร์ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2557  และการพิจารณาผลผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินการไดร้ับวุฒิบัตรฯ ดังนั้นจึงมีการเตรียมความพรอ้มให้กบั
แพทย์ประจ าบ้านของสถาบัน ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย จนสิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าส่งราชวิทยาลัยฯ  จะมีการรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา  และความคืบหน้า
ของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลยัฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 

 คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานท่ีริเริม่ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนท้ังในและต่างประเทศ  แต่

น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารยผ์ู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผา่นการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน

คน /หรือ good clinical practice (GCP)  
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของสถาบัน  
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินงานวจิัยภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับค าถามวิจัย  
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบรูณโ์ดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

 สิ่งที่ต้องปฏบิัติส าหรบัการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลง

โดยเคร่งครดั 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป้่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้ารว่มวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วย

หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 
3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย                                    
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4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยทีผ่่านการอนุมตัิแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ  ไม่สามารถท าไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นได้มีการ
ระบุและอนุมัติในโครงการวิจยัแลว้ และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หาก
มีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย เพื่อวางแผนแจ้งผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั  กรณีทีไ่มส่ามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้นกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ   
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกับผู้ป่วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน  
 กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทั้งนี้ เดือนที่ก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ   
 

เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 
 

1 
 
 
4 

แนะน าทีมวิจัย แนะน าการตดิต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การตั้งค าถาม
งานวิจัย แจ้งตารางการสอน และระยะเวลาการตดิตามงานวิจยั 
สอนพื้นฐานการวิจัย  
 - สัปดาห์ที่ 1 แนวทางการท างานวิจัยในรพ.ต ารวจ, ชนิดของ 
 งานวิจัย, การตั้งค าถามวิจยั 
 - สัปดาห์ที่ 2 ตัวอย่างงานวิจัยและแนวทางการเก็บข้อมูล 
 - สัปดาห์ที่ 3 IRB & การลงข้อมูลในโปรแกรม Excel 
 - สัปดาห์ที่ 4 Critical appraisal 

7 แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 1 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น าเสนอหัวข้อ
งานวิจัย, ที่มาของงานวิจัย, ค าถามงานวิจัย และ  Concept paper  

10 แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 1 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น าเสนอ 
Conceptual framework, ระเบยีบวิธีวิจัย, วิธีและ แบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล, แผนการน าเสนอข้อมูล  

12 แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 1 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น าเสนอโครงร่าง
งานวิจัย และขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั ขอทุนสนับสนุน
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เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 
 
งานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 

13 เริ่มเก็บข้อมลู 
21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย  
30 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั 
31 จัดท ารายงานวิจยัฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
33 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณต์่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ท าการ

ประเมินผล  ส าหรบัประกอบคณุสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้น
สุดท้าย 
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ภาคผนวกที ่6  

Entrustable Professional Activities (EPA) 
Entrustable professional activities (EPA) 

คือ กิจกรรมที่มีความส าคญัมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นอายุรแพทย์ทุกคนตอ้งท าได้ด้วย

ตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ฯ ก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถท าได้ด้วยตนเอง

ในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 

1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting 

2. Manage care of medical patients in the in-patient setting 

3. Manage care of medical patients in the emergency setting 

4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting 

5. Providing age-appropriate screening and preventive care 

6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties 

7. Providing palliative care 

8. Demonstrating lifelong personal learning activities 

9. Practicing patient safety 

10. Working with interprofessional health care teams 

 

1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1.1  Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดด้้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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1.2 เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน  

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

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

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

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

ambulatory setting 2 cases/item (Table 1) within the 3 years of 
training 
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation (ความสมบรูณ์

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

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

Entrustment for which 
level of supervision is 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
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to be reached at which 
stage of training? 

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

diseases/problems) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงานตรวจผู้ป่วยนอก โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้รับ

มอบหมาย และผูร้่วมงานท่ีแผนกผู้ป่วยนอก เช่น พยาบาล  
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมายใหดู้แลแพทย์ประจ าบ้านท่ี OPD 

 
Milestone EPA 1: Manage care of medical patients in ambulatory setting 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

   

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล    
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
 
EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting 
Title of the EPA Manage care of patients in the in-patient setting  
Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

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

3. Perform systemic physical examination correctly 
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate informations to the 

patients/relatives/referral physicians 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care team 
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Context In-patient setting 
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge: clinical management of common medical problems 
(Table 1), rational use of drugs and investigations, reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership 
in team working.    
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical 

wards 15 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1) 
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณข์องเวช

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first 
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in 

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

diseases/problems) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วย โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าหอผู้ป่วย และผูร้่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยใน 
- จากการน าเสนอ admission report และ conference case  
- มีใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านเมื่อมีการเปลี่ยนหอผู้ป่วยโดย 

อาจารย์ที่ดูแล หัวหน้าพยาบาล และนักศึกษาแพทย์ท่ีปฏิบตัิงานด้วย 
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- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ
มอบหมายที่ดูแลแพทย์ประจ าบ้านท่ี IPD และอาจารย์ที่ได้รับปรึกษาปัญหาของ
ผู้ป่วยรายนั้นๆ 

 
Milestones EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
 
EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting 
Title of the EPA Manage care of patients in emergency setting 
Specifications 1. Able to assess patients’ severity 

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

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

4. Perform systemic physical examination correctly 
5. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
6. Provide appropriate and relevant investigations  
7. Provide proper and adequate emergency management 
8. Provide proper and adequate informations to the 

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

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

Knowledge, skills, Knowledge: clinical management of common emergency medical 
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attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership 
in team working and ACLS.   
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems occurred as 

the emergency setting: 10 cases in different 
diseases/problems/rotation (Table 1) 
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณข์องเวช

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับมอบหมายประจ าหอ

ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย ์ 
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยใน 
- จากการน าเสนอ admission report และ conference case 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมายหรืออาจารย์ที่รับปรึกษาปัญหาของผู้ป่วยรายนั้นๆ 
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Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
EPA 4: Manage care of medical patients in the intensive/critical care setting 
Title of the EPA Manage care of patients in the intensive/critical care setting 
Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

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

3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure 
e.g., intubation, central venous line insertion, adjustment of 
ventilators/program   

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

5. Perform systemic physical examination correctly 
6. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
7. Provide appropriate and relevant  investigations  
8. Provide proper and adequate management 
9. Provide proper and adequate informations to the 

patients/relatives/referral physicians 
Context ICU/Critical care setting 
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge: clinical management of common critical medical 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations,  
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership 
in team working and ACLS.   
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Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the 

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

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยวิกฤต โดย อาจารย์ที่ปรกึษาที่ได้รับ

มอบหมายประจ าหอผู้ป่วยวิกฤต และผูร้่วมงาน เช่น พยาบาล   
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยใน 
- จากการน าเสนอ admission report และ conference case 
- มีใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านเมื่อมีการเปลี่ยนหอผู้ป่วยโดย 

อาจารย์ที่ดูแล และหัวหน้าพยาบาล ประจ าหอผู้ป่วยวิกฤต ิ
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมายประจ าหอผู้ป่วยวิกฤต ิ
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Milestones EPA 4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

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

preventive care including vaccination as part of the routine health 
maintenance  

2. Provides a rationale for the decision to order the tests or 
preventive care 

3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the 
screening tests and preventive plan 

4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’ 
preferences in making recommendations 

5. Correctly interprets the results of the tests 
6. Able to explain the appropriateness of the screening and 

preventive care suggested to the patients 
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result 

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge:  
- Basic knowledge of disease prevalences in particular risk/age group 

population   
- Evidence-based information on usefulness of health screening 

according to different ages and sex e.g., colorectal cancer screening, 
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bone mineral density, lipid profile, viral hepatitis screening 
- Clinical information on preventive care interventions according to 

population at risk e.g.. vaccination, tobacco use, unhealthy alcohol use 
- Normal value of the screening tests 
Skills: recognition of normal healthy and unhealthy patients 
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if 
needed 
Experience:  
- Demonstrate experience coping with age-appropriate screening and 

preventive care in 10 different cases at the ambulatory setting within 
3 years of training 
- Completeness of 5 medical records (ความสมบรูณ์ของเวชระเบียนอิงตาม

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year – level 3 (5 cases in different scenario) 
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different 

scenario) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับมอบหมายประจ าหอ

ผู้ป่วย และแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ร่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยใน 
- จากการน าเสนอ admission report และ conference case 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมายที่ OPD และ IPD 

 
 
 
 
 



เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์   71 

 

 

#7 | 21-02-2018 

Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    

ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    

ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
   

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์     
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

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

Title of the EPA Providing general internal medicine consultation to non-medical 

specialties 

Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients 
/relatives/consulting physicians 

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

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

follow-up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year – level 3 (5 cases in different diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
 

วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับการปรกึษา และ
ผู้ร่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยใน และการตอบใบรับปรกึษาปัญหา

ผู้ป่วยจากตา่งแผนก 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมายที่รับปรึกษาปัญหาของผู้ป่วย 

 

Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical 

specialties 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    
ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ 

   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

   

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล    
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

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

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

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

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

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

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

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

after receiving bad news 
Attitudes 
- Manners 
- Empathic 
- Optimistic 
- Telling the truth 
- Maintaining realistic hope 

Experience 
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to 

patients with incurable diseases in 10 different cases within 3 
years of training 

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

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

Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
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level of supervision is 
to be reached at which 
stage of training? 

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

scenario) 
 
Title of the EPA (7.2) Advanced care planning to patients with end-of-life incurable 

diseases 
Specifications 1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life 

incurable diseases (with or without their relatives) to plan 
ahead the future action when the patient may not be capable 
to make decision e.g. proxy, life-prolongation modalities, 
intubation and CPR 

2. Explaining the possible choices with unbiased view and without 
rush 

3. Active listening to the patients’ opinions and desires 
4. Respect the patients’ decisions 

Context Outpatient/in patient/intensive care setting 
Domains of 
competence  

Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and 
communication skills/ Professionalism 

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitudes 

Knowledge 
- Knowledge on the prognosis of the patients 
- Knowledge on the EOL treatment modalities 

Skills 
- Basic communication skills 
- Advocacy counseling skill 

Attitudes 
- Telling the truth 
- Unbiased views 
- Respect the patients’ decisions  
- Empathic 

Experience 
- Demonstrate experience coping with advanced care planning 

to patients with end-of-life incurable diseases in 5 different 
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cases within 3 years of training 
Assessment 
information sources to 
assess progress and 
ground for a 
summative 
entrustment decision 

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

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

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in 
different scenario) 

วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏบิัติงาน โดย อาจารย์ทีป่รึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย
ประจ าหอผู้ป่วย อาจารย์ที่รบัปรึกษาที่แผนกผูป้่วยนอก และผูร้่วมงาน เชน่ 
พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- จากการตรวจการบันทึกเวชระเบียนผูป้่วยใน 
- จากการน าเสนอ admission report และ conference case 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลยัโดยอาจารย์ที่ได้รบั

มอบหมาย 
 
Milestones EPA 7: Provide palliative care 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    

ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    

ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแกแ่พทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์     
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of the EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 

Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external or 
personal academic activities as defined on the RCPT revalidation e-
port folio 

2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those 
learning activities 

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

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

communication skills/Professionalism/Practice-based learning System-
based practice 

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

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development (CPD) and the four domains of professionalism, namely, 
medical knowledge, patient safety, communication and maintaining 
trust 
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT 
skills 
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-
improvement.  
Experience: 
- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the 

RCPT revalidation e-port folio  
Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year 
and 1 proposed PDP, as defined by the RCPT revalidation).  
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วิธีการประเมิน จากการตรวจ E-portfolio โดยอาจารย์ที่เป็น Facilitator 
มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ
มอบหมาย 

 

Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล 
   

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    

ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ    

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล    
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

   

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)    

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
 
EPA 9: Practicing patient safety 
Title of the EPA Practicing patient safety 
Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient 

safety  
2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing, 

gown/mask wearing, medical reconciliation 
3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 
4. Works with team members to identify root causes of patient safety 

errors and implement solution 
5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / special 
care units  

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

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient 
safety goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle 



82    เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์

 

 

#7 | 21-02-2018 

for entrustment Attitude and behavior: professional communication with team 
members and managers (both verbal and written); appreciate the 
blameless environment  
Experience: 
- Demonstrate correct handwashing at least 5 times 
- Perform medical reconciliation at least 20 times 
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year - level 3 (3 scenario) 
- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 

วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับมอบหมายประจ าหอ
ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- จากการบันทึกใน E-portfolio เรื่อง personal development plan 
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมาย 

 
Milestones EPA 9: Practicing patient safety 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได ้    

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    

ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน    

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
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EPA 10: Working with interprofessional health care teams 
Title of the EPA Working with interprofessional health care teams  
Specifications 1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first  
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level of supervision is 
to be reached at which 
stage of training? 

year – level 3 (2 inpatient ward rotation) 
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 different cases 

during chief ward rotations) 
วิธีการประเมิน - จากการสังเกตขณะปฏิบตัิงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับมอบหมาย และ

ผู้ร่วมงาน เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์  
- มีการประเมินโดยแบบฟอร์ม EPA ของทางราชวิทยาลัยโดยอาจารยท์ี่ได้รับ

มอบหมาย 

 
Milestones EPA 10: Working with interprofessional health care teams 

 
Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล    

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตร์ที่พบพบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้    

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ    

ง. ป้องกันโรคและสรา้งเสริมสุขภาพ    

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)    
ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้    

ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    

ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ดด้้วยตนเองจากการปฏิบัติ    
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์    

ง. มีมนุษยสมัพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอิันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน    
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    
ก. มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มีความรู้ และมสี่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิของผู้ป่วย    
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

 

2. EPA-competencies matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA 
9 

EPA 
10 

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

• • • • • • •  • • 

Professionalism • • • • • • • • • • 
System-based practice • • • • • •  • • • 
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3. ผลของ EPA 

3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี ้

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2) 
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 

3.2 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี * 
3.2.1  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 

EPA 1, 2 level 3 (10 different cases for each EPA) 
EPA 8 level 4 (50 credits and 1 PDP) 
EPA 10 level 3 (2 in-patient wards) 

3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 
EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA) 
EPA 3, 4 level 3 (10 different cases for each EPA) 
EPA 5 level 3 (5 different cases) 
EPA 6 level 3 (5 different cases) 
EPA 7.1 level 3 (3 different cases) 
EPA 8  level 4 (50 credits and 1 PDP) 
EPA 9 level 3 (3 different cases) 

3.2.3 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน 
EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA) 
EPA 3, 4 level 4 (10 different cases for each EPA) 
EPA 5 level 4 (5 different cases) 
EPA 6 level 4 (10 different cases) 
EPA 7.1 level 4 (3 different cases) 
EPA 7.2 level 4 (2 different cases) 
EPA 8  level 4 (50 credits and 1 PDP) 
EPA 9 level 4 (3 different cases) 
EPA 10 level 4 (2 different cases during chief ward rotations) 

* แพทย์ประจ าบ้านสามารถท า EPA ให้ไดสู้งกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ตั้งไวส้ าหรับแต่ละระดับของช้ันปี ทั้งจ านวนและ 
level และ เมื่อสิ้นสดุการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถท า EPA ได้ด้วย
ตนเองดังนี:้ 

EPA 1 level 4 (20 different cases) 
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EPA 2 level 4 (20 different cases) 
EPA 3 level 4 (20 different cases) 
EPA 4 level 4 (20 different cases) 
EPA 5 level 4 (5 different cases) 
EPA 6  level 4 (10 different cases) 
EPA 7.1 level 4 (3 different cases) 
EPA 7.2 level 4 (2 different cases) 
EPA 8  level 4 (150 credits and 3 PDP) 
EPA 9 level 4 (3 different cases) 
EPA 10 level 4 (2 different cases during chief ward rotations) 

 

ตารางที่ 1  โรค/ภาวะทีส่ าคัญซึ่งอายุรแพทย์ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง* (ประเมินโดย EPA) 

โรคหรือภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care 

ACLS  / / / 

Acute coronary syndrome     / /  

Acute diarrhea/ chronic diarrhea / /     

Acute drug / chemical intoxication /    / /  

Acute glomerulonephritis / /      

Acute kidney injury / / / / 

Acute pancreatitis   /     

Acute pulmonary edema 
 

/ / / 

Acute respiratory failure 
 

/ / / 

Adrenal insufficiency / / / / 

Agranulocytosis    / /   

Allergic rhinitis /       

Anaphylaxis   / / / 

Anemia associated with chronic diseases, renal and liver diseases / /     

Angina pectoris (chronic stable) /       

Anxiety disorders / /     

Arrhythmias (i.e., PAC, PVC, SVT, atrial flutter & fibrillation, atrial tachycardia, 
A-V block) 

/ / / / 

Asthma / / / / 

Autoimmune hemolytic anemia / /      

Basic nutrition support / /   / 

Bell palsy / / /   

Bleeding related to anticoagulant and antithrombotic therapy     /   

Cancer pain management / / / 
 

Cardiomyopathy /  /     

Chemotherapy induced emesis / /     

Chronic congestive heart failure  /       
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โรคหรือภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care 

Chronic constipation / /     

Chronic hepatitis /       

Chronic kidney disease  / / /   

Chronic obstructive pulmonary disease  / / / / 

Cirrhosis and its complications / / /   

Congenital heart diseases (i.e.,ASD,VSD,PDA,AS,PS, tetralogy of fallot 
Eisenmenger’s complex) 

/  /     

Crystal-induced arthritis / /      

Delirium   / /   

Dementia / Alzheimer’s diseases  / /     

Dengue infections / / /  / 

Dermatomyositis / Polymyosis / /     

Diabetes mellitus/DKA/hyperosmolar hyperglycemic state / / / / 

Diabetic nephropathy /       

Disseminated intravascular coagulation    / /  / 

Drug allergy / / / / 

Drug induced nephropathy  / /     

Dyspepsia / functional dyspepsia /       

Eczema /       

Endocarditis / / /  /  

Epilepsy / / / / 

Essential hypertension /       

Essential tremor /    

Falls in the elderly / / /   

Fatty liver /       

Febrile neutropenia / / /   

Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome /        

Gall stones and its complications     /   

Gastroesophageal reflux diseases /       

Gastrointestinal hemorrhage (Upper and lower)   / / / 

Glomerular diseases (Nephrotic syndrome, Nephritic syndrome) / /     

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency anemias / /     

Hepatitis acute/chronic / /     

Herpes infection /       

HIV infections /  /      

Hypercalcemia / / / / 

Hyperkalemia / / / / 

Hyperlipidemia / /     

Hypernatremia   / / / 

Hypertensive crisis   / /   

Hypocalcemia / / / / 

Hypoglycemia / / / / 

Hypokalemia  / / / / 

Hyponatremia    / / / 

Immune thrombocytopenia /  / /   
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โรคหรือภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care 

Impetigo cellulitis /       

Inflammatory polyneuropathies / / /   

Insect bites /       

Irritable bowel syndrome /       

Leptospirosis  /   /   

Liver abscess   /     

Maculopapular drug rash, DRESS, SJS/TEN / / /   

Melioidosis          

Meningitis / encephalitis / brain abscess /       

Metabolic acidosis   / / / 

Metabolic alkalosis / /   / 

Metabolic syndrome /       

Migraine /       

Mixed connective tissue disease / /     

Myasthenia Gravis / / / / 

Nutrition in chronic kidney diseases / /     

Nutrition in liver cirrhosis / /     

Nutrition in metabolic syndrome / /     

Nutritional anemias /       

Obesity /       

Obstructive uropathy  / /     

Osteoarthritis  /       

Osteoporosis /       

Parkinson's disease /       

Peptic ulcer /       

Pericarditis / /     

Perioperative care for hip fracture   / /   

Peripheral vascular disease /       

Pleural effusions / / / / 

Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis / / /   

Pneumothorax / /     

Principle of pre-operative evaluation  / /     

Protein-energy malnutrition   /   / 

Pulmonary hypertension /       

Pulmonary thromboembolism / / / / 

Pyogenic arthritis  / / / / 

Reactive arthritis / /     

Rheumatic valvular diseases /       

Rheumatoid arthritis  / / /   

Rickettsial infections / / /   

Sepsis / / /   

Simple hypothyroidism / myxedema / / / / 

Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis / / / / 

Spinal cord compression / / /   

Stroke   / / / 
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โรคหรือภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care 

Subdural / subarachnoid hemorrhage / / / / 

Superficial mycoses /       

SVC syndrome / /     

Systemic lupus erythematosus /       

Tension headache /       

Thalassemia  /       

Toxic venoms         

Transient cerebral ischemic attacks / / /   

Tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial infection / / / / 

Tumor lysis syndrome    / / / 

     

Urticaria /       

UTI / / / / 

Venous thromboembolism /  /  /   

Viral exanthem /       

Warts /       

* ข้อมูลจากสมาคมวิชาชีพ 
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ภาคผนวกที ่7 

คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 

กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลต ารวจ 
ปรัชญา( Philosophy ) 

 

“ อายุรกรรมต ารวจมุ่งเน้นวิชาการ 

บูรณางานรักษาร่วมพัฒนาต่อเนื่อง” 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลต ารวจ 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดีเยี่ยมและเป็นผู้น าทั้งในด้าน 

การให้บริการรักษาทางการแพทย์ ด้านวิชาการ การวิจัย 

เพื่อช่วยในการดูแลรักษา และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์  

ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในกลุ่มอายุรแพทย์และกลุ่มสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ 
 

พันธกิจ ( Mission ) 

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

มุ่งม่ันในการให้บริการทางการแพทย์ 

ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้น าด้านวิชาการงานวิจัย 

และมุ่งม่ันในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์และแพทย์ต่อยอด 

เพื่อท่ีจะผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพด้านวิชาการขั้นสูง 

กอปรด้วยคุณธรรม สามารถให้บริการทางการแพทย์ 

และวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและกลุ่มอายุรแพทย์ 
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วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 

๑. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่รู้ และมีเจตคติในการให้บริการ 

    ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยประสานงานร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 

    โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

๒. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

๓. ให้บริการทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. ร่วมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ 

๕. พัฒนาบุคลากรทั้งในแง่การฝึกอบรมเข้าร่วมประชุม ศึกษาการท าวิจัยท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๖. ร่วมสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๗. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ ๑ ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

คาบ / เดือน / ปี 
มภร.๑๐ ชาย มภร.๑๐ หญิง  

คศ 
 

ICU 
 

CCU 
หมายเหตุ 
Vacation ห้อง ๑ ห้อง ๒ ห้อง ๑ ห้อง ๒ 

๑ ๑ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๖๑ รัชตา อธิษฐ์ วริทธิ์ พันธุ์ธัช บุญสิน สุดาภรณ์/ยศธร -  

๒ ๒๒ ก.ค. – ๑๘ ส.ค. ๖๑ อธิษฐ์ สุดาภรณ์ พันธุ์ธัช ยศธร รัชตา วริทธิ์ บุญสิน  

๓ ๑๙ ส.ค. – ๑๕ ก.ย. ๖๑ สุดาภรณ์ พันธุ์ธัช ยศธร วริทธิ์ อธิษฐ์ บุญสิน รัชตา  

๔ ๑๖ ก.ย. – ๑๓ ต.ค. ๖๑ พันธุ์ธัช ยศธร วริทธิ์ บุญสิน สุดาภรณ์ รัชตา อธิษฐ์  

๕ ๑๔ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๖๑ ยศธร วริทธิ์ บุญสิน รัชตา พันธุ์ธัช อธิษฐ์ สุดาภรณ์  

๖ ๑๑ พ.ย.– ๘ ธ.ค. ๖๑ รัชตา อธิษฐ์ วริทธิ์ บุญสิน ยศธร สุดาภรณ์ พันธุ์ธัช  

๗ ๙ ธ.ค. ๖๑ – ๕ ม.ค. ๖๒ บุญสิน รัชตา อธิษฐ์ สุดาภรณ์ วริทธิ์ พันธุ์ธัช ยศธร  

๘ ๖ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๖๒ รัชตา อธิษฐ์ สุดาภรณ์ พันธุ์ธัช 

บุญสิน 
๖-๑๙ /๖2 
V/วริทธิ ์

๒๐/๑ –๒/๒ 

ยศธร/V 
๖-๑๙ /๖2 

บุญสิน 
๒๐/๑ –๒/๒ 

- 

ยศธร 
๒๐/๑ –๒/๒ 

วริทธิ์ 
๖-๑๙ /๖2 

๙ ๓ ก.พ.– ๒ มี.ค. ๖๒ พันธุ์ธัช ยศธร สุดาภรณ์ วริทธิ์ รัชตา 

บุญสิน/V 
๓ - ๑๖ /๒ 
V/อธิษฐ์ 

๑๗/๒ - ๒/๓ 

-  

อธิษฐ์ 
๓ - ๑๖ /๒ 
สุดาภรณ์ 

๑๗/๒ - ๒/๓ 

๑๐ ๓ มี.ค.– ๓๐ มี.ค. ๖๒ วริทธิ์ 

รัชตา 
๓ – ๑๖ /๓ 

อธิษฐ์ 
๑๗ – ๓๐/๓ 

บุญสิน 

สุดาภรณ์/V 
๓ – ๑๖ /๓ 
V/พันธุ์ธัช 
๑๗-๓๐/๓ 

ยศธร 

อธิษฐ์ 
๓ – ๑๖ /๓ 

รัชตา 
๑๗ – ๓๐/๓ 

- 

พันธุ์ธัช 
๓ – ๑๖ /๓ 

บุญสิน 
๑๗ – ๓๐/๓ 

๑๑ ๓๑ มี.ค.– ๒๗ เม.ย. ๖๒ บุญสิน สุดาภรณ์ อธิษฐ์ พันธุ์ธัช วริทธิ์ 
รัชตา/V 

๓๑/๓ - ๑๓/๔ 
ยศธร 

-  
รัชตา 

๑๔ – ๒๗ /๔ 

๑๒ ๒๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.๖๒ พันธุ์ธัช บุญสิน ยศธร รัชตา อธิษฐ์ สุดาภรณ์ วริทธิ์  

๑๓ ๒๖ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๒ รัชตา บุญสิน อธิษฐ์ วริทธิ์ ยศธร 
พันธุ์ธัช/ 
สุดาภรณ์ 

-  
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หมายเหตุ 
๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านปี ๑ ที่ปฏิบัตงิานประจ าหอผู้ป่วย ข.ตร. ลาพักผ่อนไดต้ามคาบทีจ่ัดไว้  

๒. ให้แพทย์ประจ าบ้านปี ๒ และ ปี ๓ ที่ไมไ่ด้ปฏบิัติงานแทนนั้น รับใบปรึกษานอกแผนกตามปกต ิ

๓. แพทย์ประจ าบ้านปี ๑ ทุกท่าน ออกตรวจ OPD ประจ าตามวันท่ีก าหนดสัปดาห์ละ ๑ วัน ยกเว้นคนท่ีอยู่ 

ICU ไม่ต้องออกตรวจ 

๔. แพทย์ประจ าบ้านปี ๑ รับใบปรึกษานอกแผนกได้คนละไม่เกิน ๒ ใบ/วนั เฉพาะคนที่อยู่ ICU รับ ๑ ใบ/วัน 

ตารางปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 คาบ / เดือน / ปี ICU Cardio Nephro Endocrine Skin 

๑  ๑ ก.ค. – ๒๘ ก.ค. ๖๑ เทิดทูน     

๒ ๒๙ ก.ค. – ๒๕ ส.ค. ๖๑ ธัญญวรรณ     
๓ ๒๖ ส.ค. – ๒๒ ก.ย. ๖๑ อภิศรา     
๔ ๒๓ ก.ย. – ๒๐ ต.ค. ๖๑ โสภิดา ธัญญวรรณ    

๕ ๒๑ ต.ค. – ๑๗ พ.ย. ๖๑ เทิดทูน    
โสภิดา/V 

(๒๑ต.ค.-๓พ.ย.) 

๖ ๑๘ พ.ย.– ๑๕ ธ.ค. ๖๑ ธัญญวรรณ เทิดทูน  อภิศรา  

๗ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ – ๑๒ ม.ค. ๖๒ โสภิดา  อภิศรา  
ธัญญวรรณ/V 
(๑๖-๒๙ธ.ค.) 

๘ ๑๓ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๖๒  อภิศรา   โสภิดา  

๙ ๑๐ ก.พ. – ๙ มี.ค. ๖๒ โสภิดา    
V/อภิศรา 

(๒๔ก.พ.-๙มี.ค) 

๑๐ ๑๐ มี.ค. – ๖ เม.ย. ๖๒ เทิดทูน  ธัญญวรรณ  
 

๑๑ ๗ เม.ย. – ๔ พ.ค. ๖๒ ธัญญวรรณ    
V/เทิดทูน 

(๒๑เม.ย..-๔พ.ค.) 

๑๒ ๕ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๖๒ อภิศรา โสภิดา เทิดทูน ธัญญวรรณ  

๑๓ ๒ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๒ - อภิศรา โสภิดา เทิดทูน  

 

หมายเหตุ - แพทย์ประจ าบ้านปี ๒ ทุกคนรับใบปรึกษา วันละไม่เกิน ๓ ใบ / วนั ออก OPD    

  สัปดาห์ละ ๑ วัน 

  * เฉพาะแพทย์ที่อยู่ ICU ให้รับใบ Consult ๑ ใบ / วัน และไม่ต้องออก OPD  
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ตารางปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คาบ/เดือน/ปี ข.ตร.๒ (มภร.๑๐/๑) ข.ตร.๓ (มภร.๑๐/๒) หมายเหต ุ

๑  ๑ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๖๑ พรเทพ วริษฐา  

๒ ๒๒ ก.ค. – ๑๘ ส.ค. ๖๑ กิตติภัทท ์ วิจิตรา  

๓ ๑๙ ส.ค. – ๑๕ ก.ย. ๖๑ ศศินิภา จักรพงษ ์  

๔ ๑๖ ก.ย. – ๑๓ ต.ค. ๖๑ พรเทพ -  

๕ ๑๔ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๖๑ วิจิตรา -  

๖ ๑๑ พ.ย.– ๘ ธ.ค. ๖๑ - -  

๗ ๙ ธ.ค. ๖๑ – ๕ ม.ค. ๖๒ - -  

๘ ๖ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๖๒ วริษฐา -  

๙ ๓ ก.พ.– ๒ มี.ค. ๖๒ - กิตติภัทท ์  

๑๐ ๓ มี.ค.– ๓๐ มี.ค. ๖๒  ศศินิภา  

๑๑ ๓๑ มี.ค.– ๒๗ เม.ย. ๖๒ จักรพงษ ์ -  

๑๒ ๒๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.๖๒ - -  

๑๓ ๒๖ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๒ - -  

  
 หมายเหตุ  -  แพทย์ประจ าบ้านปี ๓ ทุกคนรบัใบปรึกษา วันละไม่เกิน ๔ ใบ / วัน  

- ออก OPD สัปดาหล์ะ ๑ วัน 

- เป็น Chief resident  
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หมวดที่ ๒ ก าหนดหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี 

 
หน้าที่แพทย์ประจ าบ้าน กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 

 เพื่อให้การฝึกอบรมการเรียนการสอน และการประชุมวิชาการภายในกลุ่มงานอายุรกรรมฯ เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ดังนี ้

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ จะปฏิบัติงานผ่านหอผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. หอผู้ป่วยรวมอายุรกรรมชาย อาคาร มภร. ๑๐ 

๒. หอผู้ป่วยรวมอายุรกรรมหญิง อาคาร มภร. ๑๐ 

๓. แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน Emergency room 

๔. หอผู้ป่วยวิกฤติ ICU อายุรกรรม 

๕. หอผู้ป่วยหัวใจ CCU 

๖. หอผู้ป่วยสามัญ อาคารคณุวิศาล ๓/๑ 

๗. แผนกผู้ป่วยนอก OPD อายุรกรรม 

การปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ 
บทบาทหน้าท่ีโดยทั่วไป 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อปฏิบัติที่ภาควิชาก าหนด ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ

โดยพละการ โดยมิได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทุกกิจกรรมโดยเคร่งครดั 

๓. สอนนักศึกษาแพทย์และแพทยฝ์ึกหัด 

๔. ใหค้วามร่วมมือกับงานวิจยัต่างๆในกลุ่มงานอายุรกรรม 

๕. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร และกิจกรรมส่วนกลางที่กลุ่มงานและ รพ. เป็นผู้จัดขึ้น 

๖. ให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอ่ืนในการร่วมดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๗. เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการท างาน คุณธรรม และจริยธรรมแกผู่้ร่วมงาน นักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด 

๑. การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม (ward) 
 เร่ิมปฏิบัติงานเวลา ๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ต้องตรวจผู้ป่วย เขียน progress note และสั่งการรักษา    

แก่ผู้ป่วย อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ถ้างานไม่เสร็จให้อยู่ล่วงเวลา อย่าให้งานคั่งค้าง 

 พยายามตรวจเยี่ยมผู้ป่วยช่วงเช้าให้เสร็จภายใน ๙.๐๐ น.เพ่ือให้มีเวลาที่จะด าเนินการ

เกี่ยวกับกระบวนการการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสิ่งส่งตรวจ (clinical specimen) ที่ต้องท า
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เอง และการรักษาในส่วนส าคัญให้แล้วเสร็จ สามารถเสนอผู้ป่วยต่อสาขาวิชาเจ้าของไข้ รวมทั้งมีเวลา

เพียงพอในการเตรียมการน าเสนอใน noonreport 

 ให้ค าแนะน านักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด ในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการเรียนการสอนข้าง

เตียง (consultation round)  

 ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับ ward staff ของหอผู้ป่วยตามวันและเวลาที่อาจารย์ ward staff 

ก าหนดในแต่ละหอผู้ป่วย 

 ปฏิบัติการตรวจรักษาภายใต้การดูแลของอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านอาวุโส 

 เมื่อมีผู้ป่วยหนักต้องดูแลใกล้ชิด ให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ  

 แนะน าและให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกครั้ง  

 มีการส่งและรับเวรระหว่างแพทย์ประจ าบ้านด้วยตนเองทุกครั้ง ก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยตอนเย็น 

ต้องเป็นการส่งเวรระหว่างบุคคลต่อบุคคลเสมอ ห้ามส่งและรับเวรโดยการเขียนบันทึกในกระดาษหรอืทาง

โทรศัพท์อย่างเดียว 

 ถ้าจ าเป็นต้องออกจากหอผู้ป่วย ต้องแจ้งให้พยาบาลและผูร้่วมงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ผู้อื่นสามารถ

ตามได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ห้ามมิให้ผู้อ่ืนตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแทน ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในกรณีทีม่ีกิจธุระจ าเป็นมาก ให้

แจ้งและได้รับความยินยอมจากอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย  

 เมื่อรับผู้ป่วยใหม่ ต้องแจ้ง ให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ประจ าหอผู้ป่วยทราบทุกครั้ง และบันทึกประวัติ

ผู้ป่วย ในแบบบันทึกผู้ป่วยรับใหมแ่ละสั่งการรักษาให้เสรจ็ภายในวันที่รับผู้ป่วย 

 บันทึกใบ progress note อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามวันแรกของการนอนรพ. 

และ ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงของอาการและการรักษาท่ีส าคัญ 

 บันทึกการวินิจฉัยโรค แพทย์ประจ าบ้านต้องใส่ข้อมูลที่ส าคัญดังนี้  

๑) diagnosis/comorbid ( according to ICD ๑๐ ) 

๒) attending staff,  

๓) resident’s name,  

๔) investigation,  

๕) operation, และ  
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๖) home medications และควรบันทึกทันทีเมื่อตรวจผู้ป่วยเสรจ็เรียบร้อย โดยเฉพาะข้อ ๑ - ๓ 

ต้องท าทันที ส่วนข้อ ๔ - ๖ ให้บันทึกทันทีท่ีมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ไม่ควรเก็บสะสมไวล้งบันทึก

พร้อมกันในวันสุดท้าย เพราะมักท าให้ใส่ข้อมูลไม่ครบ 

o คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ

ของแพทย์ประจ าบ้าน ตามมิติการประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แพทย์

ประจ าบ้านมีหน้าที่บันทึก เวชระเบียนให้มีคุณภาพ และมีหน้าที่เลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยท่ี

ตนเองเป็นผูร้ับใหม่ และดูแลจนผูป้่วยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ให้อาจารย์ ward preceptor 

ประเมินเดือนละ ๔ ฉบับ ในกรณีไม่สามารถหาผู้ป่วยดังกลา่วไดค้รบ อนุโลมให้เลือกผู้ป่วยท่ีตนเอง

เป็นผู้รับใหม่และได้รับการดูแลระยะหนึ่ง โดยยังไม่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ไมเ่กิน

จ านวน ๓ ฉบับ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการประเมิน) 

 การสั่งยาผู้ป่วยใน จ าเป็นต้องเขียนค าสั่งลงในเวชระเบียนหากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถลง

ค าสั่งด้วยตนเองอาจให้ extern ช่วยลงค าสั่งได้ แต่แพทย์ประจ าบ้านต้องตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งเสมอ 

ห้ามให้นักศึกษาแพทย์เป็นผู้สั่งยา การลงค าสั่งยาอย่างถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้าน 

การสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสั่งยารักษา ควรกระท าบนพื้นฐานของความรู้ และข้อบ่งชี้

อย่างมีเหตุผลรัดกุม และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใหผู้้ป่วยและโรงพยาบาล 

 หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวและมียาที่ใช้อยู่ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน แพทย์ผู้รับผู้ป่วย 

จะต้องบันทึกรายการยาเหล่านั้นในแบบบันทึกท่ีทาง รพ. ก าหนดขึ้น เพื่อป้องกันการได้ยาซ้ าซ้อน และการ

ขาดยา ท่ีจ าเป็นของผู้ป่วย (medical reconciliation) 

 การย้ายผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยพิเศษ ให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ท่ีระบุบนสติ๊กเกอร์ผูป้่วยก่อนทุกครั้ง และ

สรุปปญัหาระหว่างการนอนรพ.ลงใน progress note ก่อนย้ายผู้ป่วย 

 การจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของไข้ หากมีปัญหาในการจ าหน่ายผู้ป่วย ให้

ปรึกษาอาจารยเ์จ้าของไข้หรือปรกึษาอาจารย์ ward preceptor ประจ าหอผู้ป่วย ควรวางแผนการจ าหน่าย

ผู้ป่วยแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยให้พร้อมรบักลับ เช่น สอนการเตรยีมอาหาร การ

ดูแลผูป้่วยท่ีบ้าน รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

 ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน (ambulatory care) ให้แจ้งพยาบาลที่

ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน ซึ่งมีอยู่ประจ าหอผู้ป่วยหอละหนึ่งคน พยาบาลประสานงาน

ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านท าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ป่วยหลายอย่าง เช่น ให้สุขศึกษา สอนวิธีฉีดยา สอนวิธี

ดูแลและ ท าแผล เตรียมผู้ป่วยส าหรับกลับบ้าน ติดต่อสังคมสงเคราะห์ ถ้ามีปัญหาด้านการเงินหรือญาติ

ทอดทิ้ง  
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 ประสิทธิภาพในการใช้เตียง มีความส าคัญต่อคุณภาพของโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน

อายุรศาสตรม์าก หากจ าหน่ายผู้ปว่ยได้ช้า หรือมเีหตตุ้องรับผู้ป่วยที่จ าหน่ายไป กลับเข้ารับการรักษาใหม่ใน

เวลาไม่นาน (re-admission) หรือมี turn over ช้า จ านวนผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารับการตรวจรักษาจะนอ้ยลง 

ส่งผลต่อโอกาสการเรียนการสอนลดลง  

 เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วยต้องสรุป Discharge Summary พร้อมเซ็นชื่อก ากับให้เสร็จภายใน ๗๒ ช่ัวโมง   

 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ของภาควิชา หรือรพ. 

 
๒. การปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน 

 รับปรึกษาผู้ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินส่งมา แต่ถ้าพบผู้ป่วยอาการหนักต้องรีบเข้าตรวจรักษา

พร้อมกับแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 ดูแลผูป้่วยท่ีส่งมาจากแผนกผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ และผู้ป่วยฉุกเฉนิทางอายุรศาสตร์ จากกลุ่มงานอ่ืน และ

ผู้ป่วยซึ่งถือใบส่งตัวจากที่อ่ืนมายังกลุ่มงานอายุรกรรม ท้ังนี้โดยไม่ตอ้งผ่านการตรวจจากแพทย์ประจ าบ้าน

เวชศาสตร์ฉุกเฉินก่อน 

 ก่อนรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลใหแ้จ้งแพทย์ staff เวรวันน้ันรับทราบก่อน 

 ถ้ามีข้อขัดแย้งกับแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาอื่น ให้รีบแจ้งแพทย์ Staff รับทราบโดยเร็ว 

 ในกรณีมีปญัหาในการตัดสินใจ เรือ่งการดูแลรักษาผู้ป่วย สามารถปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของ

สาขาวิชาที่เป็นเจ้าของไข้หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง หรือ  ให้

ติดต่ออาจารย์แพทย์เจา้ของไข้หรอือาจารย์แพทย์เวรประจ าวัน กรณีไม่สามารถตดิต่อได้ให้ปรึกษาอาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือหัวหน้ากลุ่มงาน ตามล าดับ 

 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ ต้องบันทึกเวชระเบียนที่ห้องฉุกเฉินอย่างกระชับและได้ใจความครบถ้วน เป็น

ขั้นตอน เพื่อแพทย์คนอื่นสามารถเข้าใจและติดตามการรักษาต่อได้ ก่อนส่งผู้ป่วยขึ้นหอผู้ป่วย แพทย์ประจ า

บ้าน ต้องสรุปการวินจิฉัย การรักษาเบื้องต้น และข้อบ่งช้ีในการรับผู้ป่วยเสมอกรณีผู้ป่วยหนักแพทยป์ระจ า

บ้านปี ๑ ควรตามไปส่งผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วยด้วยเสมอ 

 การรับส่งเวร: ดูในหัวข้อการอยู่เวร  
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๓. การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
 ออกตรวจผู้ป่วยตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยใหดู้แลผู้ป่วยในท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนแตไ่ม่ควรออกตรวจ

ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นฉุกเฉิน ให้แจ้งทาง OPD ให้ทราบทุกครั้ง 

 ลงบันทึกเวชระเบียนใหเ้รียบร้อยและชัดเจน จะมีการสุม่ตรวจประเมินให้คะแนนการบันทึกเวชระเบียนตาม

เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม 

 หากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วย ปรกึษา staff ที่ได้รับมอบหมายในวนันั้นตามที่ก าหนด (ช่ืออาจารย์ที่ขีดเส้นใต้

ในตารางตรวจ OPD) 

 หากต้องรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในให้แจ้ง staff เวรวันน้ันเพื่อรับเป็นเจ้าของไข้ 

 กรณสี่งตรวจเพิ่มเตมิ ให้ติดตามดแูลผลการตรวจด้วยตนเอง หรือสง่เวรแพทย์ประจ าบ้านท่ีอยู่เวรกรณีต้อง

ส่งผู้ป่วยรอรับการรักษาต่อเนื่องทีห่้องฉุกเฉิน 

๔. การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 
 เร่ิมปฏิบัติงานเวลา ๗.๓๐น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ต้องตรวจผู้ป่วย เขียน progress noteและสั่งการรักษา      

แก่ผู้ป่วย อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ถ้างานไม่เสร็จให้อยู่ล่วงเวลา อย่าให้งานคั่งค้าง  

 ดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านอาวุโส และ staff ward 

 เขียนบันทึกรับและส่งต่อผู้ป่วย (on and off service note) หากผู้ป่วยรับเข้าหอผู้ป่วยหรือมีการย้ายออก

จากหอผู้ป่วยทุกครั้ง  

๕. การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยหัวใจ (CCU) 

 เร่ิมปฏิบัติงานเวลา ๗.๓๐น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ต้องตรวจผู้ป่วย เขียน progress note และสั่งการรักษา     

แก่ผู้ป่วย อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ถ้างานไม่เสร็จให้อยู่ล่วงเวลา อย่าให้งานคั่งค้าง  

 ดูแลผูป้่วยร่วมกับ แพทยผ์ู้ช่วยอาจารย์ (fellow) และอาจารย์แผนกหัวใจ 

 เขียนบันทึกรับและส่งต่อผู้ป่วย (on and off service note) หากผูป้่วยรับเข้าหอผู้ป่วยหรือมีการยา้ยออก

จากหอผู้ป่วยทุกครั้ง  
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แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
จะปฏิบัติงานผ่านหอผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. หอผู้ป่วยวิกฤต ิICU/CCU       

๒. ตารางหมุนเวียนตามหน่วยเฉพาะทางต่าง ๆ ที่จัดไว้ตามตารางปฏิบตัิงาน 

๓. OPD อายุรกรรม รพ.ตร. สัปดาหล์ะ ๑ วันในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ยกเว้นขณะปฏิบัติงานท่ี ICU  

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ  
๑. ปฏิบัติงานรับผดิชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤติ ICU โดยหมุนเวยีนสลับตามตารางการปฏิบัติงานภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย โดยเร่ิมปฏิบัติงานไม่เกิน ๐๗.๓๐น. 

๒. ฝึกการท าหัตถการหรือช่วยอาจารย์ในการท าหตัถการที่ซับซ้อนในระดับที่ ๒ และ ๓  ตามเกณฑ์   

ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ เช่น               

- Double lumen catheterization for hemodialysis 

- Fine needle aspiration biopsy 

- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter  

- Pericardial tapping  

- Exercise stress test  

- Upper GI endoscope 

๓. ร่วมในกิจกรรมวิชาการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย (ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์) โดยเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักใน Journal club และ interesting case ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

๔. ดูแลจัดการเวชระเบียนทั้งการบันทึก ประวัติตรวจร่างกาย การเปลี่ยนแปลงโรคและสรุปการรักษาให้

ครบถ้วน ภายในวันที่ผู้ป่วยกลับบ้านหรืออย่างช้าไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับจากวันท่ีผู้ป่วยกลับบ้าน รวมทั้งกรอกข้อมูล

ของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย ICU ตามแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ หากช้าจะมีการลงโทษ 

๕. ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกท่ี OPD อายุรกรรม ๑ วันต่อสัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) 

๖. รับปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปญัหาทางอายุรกรรม จากแผนกอ่ืนภายใต้การดูแลจากอาจารย์เจ้าของหน่วยหลักที่

เกี่ยวข้องกับอาการผู้ป่วยท่ีรับผิดชอบ 

๗. แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบตัิงานตามตารางหมุนเวยีนในหน่วยเฉพาะทางต่างๆ ให้ปฏิบัติงานตามที่หน่วย

นั้นๆ ได้จดัไว ้
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แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

๑. เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย (chief ward) และหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน (chief 

resident) ซึง่มีหน้าที่ต่างกันดังน้ี 

๑.๑ หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย 

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยในท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมอาคาร ข.ตร. 

๑.๑.๑  ดูแลแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๑ ที่ปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยภายใต้ความควบคุมของอาจารย์

ประจ าหอผู้ป่วยโดยต้องเร่ิมปฏิบัติงานไม่เกิน ๐๗.๓๐ น. 

๑.๑.๒  ให้การดแูลผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย (Attending staff) ประมาณ ๑๐.๐๐ น. 

หรือตามการนัดหมายของอาจารย์แต่ละท่าน 

๑.๑.๓  หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยรวมหญิงในเดือนนั้นเป็นผู้เลือกผู้ป่วยทีเหมาะสม

เพื่อน าเสนอใน Noon report และควบคุมการน าเสนอของแพทย์ประจ าบ้านรวมทั้งแจ้ง

อาจารย์หน่วยที่เกีย่วข้องล่วงหน้า 

๑.๑.๔  หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยรวมชาย มีหน้าทีป่ระสานงานธุรการระหว่าง

อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านในเดือนท่ีหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านไม่อยู่ 

๑.๒ หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านหมายถึง หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านทั้ง ๓ ช้ันปี เป็นผู้จัดเวร จัดรายช่ือ

แพทย์ประจ าบ้านช้ันปี ๑ หรือ Practical resident เพื่อน าเสนอ Noon report และควบคมุเรื่อง

การท ากิจกรรมวิชาการ คอยสอดส่องดูแลแพทย์ประจ าบา้นและแจ้งอาจารย์ผูดู้แลแพทย์ประจ า

บ้านเพื่อพบปัญหา 

๒. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย (ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์) 

๓. ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกที่หอ้งตรวจผู้ป่วยนอกอายรุกรรม ๑วนั/สัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ น.) 

๔. รับปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางอายุรกรรมจากแผนกอื่น ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ 

หน้าท่ีของแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ที่รับปรึกษาต่างแผนก 

 รับปรึกษาปัญหาทางอายุรกรรมจากต่างแผนกในเวลาราชการ 

 ควรไปดผูู้ป่วยในวันที่รับใบปรึกษามา ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของปัญหาทีร่ับปรึกษามา 

 แจ้งอาจารย์แพทย์ตามรายชื่อที่ระบุในใบปรึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางอายุรกรรมนั้นๆ ใน

วันท่ีรับปรึกษาให้รับทราบและลงช่ืออาจารย์ที่ร่วมดูในรายนั้นด้วย กรณีที่ต่างแผนกมีข้อสงสยัในการตอบ

ปัญหาทางอายุรกรรม สามารถติดต่อกับอาจารย์ที่รบัผิดชอบผู้ป่วยรายนั้นไดโ้ดยตรง 
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 หากปัญหาทางอายุรกรรมท่ีรับปรกึษาเกี่ยวข้องกับหน่วยที่มีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด

ประจ าหน่วย ให้ปรึกษาเพื่อไปร่วมดูแลผู้ป่วย 

 ติดตามดูแลผู้ป่วยรายนั้นจนกว่าจะหมดภาวะทางอายุรกรรม หรือผูป้่วยไดร้ับการจ าหน่ายกลับบ้าน กรณีที่

หมดภาวะทางอายุรกรรม ให้แจ้งอาจารย์ตามรายชื่อที่ระบุในใบปรกึษาก่อน 

 กรณีแพทย์ประจ าบ้านลาหยดุหรอือยู่ในช่วงพักร้อน ให้ส่งเวรให้แพทย์ประจ าบ้านคนอ่ืนท่ีจะดูแลต่อให้ทราบ 

และแจ้งพยาบาลที่หอผู้ป่วยใหร้ับทราบว่าแพทย์ท่านใดจะท าการดแูลผู้ป่วยแทน 

 กรณีรบัปรึกษานอกเวลาราชการให้แจ้งอาจารย์แพทย์เวรในวันนั้นๆ และติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจนกว่า

จะหมดภาวะทางอายรุกรรม หรือผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายกลับบ้าน 

 

หมวดที่ ๓ ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ 

การเขียนรายงานผู้ป่วย (medical record) 

 รายงานผู้ป่วยเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เป็นเครื่องมือส าหรับการเรยีนการสอน และเป็นประโยชน์ในการ

วิจัย ฉะนั้น ต้องมีความถูกต้องแมน่ย าและเขียนอย่างมีคณุภาพด้วย นอกจากนี้คุณภาพของรายงานยงับอกถึง

ความสามารถ ความตั้งใจปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน และบอกมาตรฐานโครงการฝึกอบรมของสถาบันด้วย  

 การบันทึกเวชระเบยีน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน  

 ความสมบรณู์ของเวชระเบียน เปน็ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านทุกคนท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยรายนัน้ 

และแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ถือเป็นหัวหน้าทีม 

บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยเม่ือแรกรับ  
 ประกอบด้วย chief complaints, present illness, past history, physical examination, differential 

diagnosis, diagnosis, plan of management แพทย์ประจ าบ้านต้องบันทึกเวชระเบียนแรกรับ 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย (Progress note)  

 ควรบันทึกทุกวัน โดยเฉพาะใน 72 ชม.แรกหลังรับการรักษาในรพ. และเมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

การด าเนินโรคผิดแปลกไปจากเดิม มีการเปลี่ยนการรักษา มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ ฯลฯ 

การบันทึกต้องกระชับและต้องเขยีนลายมืออ่านง่าย แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ จะต้องเขียน progress note 

ด้วยตนเอง และจะเก็บไว้ในเวชระเบียนเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านหรือเสียชวีิต 
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 นักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัดจะมี progressnote ของตนเอง แพทย์ประจ าบ้าน มหีน้าท่ีให้ค าแนะน า 

และแก้ไขจดุผดิพลาด และเซ็นชื่อก ากับทุกครั้ง 

 เมื่อมีการท าหตัถการ หรือส่งตรวจพิเศษ ควรระบุลงใน progress note เป็นหัวข้อที่แยกให้เห็นเด่นชัด 

ต้องระบุว่าใครเป็นผู้ท า ท าอะไร indication, procedure, complication, interpretation  

การสั่งการรักษา (Treatment order) 
ค าสั่งการรักษาควรประกอบด้วย 

๑. ค าวินิจฉัย (diagnosis)  

๒. กิจกรรมผู้ป่วย (activities)  เช่น ห้ามลุกจากเตียง ฯลฯ  

๓. อาหาร (diet),  

๔. ยา (medication) ในกรณผีู้ป่วยมยีารับประทานต่อเนื่อง ควรระบุยาที่ให้หยุด และยาที่   

รับประทานต่อ 

๕. ทบทวนค าสั่งการรักษา (review order)  

การทบทวนค าสั่งการรักษา ควรท าอย่างน้อยสัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง หรอืเมื่อมีการยา้ยหอผู้ป่วย เมื่อผูป้่วยมี

อาการหนักซึ่งต้องเปลีย่นแปลงการรักษา ควรทบทวนการรักษาบ่อยขึ้น เพื่อสะดวกแก่การถือปฏิบัติของพยาบาล การ

ใช้ยาทุกตัว ควรจะมีข้อบ่งช้ีที่ชัดเจน การใช้และสั่งยาควรจะใช้ generic name ให้มากท่ีสดุ ต้องค านึงถึง    เศรษ

ฐานะของผู้ป่วย และของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาตลอดเวลา  

๖. ให้ลงช่ือให้ชัดเจนใส่เลข ว. และใส่เวลาทีม่ีค าสั่งการรักษาให้ชัดเจน 

การท าหัตถการ 
 ในการท าหัตถการทุกประเภทที่ตอ้งกระท าโดยแพทย์ (ไม่นับรวมการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว, การเจาะเลือด 

peripheral vein, urinary catheterization, NG tubeinsertion ฯลฯ ซึ่งสามารถกระท าไดโ้ดยเจ้าหน้าที่ หรือ

พยาบาล) แพทย์ประจ าบ้านต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ป่วยหรือญาติเสมอ ควรอธิบายให้ผู้ป่วย

เข้าใจถึงความจ าเป็นและวิธีการ เพื่อลดความเครียดหรือความกลัวของผู้ป่วย ควรแจ้งให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดขึ้นได ้ แสดงใหผู้้ป่วยและญาติเห็นว่า แพทย์ได้ท าด้วยความระมัดระวัง และไดเ้ตรยีมรบัมือกบัภาวะแทรกซ้อนท่ี

อาจเกิดขึ้นแล้ว จากนั้นแพทย์ และผูป้่วย / ญาติ จึงลงช่ือในแบบฟอร์มยินยอมการรับท าหตัถการ ที่มีประจ าในหอ

ผู้ป่วย 

 การท าหัตถการประเภทเดิมซ้ า หากไม่ได้ท าต่อเนื่องในครั้งเดียวกัน หรือวันเดยีวกัน จะต้องกรอกแบบฟอร์ม

ยินยอมรับการท าหัตถการใหม่ทุกครั้ง 
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การบันทึก off-service note 
 เมื่อผู้ป่วยมีการย้ายหอผู้ป่วย เช่น จากหอผู้ป่วยสามญัไป ICU แพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไขจ้ะต้องท า

การสรุปประวัติโดยย่อของผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน อย่างกระชับและได้ใจความครอบคลุมปญัหาและ

ประเด็นส าคญั เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านที่รับดูแลผู้ป่วยต่อสามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยควรสรุปให้เสรจ็

ก่อนย้ายผู้ป่วยหรืออย่างช้าไมเ่กิน ๘ ช่ัวโมงหากมีการยา้ยผู้ป่วยนอกเวลาราชการเป็นกรณีเร่งด่วน ให้แพทย์เวรเป็นผู้

สรุป off service note อย่างสัน้ๆ แทนแพทย์เจ้าของไข้ และใหแ้พทย์เจ้าของไข้มาเขียนสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมใน

วันรุ่งขึ้น และเขียน Review of treatment ก่อนย้ายผู้ป่วย 

สรุปการรักษา (Discharge summary) 
 การสรุปการรักษาในโรงพยาบาล (discharge summary) แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยต้องเป็น  ผู้สรุป  

 ใบสรุปการวินิจฉัย ICD - ๑๐ หตัถการ ICD - ๙ - CM และยากลับบ้าน แพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไข้ เป็นผู้

สรุปแตเ่พียงผู้เดียว และควรสรุปให้เสรจ็ภายใน ๗๒ ช่ัวโมงหลังจากจ าหน่ายผู้ป่วย 

ในกรณีแพทย์ประจ าบ้านขาดการปฏิบัติงาน และเวลาในการฝึกอบรมน้อยกว่า ๕๐ สัปดาห์/ปี กรรมการ

ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน จะพิจารณาให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ หากไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ กรณี

ที่แพทย์ประจ าบ้านยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

บ้าน จะขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ออกไปอีก ๓ – ๑๒ เดือน  หรือจนกว่าจะแน่ใจว่า

แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้น มีความสามารถเพียงพอแก่การเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมี

ความบกพร่องอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบและเจตคติ คณะกรรมการฝึกอบรมอาจพิจารณาให้ยุติ

การฝึกอบรม 

การสอบเพื่อวุฒิบัตรของแพทยสภา  
แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิขอสมัครสอบอิงหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานเนื้อหารายวิชาในหนังสือ “หลักสูตร

และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาอายุรศาสตร์ ของราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฉบบัปรับปรงุครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” ซึ่งจะด าเนินการสอบโดย

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯและสอบเพื่อความรู้ความช านาญสาขาอายุรศาสตร์ และอนุกรรมการสอบเฉพาะกิจ  

 เมื่อผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา ๒ ปี และผ่านการประเมินผลของภาควิชาฯ แล้วแพทย์ประจ าบ้าน มีสทิธิ 

ขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตรข์องแพทยสภาเฉพาะ

ในส่วนของภาคทฤษฎีได้ โดยมีการสอบข้อสอบ MCQ เดือนมิถุนายน 

 ในปีท่ี ๓ ของการฝึกอบรม จะมีการสอบในส่วนของภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะท าการสอบ long case ปีละ ๑  ครั้ง 

ประมาณเดือน มกราคม และสอบปฏิบัติปลายปี (ASCE) เดือน กรกฎาคม 
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 กรรมการผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้าน จะประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี ๒ และ๓ ในด้านความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ เจตคติ ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน หากต่ ากว่ามาตรฐาน กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านอาจ

พิจารณาไมส่่งช่ือเพื่อสอบวุฒิบัตรได ้

การลา 

 ลาป่วย  เมื่อแพทย์ประจ าบ้านไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้แจ้งแก ่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านท่ีประจ า    

หอผู้ป่วยที่ตนสังกัดอยู่ และต้องเขยีนใบลาส่งอาจารยผ์ู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน ถ้าอาการป่วยหนักจ าเป็น

จะต้องพักผ่อนมากกว่า ๒ วันให้แจ้งต่ออาจารยผ์ู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านโดยตรง (และส่งใบลาพร้อม

ใบรับรองแพทย์) 

 ลาพักผ่อน ห้ามเปลี่ยนแปลงก าหนดการพักผ่อน ที่จัดไว้โดยไม่แจ้งให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านทราบ การลา

จะต้องมีใบลาเป็นทางการซึ่งขอไดจ้ากหน่วยธุรการของกลุม่งานฯ และขออนุมัติจากอาจารยผ์ู้ดูแลแพทย์

ประจ าบ้าน ใบลาจะต้องระบุท่ีอยู ่ซึ่งทางกลุ่มงานสามารถติดต่อได้ จ านวนวันลา ๑๔ วัน (รวมวันหยดุ เสาร์

และอาทิตย์) ต่อเนื่องกันตามตารางหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน โดยไม่เกี่ยวข้องกับวันหยุดราชการในช่วงนั้น 

และลาปลีะ ๑ คร้ังเท่านั้น 

 ลากิจ ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันและมีจดหมายถึงอาจารย์ผูด้แูลแพทย์ประจ าบ้าน   

บทลงโทษ 

 เมื่ออาจารยห์รือหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านพบว่า แพทย์ประจ าบา้นผู้ใดละเลยหน้าที่ หรือความประพฤต ิ   

ไม่เหมาะสมหรือขาดความรู้ จะกล่าวตักเตือนในช้ันแรก ซึ่งถ้ายังไม่มีการแกไ้ขจะมีการสอบสวนพิจารณา หากพบว่า

แพทย์ประจ าบ้านบกพร่องและไมไ่ด้แสดงความตั้งใจที่จะแกไ้ขตนเอง อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านจะน าเรื่อง

ปรึกษาหัวหน้ากลุม่งานและที่ประชุมกลุ่มงาน เพื่อพิจารณาด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป กลุม่งานสงวนสิทธิ์ท่ีจะให้

แพทย์ประจ าบ้านที่มีปัญหา ปฏบิัติงานเพ่ิมเติมได้ในทุกชั้นปีในกรณีที่เห็นว่ามีความผิดรุนแรง หรือมีความรู้ความ 

สามารถไม่เพียงพอต่อการเป็นอายุรแพทย์ ถ้าไม่มีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ อาจจะยกเลิกการ

ฝึกอบรม  หรือไม่อนุญาตให้เลื่อนขึน้ชัน้ หรือไม่ส่งชื่อให้สอบวุฒิบัตร 
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หมวดที่ ๔ การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมหน่วยต่างๆ  

ในเวลาและนอกเวลาราชการ 

 อยู่ในค าสั่งปรึกษาเฉพาะโรค (มอียู่ทุกหอผู้ป่วย ของอายุรกรรม) และมตีิดที่บอรด์กระจกหน้าห้องประชุม

กลุ่มงานอายุรกรรม ตามตัวอย่างดังนี ้
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หมวดที่ ๕ การรับย้ายผู้ป่วยจากต่างโรงพยาบาล 

การรับย้ายผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

รับย้ายผู้ป่วยในกรณีสิทธิการรักษาดังต่อไปนี ้

 สิทธิข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

 สิทธิประกันสุขภาพท่ัวหน้าโรงพยาบาลต ารวจ (๓๐ บาท) 

 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลต ารวจ 

 ผู้ต้องขังของโรงพยาบาลราชทัณฑท์ี่มีภาวะฉุกเฉิน 

นอกเหนือสิทธินี้ให้อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เวรวันนั้นมีสิทธิในการตัดสินใจ 

การรับย้ายผู้ป่วยจากต่างแผนก ในโรงพยาบาลต ารวจมายังแผนกอายุรกรรม  

ให้หาอาจารยเ์จ้าของไข้เพื่อท าการรับย้ายโดย 

๑. ถ้ามีการปรึกษาอาจารย์ของอายุรกรรมอยูเ่ดิมขณะนอนรักษาเป็นผูป้่วยในต่างแผนก ให้อาจารย์ท่านนั้นเปน็

เจ้าของไข ้

๒. หากมีการปรึกษาอาจารย์ของอายุรกรรมหลายหน่วยให้เลือกหน่วยที่มีปัญหา active เป็นเจ้าของไข ้

๓. หากยังไมไ่ด้ปรึกษาอาจารย์อายุรกรรมมาก่อนให้ staff เวรวันทีใบส่งปรึกษามายังอายรุกรรม รับเปน็ 

เจ้าของไข ้
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หมวดที่ ๖ การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 

 

ในวันธรรมดา เริม่รับเวรเวลา 15.30 น. และอยู่เวรจนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป ในวันหยุด เริ่มรับเวร
เวลา 8.00 น. และอยู่เวรจนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป และอยู่เวรไม่ตดิกันเกิน 2 วัน โดยทีไ่มค่วรอยู่เวรเกิน 40 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ 
๑. อยู่เวรของกลุม่งานอายุรกรรม ประมาณ   ๙ - ๑๐  เวร / เดือน 

๒. อยู่เวร ER pool ของโรงพยาบาล   ๒ – ๓ เวร / เดือน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
๑. อยู่เวรของกลุม่งานอายุรกรรม ประมาณ   ๖-๘  เวร / เดือน 

๒. อยู่เวร ER pool ของโรงพยาบาล   ๑-๒  เวร / เดือน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
๑. อยู่เวรของกลุม่งานอายุรกรรม ประมาณ   ๔-๖  เวร / เดือน 

๒. อยู่เวร ER pool ของโรงพยาบาล   ๑-๒  เวร / เดือน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ practical resident  
๑. อยู่เวรของกลุม่งานอายุรกรรมเวร ER ประมาณ  ๘ - ๙   เวร / เดือน 

๒. อยู่เวร ER pool ของโรงพยาบาล   ๒ – ๓  เวร / เดือน 

R ๒ / R ๓ (chief) 

Consult นอกแผนก 

ER 

Prac.dent / R ๑  

มภร. 

 Prac.dent / R ๑ 

Med non-มภร 

+ ICU/CCU 

R ๑ /R ๒   
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๓. รับปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปญัหาทางอายุรกรรม ท่ีห้องฉุกเฉิน และหากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยให้ปรึกษา   

แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๒ หรือ ๓ ที่เป็น chief เวร หรืออาจารย์ประจ าเวรตามล าดับ 

โดยแพทย์ประจ าบ้านและ practical resident จะอยู่เวร ๔ คนใน ๑ คืน 

 คนท่ีหนึ่งดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมในอาคาร มภร. ยกเว้น ICU อายุรกรรม 

 คนท่ีสองดูแลผู้ป่วยท่ีอายุรกรรมเป็นเจ้าของไข้นอกอาคารมภร. ไดแ้ก่ คศ 3/1 และ เคสทีฝ่ากอยู่

ต่างแผนก และผู้ป่วยท่ี CCU และ ICU อายุรกรรม   

 คนท่ีสามรับปรึกษาปัญหาทางอายุรกรรมที่แผนกฉุกเฉิน 

 คนท่ีสี่เป็น chief เวร ท าหน้าที่รบัปรึกษาผู้ป่วยจากต่างแผนก และ รับปรึกษาจากแพทย์ประจ า

บ้านช้ันปีท่ี 1 หรือ practical resident ในเวรวันน้ัน 

 แพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วรต้องมีการรับและส่งเวรกันก่อนขึ้นและลงเวรทุกครั้งเพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับ

การดูแลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีอาการวิกฤติ 

การแก้ปัญหาต่างๆนอกเวลาราชการ 

ให้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ตามล าดับชั้น แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งอาจารย์ที่อยู่เวรวันนั้น 
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หมวดที่ ๗ ตาราง activity การเรียนการสอน 

ตารางกิจกรรมทางวิชาการ กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลต ารวจ 
 

วัน , เวลา กิจกรรม 

 
จันทร์ 

(๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.) 
 

Noon report 

 
อังคาร 

(๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.) 
 

Noon report 

 
พุธ 

(๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.) 
 

Noon report  

 
พฤหัสบดี 

(๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.) 
 

สัปดาห์ที่ ๑ Journal club 

สัปดาห์ที่ ๒ Speaker 

สัปดาห์ที่ ๓ Interesting case 

สัปดาห์ที่ ๔ Interdepartment conference 

 
ศุกร์ 

(๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.) 
 

สัปดาห์ที่ ๑ Unit activity 

สัปดาห์ที่ ๒ Topic review 

สัปดาห์ที่ ๓ Grand round 

สัปดาห์ที่ ๔ Morbid mortality conference 
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ก าหนดรูปแบบและแนวทางการท า Medical conference ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ดังนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีภาควชิาฯ และคณะฯ จดัให้ และเซ็นชือ่เข้าร่วมกิจกรรม

ทุกครั้ง การเข้าร่วมกจิกรรมน้อยกว่าเกณฑ์ ท่ีราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ก าหนด (ดูหัวข้อการประเมิน) มีผลต่อการ

ประเมินการปฏบิัติงานและการสอบเพื่อวุฒิบัตร 

๑. Noon report 

 สถานท่ี ห้องประชุมกลุม่งานอายุรกรรม อาคารข้าราชการต ารวจ ช้ัน ๗ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.  

 วันจันทร์ - วันพุธ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอผู้ป่วยรับใหม่  โดยเน้นทักษะในการรวบรวมข้อมูลจากประวตัิ การตรวจ

ร่างกาย การวิเคราะห์ปญัหา การวางแผนการสืบค้นและการให้การรักษา 

 เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบภายใน  (internal audit) ของระบบการรับผู้ป่วย และการดแูล

ผู้ป่วย ตลอดจนการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้าน 

วิธีการ 

๑. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ประจ าหอผู้ป่วยเป็นผู้ด าเนินการ 

๒. แพทย์ประจ าบ้านผู้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ป่วย ที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ในช่วงนั้นมาแสดง และ

จะต้องพร้อมท่ีจะน าเสนอในทุกราย 

๓. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ ที่เป็นผูร้บัผู้ป่วยหรือเจ้าของไข้เสนอประวตัิการตรวจร่างกายการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นที่ส าคญั การวินิจฉัยและการดูแลรักษาเบื้องต้น แก่ที่ประชุมอย่างกระชับและได้

เนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคญั ส าหรับผู้ป่วยรายนั้น โดยมีแพทยป์ระจ าบ้านปีท่ี ๓ ให้ข้อมูลเพิม่เตมิตาม

ความจ าเป็น กรณีที่มี physical signs  และ clinicalspecimens ทีน่่าสนใจ เช่น EKG, bone marrow, 

peripheral blood smear, staining ต่าง ๆ ควรน าของจริงมาน าเสนอ เสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอประกอบ 

ตามความเหมาะสม 

๔. ให้แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ได้มสี่วนร่วมในการอภิปรายผู้ป่วยท่ีน าเสนอ  

โดยแพทย์ประจ าบ้านผู้ด าเนินการอภิปราย ควรแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และอาจารย์ consultant 

ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า 

๕. การซักถามในประเด็นที่น่าสนใจ โดยผูด้ าเนินการ และอาจารย์ ซึ่งตอบโดยแพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไข้ ทั้งปี

ที่ ๑ และ ๓ อาจารย์หรือแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ที่ด าเนินการอภิปรายตั้งข้อสังเกต ซักถามข้อสงสยัใน

ประเด็นที่น่าสนใจ หรือยังเป็นปัญหา ในแง่ของการวินิจฉัย และการรักษาอย่างกระชับ โดยให้แพทย์ประจ า

บ้านปีท่ี ๑ ผู้น าเสนอช้ีแจงร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ (หรือ ๒) ที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์ประจ า
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บ้านผู้น าเสนอ และแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓  (chief) จะต้องมีความเข้าใจผู้ป่วยรายนั้นเป็นอย่างดี รวมทั้ง

เตรียมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนั้นไว้เป็นอย่างครอบคลุม โดยประสานงานกับแพทย์ประจ าบา้น   ใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ให้ได้ความเห็นของอาจารย์ผูดู้แลเพื่อประกอบการอภิปราย 

๖. อย่างไรก็ตามการรายงานผู้ป่วยตอ่ท่ีประชุม ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบ หรือเกิดขึ้นจริง ตามล าดับอย่างเป็น

ระบบ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ การแต่งเรื่องเพื่อหลีกเลีย่งการซักถาม และการให้ความเห็นจากอาจารย์

หรือแพทย์ผู้อาวุโส ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของทุกคน ไม่พึงกระท า 

๗. อาจารย์ที่เข้าร่วม จะช่วยให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบเวชระเบยีนไปพร้อมๆ กัน 

บทบาทของอาจารย์ 

๑. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช่วงนั้น ๆ ควรจะได้มีโอกาสตรวจผู้ป่วย ในเช้าวันท่ีจะน าเสนอผูป้่วยใน noon 

report เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย และการเตรียมการน าเสนอเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบเวชระเบยีนเกี่ยวกับการบันทึกรายงานผู้ป่วย ค าสั่งการรักษา และ progress note  

๓. ช่วยแพทย์ประจ าบ้านผู้ด าเนินการอภิปราย ควบคุมการน าเสนอและอภิปรายให้อยู่ในกรอบเนื้อหาท่ีกระชับ 

และเวลาที่เหมาะสม 

๔. ตั้งข้อสังเกตุและค าถาม เกีย่วกับผูป้่วยในประเด็นที่น่าสนใจ แล้วใหแ้พทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ประจ าบ้าน

ต่อยอดตอบ 

๕. ให้ความเห็นหรือข้อมูลทางวิชาเพิม่เติมเกี่ยวกับผู้ป่วยที่น าเสนอ 

บทบาทแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

๑. เลือกผู้ป่วยท่ีจะน าเสนอ 

๒. ก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ ให้น าเสนอและอภิปรายอย่างกระชับ และเหมาะสมแก่เวลาที่ก าหนด 

๓. ตั้งข้อสังเกต วิจารณ์ หรือตั้งปัญหาในประเด็นท่ีส าคญัของผู้ป่วยแตล่ะราย  ให้แพทย์ประจ าบา้นเจ้าของไข้  

แพทย์ประจ าบ้านของสาขาวิชา แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหรืออาจารย์ ตอบหรือให้ความเห็น 

๔. ก ากับให้เริ่มและเลิกประชุมตรงเวลาที่ก าหนด 

๕. ประสานงานให้ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหรืออาจารยผ์ู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
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บทบาทแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ หรือ ๓ (ward chief ที่ดูแลผู้ป่วย) 

๑. ซักซ้อมแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ เกี่ยวกับประวัติ และผลการตรวจรา่งกายให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

๒. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย และการรักษา โดยชี้แจงแนวคิดและเหตผุล

ประกอบ 

บทบาทแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ หรือ ๓ (สาขาวิชาที่ดูแลผู้ป่วย) และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

๑. ต้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเตมิในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางในที่สาขาวิชาที่ตนดูแลอยู่ 

๒. ติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ตรวจผู้ป่วยในตอนเช้า ก่อนที่แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ จะน าเสนอในช่วง 

noonreport 

๓. หากเป็นความรู้ในเชิงลึก ให้ประสานงานกับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมในวันนั้นด้วย 

บทบาทแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ 

๑. เตรียมเวชระเบียนและ clinical materials ที่ส าคัญของผู้ป่วยทุกรายที่รับใหม่ เพื่อน าเสนอเมื่อถูกเลอืก 

๒. น าเสนอประวัติ ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหากับ

ผู้ป่วยอย่างสั้นกระชับแต่มีทั้ง positive และ relevant negative findings ที่ชัดเจนในเวลาผู้ป่วยท่ี

เหมาะสม 

ค าแนะน า 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อต่าง ๆ เพราะผู้ฟังมีหลายระดบั  อาจจะไม่คุ้นเคยหรือเข้าใจผดิได้ 

ช่ือยาควรใช้ช่ือสามัญ (generic name) ส่วนช่ือการค้า (trade name) ควรใช้เฉพาะเมื่อจ าเป็น หรอืว่าเจาะจง

ต้องเป็นยาชื่อการค้านั้นเท่านั้น 

 
๒. Mortality conference  

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.  ณ หอ้งประชุมกลุ่มงานอายรุกรรม อาคารข้าราชการต ารวจ ช้ัน ๗ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อทบทวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต ในแง่ของการวินิจฉัยและการรักษา  

๒. เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง การวินจิฉัย และการรักษา ตลอดจนระบบของการให้การรักษา พยาบาลผูป้่วย 

และช้ีแนะวิธีแก้ไขแก่แพทย์ประจ าบ้านและผู้เข้าร่วมประชุม 
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แนวทางการน าเสนอ Mortality conference  

๑. มีการก าหนดชื่อแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ที่แน่ชัดเป็นผู้รับผิดชอบการท า mortality conference ไว้ตลอดปี

การศึกษา 

๒. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒ และ ๓ ควรเตรยีมเลือกผู้ป่วยท่ีตนเองไดม้ีสว่นร่วมในการดูแล และจะน าเสนอไว้

ล่วงหน้า เพราะจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด ในกรณีที่ไมส่ามารถท าได้ อาจจะเลือกผู้ป่วยท่ีตนเองไม่ได้

รับผิดชอบโดยตรง แต่ผู้น าเสนอจะต้องท าความเข้าใจเรื่องของผู้ป่วยท่ีจะน ามาเสนออย่างถ่องแท้  

๓. ควรขอ autopsy ผู้ป่วยท่ีเสยีชีวิตในโรงพยาบาลทุกราย แตผู่้ป่วยท่ีถูกเลือกไมจ่ าเป็นต้องได้ autopsy หากมี

ประเด็นที่สามารถน ามาวเิคราะหแ์ละเรียนรูไ้ด้ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 แพทย์ประจ าบ้านปี่ท่ี ๑ – ๓ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อาจารย์เจา้ของไข้ และอาจารย ์Consultant 

บทบาทหน้าที่แพทย์ประจ าบ้าน 
๑. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ เป็นผูด้ าเนินการหลักในการท า mortality conference ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

๒. น า case ที่เลือกไวม้าปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้หรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือก case ที่เหมาะสมเขา้ 

conference 

๓. ติดต่อกับอาจารย์เจา้ของไข้ อาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา ท่ีมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยรายนั้น อาจารยท์่าน

อื่นๆ ที่สมควรเชิญเข้าร่วมอภิปรายผู้ป่วยด้วย 

๔. ติดต่อแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดทีร่่วมดูแลผู้ปว่ยรายนั้นๆ ทุกคนเพื่อเขา้ร่วม 

conference และ discussion ในช่วงเวลาที่แพทย์แต่ละท่านเกี่ยวข้อง 

๕. ก าหนดแพทย์ท่ีจะต้องท าหน้าที่ present case ตลอดการด าเนินการประชุมร่วมกับอาจารย์ศึกษา case 

อย่างละเอียดด้วยตนเอง เพื่อหาข้อผิดพลาดในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โดยปรึกษาอาจารย์

เจ้าของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการให้แพทย์ท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยไดอ้ธิบายเหตผุลในการตัดสินใจให้การ

รักษาในแต่ละช่วงที่ส าคญั 

๖. น าเสนอแนวทางการ approach หรือ management ที่ควรแก้ไขต่อที่ประชุมเป็นช่วงๆ และสรุป case 

๗. อาจารย์เจา้ของไข้ และอาจารย์ consultant ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ทุกท่านท่ีได้ร่วมดูแลผู้ปว่ย 

ควรไดร้ับค าเชิญให้เข้าร่วมในระหว่างการอภิปราย เพื่อร่วมให้ความเห็นในผู้ป่วยรายนั้น โดยแพทย์ประจ า

บ้านท่ีรับผิดชอบควรเรยีนให้อาจารย์ทราบตั้งแต่เนิ่นๆ และจดัให้อาจารย์ได้ศึกษาแฟ้มประวัตติามที่อาจารย์

ประสงค์ก่อนการอภิปราย 

๘. แจ้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม Morbidity/Mortality conference ให้รับทราบเคสและตรวจสอบความ

เรียบร้อยก่อนการน าเสนออย่างนอ้ย ๑ สัปดาห ์
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     บทบาทแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 

๑. เข้าร่วมประชุมโดยเคร่งครัดเมื่อได้รับเชิญเข้า mortality conference 

๒. น าเสนอผู้ป่วยตลอดการประชุม 

๓. ให้ข้อมูล และชี้แจงเหตุผลในแตล่ะช่วงที่ส าคัญต่อการเปลีย่นแปลงของผู้ป่วย 

 
๓. Interesting Case  

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายรุกรรม อาคารข้าราชการต ารวจ ช้ัน ๗ 

วัตถุประสงค ์

น าเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจทางคลินกิ โดยเน้นเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนั้น (ไม่จ าเป็นต้อง

ครบสมบูรณ์ทุกประเด็นในเรื่องของโรคหรือของผู้ป่วยรายนั้น) เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้การ approach 

ผู้ป่วยท่ีน่าสนใจร่วมกัน 

ผู้รับผิดชอบ 

แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์เจ้าของไข้และอาจารย์ที่ร่วมในการดูแลรกัษาผู้ป่วย (ในกรณีที่อาจารย์

เจ้าของไข้ไม่อยู่ ใหฝ้ากอาจารย์ท่านอ่ืนดูแลแทน) อาจารย์จะรับผิดชอบควบคุมกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนด 

สิ่งท่ีจะต้องท า 

๑. เตรียมการน าเสนอข้อมลูประวัติ ตรวจร่างกาย และ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทีส่ าคัญ รวมไป

ถึงการน าเสนอ physical signs, x-ray, รูปภาพจาก microscope เป็นต้น ตามความเหมาะสม  

๒. แพทย์ประจ าบ้านท่ีจะน าเสนอผู้ปว่ย จะต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในการเตรียมการ

น าเสนอโดยตดิต่อล่วงหน้า ๒ - ๔ สัปดาห์เพื่อให้การน าเสนอมีความเหมาะสมและนา่สนใจ 

๓. ท าการน าเสนอข้อมลูเกี่ยวตัวผู้ป่วยและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ท่ีน่าสนใจให้อยู่ภายในเวลา 

๓๐ นาที 

๔. การน าเสนอความรู้ทีส่ าคัญเกี่ยวกบัประเด็นที่น่าสนใจน้ัน ให้น าเสนอพร้อมบรรณานุกรมเสมอ ซึ่ง

จะพิมพ์แจกทันทีก่อนการน าเสนอ 
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๔. Internal Medicine Journal Club  
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายรุกรรม อาคารข้าราชการต ารวจ ช้ัน ๗ 

วัตถุประสงค ์
น าเสนอรายงานการวิจัยทางคลินกิท่ีน่าสนใจ โดยให้ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระเบียบวิธี

วิจัยที่ใช้ รวมทั้งสถิติ วิเคราะห์ผลการวิจัย และวิจารณ์ความนา่เชื่อถือหรือโอกาสการน าไปใช้จริง และน าเสนอ

ภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  ๑ แพทย์ประจ าบา้นปีท่ี ๓ 

   ๒ อาจารย์หน่วยที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัย 

วิธีการ   
๑. ในแต่ละครั้ง ให้น าเสนอ ๑ บทความ  

๒. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ ที่ไดร้ับมอบหมายเลือกบทความที่จะอ่านน าไปปรึกษาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

ล่วงหน้า ๒ – ๔ สัปดาห ์

๓. เตรียมการน าเสนอบทความทีเ่กี่ยวข้องโดยย่อเฉพาะเนื้อหาที่ส าคญั 

๔. น าเสนอและวิจารณ์ประเด็นที่น่าสนใจในบทความนั้นๆ เช่น คุณค่าของบทความ (appraisal)       

วิธีการศึกษา (methodology) วิธีการวิเคราะหผ์ลการศึกษา    

๕. ผลการศึกษา และการน าผลการศกึษาไปใช้ในเวชปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์   119 

 

 

#7 | 21-02-2018 

หมวดที่ ๘ การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

 
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบา้นท้ัง ๓  ช้ันปี ตามหลักสตูร (EPA) ใน

หลักสตูรแพทย์ประจ าบ้านภาคผนวก ท่ี ๖  

จัดให้มีการประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA) 
 มิติที่ 2   การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
 มิติที่ 3   การตรวจเวชระเบยีนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 
 มิติที่ 4   คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน  และสว่นกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 
 มิติที่ 5   การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง 
 มิติที่ 6   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน 
 มิติที่ 7   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย 

- ข้อมูลมิติที่ 6, 7 สามารถบันทึกไดใ้น electronic portfolio  

- กลุ่มงานอายุรกรรมฯ บันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและ
รายสถาบัน (ผ่านระบบสารสนเทศ) แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่
ก าหนด  
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หมวดที่ ๙ งานวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน รพ.ต ารวจ 

รายช่ือคณะท างานดูแลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ที่ปรึกษา          

- พ.ต.อ. วรชาติ โมฬีฤกษ์ภูม ิ        

- พ.ต.ท.หญิง สุรีรตัน์ จารหุทัย        

คณะท างาน         

 - พ.ต.ท. จิรายุ วิสูตรานุกูล  ประธานคณะท างาน  

- ว่าท่ีพ.ต.ต.หญิง ธันยพร ฉันทโรจน์ศิร ิ      

- นพ. วิพัชร พันธวิมล         

ฝ่ายสนบัสนุน         

 - พ.ต.ท.หญิง อลิศรา แสงวิรุณ สจุริต       

- ภก. อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ 

บทบาทหน้าที่ของคณะท างานดูแลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ ๑. ให้

ค าแนะน าและ/หรือเป็นอาจารย์ทีป่รึกษางานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ 

๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานการท างานวิจัยแก่แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ 

๓. ร่วมกิจกรรมกบัคณะกรรมการวิจัย รพ.ต ารวจ เพื่อพัฒนาความสามารถการท าวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน

อายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจให้ดียิ่งข้ึน      

๔. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบวธิีวิจัยของบทความที่แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอในกิจกรรม Journal club 

เป้าหมายของคณะท างานดูแลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ 

๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยัการวิพากษ์งานวิจัย และการน าผลการวจิัยไปใช้

ประโยชน์  ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์    

๒. สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๓ ท างานวิจยัที่มีคุณภาพให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา

ที่ราชวิทยาลัยที่ก าหนด (ประมาณเดือนมกราคม)    

๓. สนับสนุนให้แพทยป์ระจ าบ้านอายุรศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๓ น าเสนอผลงานวิจัย   

- งานประชุมวิชาการประจ าปี รพ.ต ารวจ ( ประมาณเดือนตลุาคม )   

- งานประชุมวิชาการประจ าปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ( ประมาณเดือนเมษายน ) 

๔. สนับสนุนให้งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ได้รับการตีพิมพ ์
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ก าหนดระยะเวลาการท างานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ  

จบแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ 

- ได้โครงร่างงานวิจัย 

 - ยื่นโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอค ารบัรองจริยธรรมจาก IRB รพ.ต ารวจ   

จบแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒        

- ได้งานวิจัยที่เตรียมน าเสนอในงานประชุมวิชาการรพ.ต ารวจ    

ขณะเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๓       

- ได้งานวิจัยที่พร้อมส่งในระยะเวลาที่ก าหนดและเตรียมน าเสนอในงานประชุมวิชาการประจ าปี ราชวทิยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

 ตารางสอนงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

- ครั้งท่ี ๑: เดือนที่ ๔ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ )  

- ครั้งท่ี ๒: เดือนที่ ๗ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ )  

- ครั้งท่ี ๓: เดือนที่ ๑๐ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒ )  

- ครั้งท่ี ๔: เดือนที่ ๑๒ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ) 

Research month ครั้งที่ ๑        

 วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. เดือนที่ ๔ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ): สอนพื้นฐานการวิจัย       

ตารางสอนพื้นฐานการวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- สัปดาห์ท่ี ๑ แนวทางการท างานวิจัยใน รพ. ต ารวจ ชนิดของงานวิจัย และการตั้งค าถามวิจยั  

 สอนโดย พ.ต.ท. จิรายุ  วิสตูรานุกลู      

- สัปดาห์ท่ี ๒ ตัวอย่างงานวิจัยและแนวทางการเก็บข้อมูล     

 สอนโดย ว่าท่ีพ.ต.ต.หญิง ธันยพร  ฉันทโรจน์ศิริ       
- สัปดาห์ท่ี ๓ IRB และการลงข้อมูลในโปรแกรม Excel     

 สอนโดย ภก. อฐิรัฐ  จันทร์พานิชเจริญ        

- สัปดาห์ท่ี ๔ Critical appraisal       

  สอนโดย อ.นพ. วิพัชร  พันธวิมล 
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Research month ครั้งท่ี ๒         

วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. เดือนที่ ๗ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณ

เดือน มกราคม ๒๕๖๑ )          

- แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ พร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย น าเสนอหัวข้องานวิจัย ที่มาของงานวิจัย 

ค าถามงานวิจัย และ Concept paper ( สัปดาห์ละ ๒ คน ) 

Research month ครั้งที่ ๓         

วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. เดือนที่ ๑๐ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณ

เดือน เมษายน ๒๕๖๑)          

- แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ พร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย น าเสนอ Conceptual framework 

ระเบียบวิธีวิจยั วิธีและแบบฟอรม์การเก็บข้อมูล และแผนการน าเสนอข้อมูล ( สัปดาหล์ะ ๒ คน ) 

Research month ครั้งที่ ๔         

วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. เดือนที่ ๑๒ หลังเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ ( ประมาณ

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ )          

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ พร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (สัปดาห์ละ ๒ คน) 

ตารางสอนงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ : สอนความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐานและการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม STA 

โดยคณะกรรมการวิจัย รพ.ต ารวจ 
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หมวดที่ ๑๐ รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน ปี ๑ – ๓ และ Practical residents 

๑. พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา  อัมพลเสถียร 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓ พญ. ศศินิภา ตรีทิเพนทร ์

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ - 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ พญ. สุดาภรณ์  สี่สุวรรณ 

Practical resident นพ. กฤตภาส  จุลกทัพพะ 

๒. พ.ต.ต.หญิง สุธนา  โพธิ์มณี 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓ พญ. วริษฐา วรเพียรกลุ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ -  

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ พญ.รัชตา  วรรณะ 

Practical resident พญ.สุภัชญา  แพร่ไชยกูล 

๓. ว่าที่พ.ต.ต.หญิง ภัสรา อังกินันทน์ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓  นพ. พรเทพ อมรฤทธ์ิวณิช 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ นพ. เทิดทูน   หวังไพบูลย์กิจ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ นพ. วริทธิ์ เอกปรัชญากุล 

Practical resident พญ. อารดา  โอวาทตระกลู 

๔. ว่าท่ีร.ต.ต. กันต์  โอโกโนกิ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓  นพ. กิตติภัทท ์ เอี่ยมบุตรลบ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ พญ. อภิศรา   สุริยะกุล 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ นพ. บุญสิน พูลประสาท 

Practical resident  - 

๕. ว่าที่ร.ต.ต. หญิงชุติรัตน์ ประมุขสรรค์ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓  พญ. วิจิตรา เทียรเดช 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ พญ. ธัญวรรณ ประทุมสุวรรณ 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ นายแพทย์ยศธร จันทรวเิชียร  

Practical resident  - 
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๖. นายแพทย์ดลวัฒน์  แสงพาณิชย ์

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๓  นพ.จักรพงษ ์ จิตต์เจริญธรรม 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๒ พญ. โสภิดา ธรรมมงคลชัย 

แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ นพ.พันธุ์ธัช      บูรณกิจยานนท์ 

Practical resident  - 

๗. นายแพทย์สกลวัชร มนต์ไตรเวทย์ 

  แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ นพ.อธิษฐ์ สันติด ารงกุล 

  Practical resident พญ.ธนวดี สิทธิผลกุล 
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หมวดที่ ๑๑ ภาคผนวก 

๑. ขอความร่วมมือในการขอ Autopsy หรือ Necropsy โดยมีรางวัลให้กับแพทย์ประจ าบ้านที่ขอ 

    Autopsy / Necropsy ไดด้ังนี ้

 • Autopsy ได้ค่าตอบแทน  ๑,๕๐๐ บาท/ราย 

 • Necropsy ได้ค่าตอบแทน  ๕๐๐ บาท/ราย 

๒.การดูแลผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วย 

 แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ( ๑, ๒, ๓ ) จะต้องมาให้การดูแลผู้ป่วยทุกวัน 

 กรณีที่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี ๑ ป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๓ ( หรือแพทย์ประจ าบ้าน

ช้ันปีท่ี ๒ ในกรณีที่ไมม่ีแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๓ ) ที่อยู่หอผู้ป่วยเดียวกับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี ๑ จะเป็นผู้ดูแล

ผู้ป่วยแทน 

 กรณีแพทย์ประจ าบ้านไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 คร้ังท่ี ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาจะตักเตือนโดยวาจา ไม่มีลายลกัษณ์อักษร   

คร้ังท่ี ๒ อาจารย์ที่ปรึกษาจะตักเตือนโดย มลีายลักษณ์อักษร 

 คร้ังท่ี ๓ จะได้รับเวรนอกเวลาราชการเพิ่ม ๑ เวรใน period ถัดไป 

๓. การรับปรึกษาผู้ป่วยต่างแผนก ( ไม่รวมห้องฉุกเฉิน ) ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  

๓.๑ ให้รับใบ Consult ที่แพทยศาสตรศึกษาอายุรกรรม ตึกข้าราชการต ารวจ ช้ัน ๗ โดยต้องแจ้งและเขียน

ช่ือทับช่ืออาจารย์ที่ร่วมดูแลในใบ Consult ทุกราย 

๓.๒ กรณีมีใบ Consult ลงรับไวภ้ายใน ๑๔.๓๐ น. ให้ถือเป็นการปรึกษาภายในวันนั้น และแพทยป์ระจ า

บ้านท่ีได้รับใบ Consult ต้องไปให้ค าปรึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน แต่เนื่องจากมีกรณีทีไ่ม่สามารถตดิต่อแพทย์

ประจ าบ้านได้ จึงมีแนวทางปฏิบตั ิและบทลงโทษดังนี ้

กรณีปรึกษาเร่งด่วน (Urgent)  

 ให้แพทย์เจ้าของไข้ท่ีต้องการปรึกษา ติดต่อแพทย์ล าดับคิวที่รบัปรึกษาโดยตรง โดยทางเจา้หน้าท่ี

แพทยศาสตรศึกษาอายุรกรรมฯ เป็นผู้จัดใหค้ิว หากแพทย์ผู้ปรึกษาติดต่อไมไ่ด้ ให้เจา้หน้าท่ี ฯ โทรศัพท์แจ้งแพทย์

ประจ าบ้านท่ีถึงล าดับรับปรึกษา และหากยังติดต่อไมไ่ด้ภายใน ๑ ช่ัวโมง ให้มอบหมายแก่แพทย์ประจ าบ้าน ในล าดับ

การรับปรึกษาถัดไปดูแลแทน และแจ้งให้ อาจารยผ์ู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านรับทราบ เพื่อพูดคยุและซักถามเหตผุลกบั

แพทย์ประจ าบ้านท่ีไมส่ามารถติดต่อไดต้ามก าหนด หากมีเหตุผลที่สมควรใหล้ าดับการรับปรึกษาเปน็ตามเดิม หากมี
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เหตุผลไม่สมควร จะลงโทษโดยให้แพทย์ประจ าบ้านรายนั้นรับการปรึกษาเพิ่ม จากแพทย์ประจ าบ้านท่ีรับแทนไปก่อน

อีก ๑ ครั้ง นอกเหนือจากการรบัปรึกษาต่อเป็นคนถัดไป 

กรณีปรึกษาไม่เร่งด่วน (Non-urgent)  

 เจ้าหน้าท่ีแพทยศาสตรศึกษาอายรุกรรมรับใบ Consult และแจกให้แพทย์ประจ าบ้านผู้ได้รับมอบหมาย

ตามล าดับ โดยให้ใส่ใบ Consult ในช่องเอกสารของแพทย์ประจ าบา้นตามช่ือน้ัน ๆ โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องรับ   ใบ 

Consult ไปด าเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละวัน หากถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. พบว่า มีแพทย์ประจ าบ้านทีไ่ดร้ับมอบหมายยัง

ไม่ได้มารับใบ Consult ไปด าเนินการ ให้เจ้าหน้าท่ีโทรศัพท์แจง้แพทย์ประจ าบ้านรายนั้น หากติดต่อไม่ได้จนถึง 

๑๖.๐๐ น. ให้มอบใบ Consult นั้นแก่แพทย์ประจ าบา้นล าดับถัดไป และแจ้งให้อาจารย์ผูดู้แลแพทย์ประจ าบ้าน

รับทราบ เพื่อพูดคุยและซักถามเหตุผลกับแพทย์ประจ าบ้านท่ีไม่สามารถตดิต่อได้ตามก าหนด หากมีเหตุผลที่สมควรให้

ล าดับการรับปรึกษาเป็นตามเดิม หากมีเหตุผลไม่สมควร จะลงโทษโดยให้แพทย์ประจ าบ้านรายนั้นรับการปรึกษาเพิ่ม

จากแพทย์ประจ าบา้นท่ีรับแทนไปก่อนอีก ๑ ครั้ง นอกเหนือจากการรับปรึกษาต่อเป็นคนถัดไป 

ก่อนการย้าย ให้สรุป case ที่ยังไม่ได้ off service ทุกรายส่งต่อให้แพทย์ประจ าบ้านคนต่อไปท่ีจะมา อยู่ต่อ/

แทนทุกครั้ง 
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ภาคผนวกที ่8 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
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ภาคผนวกที ่9 
เกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้าน และแบบประเมิน 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน รอบท่ี ......... 
วันที่ .................................... 

 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. คะแนนขณะสัมภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 40 

2. คะแนนเก็บ คิดเป็นร้อยละ 60 

คะแนนเก็บ 
 ค านวนจาก GPA + Grade Med + AD CUTEP + ใบ recommend (5 คะแนน) รวมเป็น 60 
คะแนน 
คะแนนสัมภาษณ์ 
 ประกอบด้วย ทั่วไป (20 คะแนน) + clinical judgment (10 คะแนน) + บุคลิกภาพ (5 คะแนน) + เจต
คติ (5 คะแนน) 
 

ชื่อ – สกุล 
คะแนนเก็บ 
(60 คะแนน) 

ทั่วไป 
(20 คะแนน) 

Clinical 
judgment 
(10 คะแนน) 

บุคลิกภาพ 
(5 คะแนน) 

เจตคติ 
(5 คะแนน) 
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ภาคผนวกที ่10 

 
 

แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 
เขียนที ่  

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
เรียน ประธานหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายรุศาสตร์ 
 ด้วยข้าพเจ้า นาย / นางสาว นามสกลุ  
เลข ว. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี  
 มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ เมื่อวันท่ี  
เหตุผล    
 ขอแสดงความนับถือ 
  
 ................................ 
 (................................)  ผู้ยื่นค าร้อง 
เรียน    
 อนุมัติ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
 ไม่อนุมตั ิ
 ................................ 
 พันต ารวจเอก ประพัฒน์  วงศ์วิสุทธิกุล  
ประธานหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายรุศาสตร์ 
 วันท่ี................................ 
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ขัน้ตอนค ารอ้งขอตรวจสอบผลการสอบของแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์

เขยีนค ารอ้งขอตรวจสอบผลการสอบทีฝ่า่ยการศกึษาหลงัปรญิญา กล่มงานอายุรกรรมฯ ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัจากวนัประกาศผลสอบแต่ละครัง้ 

ฝา่ยการศกึษาหลงัปรญิญา น าใบค ารอ้งขอตรวจสอบผลการสอบส่งใหป้ระธานหลกัสตูรลงนามอนุมตั ิ

กรรมการจะด าเนินการตรวจสอบความููกตอ้งของผลการสอบภายใน 5 วนัท าการ 

เจา้หน้าทีก่ารศกึษาหลงัปรญิญาของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ นดัหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นผูย้ ืน่ค ารอ้งมา
รบัทราบผลการตรวจสอบกบัประธานหลกัศุตรหรอืทีเ่จา้หน้าทีก่ารศกึษาหลงัปรญิญา 

หากปแพทยป์ระจ าบา้นผูย้ ืน่ค ารอ้ง ยงัมขีอ้สงสยัและตอ้งการดกูระดาษค าตอบของตนเอง ขอใหเ้จา้หน้าที่
ผูร้บัผดิชอบนดัหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นพบประธานหลกัศุตร หรอืาจารยท์ีเ่ป็นผูแ้ทน (ไมอ่นุญาตใหดู้
กระดาษค าตอบ หรอืค าแนนของผูอ้ื่น / ขอ้สอบและเฉลย) 

ฝา่ยการศกึษาหลงัปรญิญาของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ เชญิแพทยห์ระจ าบา้นมารบัทราบผลการตรวจสอบ โดย
มปีระธานหลกัสตูรหรอืาจารยท์ีเ่ป็นผูแ้ทน ร่วมชีแ้จงแพทยป์ระจ าบา้นดว้ย 

ในการขอดกูระดาษค าตอบของตนเอง แพทยป์ระจ าบา้นผูย้ ืน่ค ารอ้งตอ้งมาตามวนั-เวลานดั การตรวจสอบกระดาษค าตอบ 
จะจดัใหด้เูป็นรายบุคคลเท่านัน้ ระหว่างการตรวจสอบ หา้มกระท าการใด ๆ กบัเอกสารต่าง ๆ ทีใ่หต้รวจสอบ ผูท้ีไ่มม่า
ตรวจสอบกระดาษค าตอบตามทีน่ดัหมาย ูอืว่าสละสทิธิใ์นการตรวจสอบและไมส่ามารูยืน่ขอตรวจสอบผลการสอบในวชิา
นัน้ ๆ อกี 
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ภาคผนวกที่ 11 
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา / อนุสาขาท่ีขอเปิดฝึกอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลา ระบุจ านวน
ชั่วโมง/สปัดาห์) 

เต็มเวลา บางเวลา 
1 พล.ต.ต. เกษม รัตนสุมาวงศ์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
2 พล.ต.ต. หญิง สุนันท์  เบญจเจริญวงศ์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ   
3 พ.ต.อ.หญิง พันวด ี รัตนสุมาวงศ์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ   
4 พ.ต.อ.หญิง วรรณีย ์ ตระการวนิช พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบประสาท   
5 พ.ต.อ. ดามพันธ ์ นิลายน พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบประสาท   
6 พ.ต.อ. พจน ์ ตันนิรันดร พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ   
7 พ.ต.อ. สุรัตน ์ ทรงพานิช พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต   
8 พ.ต.อ. วรชาต ิ โมฬีฤกษ์ภูม ิ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
9 พ.ต.อ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร   
10 พ.ต.อ. พรเทพ ลีลาสงวน พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต   
11 พ.ต.อ. ศุภฤกษ ์ พัฒนปรีชากุล พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
12 พ.ต.อ. เชาวลิต พัฒนสิริกุล พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร   
13 พ.ต.อ. ประพัฒน ์ วงศ์วิสุทธิกุล พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ   
14 พ.ต.อ. อนุรักษ ์ เจียมอนุกูลกจิ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
15 พ.ต.ท.หญิง รัชนี ชาญสุไชย พบ, วว.โรคระบบประสาท   
16 พ.ต.ท.หญิง พัสวี  วนานุวธั พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ   
17 พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ จารุหทัย พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา   
18 พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อัมพลเสถียร พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ   
19 พ.ต.ท. อรรถพล วนาเดช พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต   
20 พ.ต.ท. จิรายุ   วิสูตรานุกูล พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ   
21 พ.ต.ท. กฤติชาต ิ ก าจรปรีชา พบ, วว.โลหิตวิทยา   
22 พ.ต.ท. วสันต์ ซุนเฟื่อง พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
23 พ.ต.ท.หญิง รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
24 พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย์     พินิจเวชการ พบ, วว.โลหิตวิทยา   
25 พ.ต.ท.หญิง วรพิชา โพธิ์ใบกุล พบ, วว.ตจวิทยา   
26 พ.ต.ท.หญิง วลัยลักษณ ์ มีประถม พบ, วว.ตจวิทยา   
27 พ.ต.ท.หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต   
28 พ.ต.ท.หญิง ดวงนภา         เบญจวงศ์เสถียร พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา   
29 พ.ต.ท.หญิง ภัสรา           อังกินันทน์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ   
30 พ.ต.ต.หญิง สุธนา โพธิ์มณ ี พบ, วว.ตจวิทยา   
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลา ระบุจ านวน
ชั่วโมง/สปัดาห์) 

เต็ม
เวลา 

บางเวลา 

31 พ.ต.ต. ไกรฤกษ์               เชษฐกุลานรุักษ์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
32 พ.ต.ต. ธนพล                  โอฬาระชนิ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
33 ว่าที่ร.ต.ต.หญิง ชุติรัตน์      ประมุขสรรค์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบประสาท   

34 ว่าที่ร.ต.ต. กันต์               โอโกโนก ิ
พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
วว.เวชบ าบัดวกิฤต   

35 นายแพทย์ วิพัชร             พันธวิมล พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
36 นายแพทย์ ดลวัฒน์         แสงพานิชย ์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต   
37 นายแพทย์ สกลวัชร         มนต์ไตรเวศย์ พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
38 แพทย์หญิง ดาดนุช          ศาสตระรุจ ิ พบ, วว.ตจวิทยา   
39 นายแพทย์ ณัฐพงศ์          เลาห์ทวีรุ่งเรือง พบ, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ   
40     
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ภาคผนวกที่ 12 

การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ 
1. หลักเกณฑ์แหละเหตุผล 

 กลุ่มงานอายุรกรรมฯ จัดให้มีการด าเนินการคัดเลือกแพทย์ท่ีมีคณุสมบัติและความสามารถเหมาะสม เพื่อ

บรรจุเป็นอาจารยเ์ป็นระยะ สอดคล้องกับแผนทรัพยากรบุคคลเพือ่รองรับพันธกิจและวสิัยทัศน์ของกลุ่มงานฯ และ

โรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งอาจารยม์ภีาระงานต่าง ๆ ได้แก่ งานสอน งานบริการทางวิชาการ งานวิจัย งานบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอายุรกรรมฯ มกีารปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ

และเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของกลุ่มงานายรุกรรมฯ ณ ขณะนั้น 

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์แพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม 

3. เกณฑ์การพิจารณา 

3.1 คุณวุฒิ 

3.1.1.  ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑติ รวมถึงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ 

3.1.2.  ได้รับวุฒิบัตรอายรุศาสตร์ และวฒุิบัตรอายุรศาสตร์อนุสาขาในสาขาต่างๆ หรือผ่านการฝึกอบรม

และปฏิบตัิงานครบหลักสูตรอายุรศาสตร์ และอายรุศาสตร์อนุสาขาจากสถาบันท่ีแพทยสภารับรอง หรือ

จากสถาบันต่างประเทศซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และเป็นอนุสาขาที่ทางกลุ่มงานมีความต้องการ หรือ 

3.1.3.  ได้รับวุฒิบัตรตจวิทยา หรือ อายุรศาสตรโ์รคระบบประสาท หรือ อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา หรอื 

อายุรศาสตรโ์ลหติวิทยา หรือผา่นการฝึกอบรมและปฏิบตัิงานครบหลักสตูรสาขาดังกล่าว จากสถาบันท่ี

แพทยสภารบัรอง หรือจากสถาบนัต่างประเทศซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และเป็นอนุสาขาท่ีทางกลุ่มงาน

มีความต้องการ หรือ 

3.1.4.  ก าลังฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นอายุรศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 และก าลังจะศึกษาต่อในอนุสาขาฯ ที่กลุ่ม

งานอายุรกรรมฯ ก าลังขาดแคลน ซึ่งกลุ่มงานอายุรกรรมฯ เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมคีุณสมบตัิเหมาะสม

ต่อการเป็นอาจารย์แพทย์ ในกรณีนี้ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ 

และจะด าเนินการบรรจุต่อเมื่อแพทย์ท่านน้ันส าเรจ็การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และได้รับหนงัสอื

รับรองหรือวุฒิบัตรเรยีบร้อยแล้ว 

3.2 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

3.2.1 ต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคดัเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งของ

ลูกจ้างช่ัวคราวของโรงพยาบาลต ารวจ 
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3.2.2 มีความสามารถและรับผิดชอบใน พันธกิจ การเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ งานบรกิาร

ทางวิชาการและวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ งานปริหารความเสี่ยง งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน

อื่น ๆ ท่ีกลุ่มงานอายุรกรรมฯ มอบหมาย รวมถึงการปฏิบัตติามนโยบายของโรงพยาบาลต ารวจ 

3.2.3 มีทักษะและสมรรถนะการท างานวิจัย โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการวิจยัของกลุ่มงาน

อายุรกรรมฯ 

3.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ด้านจรยิธรรมและสังคม ได้แก่ 

 มีเจตคติต่อความเห็นครูและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและสนใจใฝ่รู้ทางวิชาการและงานวิจัย 

 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ด ี

 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4. กระบวนการพิจารณา 

4.1 กระบวนการรับสมัคร 

      ประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรมฯ และหรือ website ของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ 

 4.2 กระบวนการหาข้อมูล 

หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรมฯ แตง่ตั้งอาจารย์ในกลุ่มงานฯ จ านวน 2 – 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัตผิู้สมัคร ว่ามีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมูล

เกี่ยวกับผูส้มัครตามความเหมาะสม เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรือใบรับรองการปฏบิัติงาน 

เป็นต้น ข้อมูลของผู้สมัครจะน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์แพทย์ในวันคัดเลือก ( ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นหรือเคย

เป็นแพทย์ประจ าบ้านท่ีผ่านการฝกึอบรมจากกลุม่งานอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ มาก่อน อาจารย์ใน

กลุ่มงานฯ ทราบข้อมลูเกี่ยวกับผู้สมัครอยู่แล้ว ให้ผ่านกระบวนการนีไ้ด้ )  

 4.3 กระบวนการคัดเลือก 

4.3.1 ประกาศวันประชุมคดัเลือก ให้อาจารย์ผูม้ีสิทธ์ิลงคะแนนเสยีงรับทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 

สัปดาห ์

4.3.2  ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงคัดเลือก ได้แก่ อาจารย์แพทย์ในกลุ่มงานฯ ทุกท่านท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา 

4.3.3  ในวันประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือก ต้องมผีู้แทนองค์กรแพทย์โรงพยาบาลต ารวจร่วมเป็นสักขี

พยาน 

4.3.4 อาจารยผ์ู้มสีิทธ์ิฯ สามารถลงคะแนนคัดเลือกได้เท่ากับจ านวนต าแหน่งที่จะบรรจุหรือน้อยกว่า  

(ไม่สามารถลงคะแนนคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งท่ีจะบรรจุ) เป็นการลงคะแนนแบบลับ โดยใช้ใบ



150    เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร์ 

 

 

#7 | 21-02-2018 

ลงคะแนนท่ีเตรียมไว้ ในกรณีที่อาจารยไ์ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้สามารถส่งใบลงคะแนนล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมคัดเลือกที่ส านักงานกลุ่มงานอายุรกรรมฯ 

4.3.5 คะแนนจากอาจารย์ผูม้ีสิทธ์ิแต่ละท่านมีน้ าหนักคะแนนเท่ากัน  

4.4 เกณฑ์การตัดสิน 

 การไดร้ับคัดเลือก เป็นอาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 70 

ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด และผูส้มัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าเป็นผู้มสีิทธ์ิในต าแหน่งน้ัน ๆ ตามล าดับคะแนน

จากมากไปน้อย โดยทีผ่ลการตัดสนิของคณะอาจารย์ในกลุ่มงานอายุรกรรมฯ ถือเป็นการสิ้นสุด 

 หลังจากรับทราบผลการคดัเลือกแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรมฯ จะน ารายชื่อแพทย์ท่ีไดร้ับการคดัเลือก

น าเสนอต่อโรงพยาบาลต ารวจเพือ่พิจารณาด าเนินการบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ต่อไป 
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ภาคผนวกที่ 12 

การประเมินภาระงานอาจารย์ 

กลุ่มภาระงานอาจารย์ 

ภาระงานอาจารย์แบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี ้

1 งานด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

1.1. การสอนภาคทฤษฎ ี

1.2. การสอนภาคปฏิบตั ิ

1.3. การประเมินผล 

1.4. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5. การตรวจรายงาน E-Portfolio  

1.6. การเขียนบทความวิชาการ ต ารา 

1.7. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ หรืองานวิจัย 

1.8. การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ ์

1.9. การเป็นวิทยากร หรือการบรรยายทางวิชาการ 

2 งานด้านบริการทางการแพทย์ 

2.1. การตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก 

2.2. การท างานในหอผู้ป่วย และเป็นอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย 

2.3. การท าหัตถการ 

2.4. การอยู่เวร และปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

3   งานวิจัย 

2.5. การท างานวิจัย 

2.6. การตีพิมพ์ และน าเสนอผลงานวิจัย 

4 งานบริหาร 

4.1 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการใน โรงพยาบาล 

4.2 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนอก โรงพยาบาล 

4.3 การตรวจประเมินในงานประกันคณุภาพ 

5 งานพัฒนาตนเอง 

5.1 การประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

5.2 การอบรมอื่นๆ เช่น แพทยศาสตรศ์ึกษา วิจัย เป็นต้น 

6 งานอ่ืนๆ ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์  
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การแบ่งกลุ่มอาจารย์ ตามภารกิจหลัก 

กลุ่มที่ 1 ต าแหน่งสูงกว่าอาจารยห์ัวหน้ากลุ่มงาน สบ. 6 ขึ้นไป 

กลุ่มที่ 2 ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่งาน 

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ สบ. 5 

กลุ่มที่ 4 อาจารย์ สบ. 4 

กลุ่มที่ 5 อาจารย์ สบ. 3 ลงมา 

หมายเหตุ กรณีมีเหตผุลเป็นกรณพีิเศษ อาจคิดภาระงานแตกต่างจากท่ีก าหนดโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา 

ร่วมกับคณะกรรมการของภาควิชา 

ภาระงานขั้นต่ าและสัดส่วนภาระงาน 

การก าหนดภาระงานข้ันต่ าและสดัส่วนภาระงานของอาจารย์ในแตล่ะกลุม่ (ตารางท่ี 1) 

1. ในแต่ละปี อาจารย์จะประเมินภาระงานปีละครั้ง ตามปฏิทินปีการศกึษาของแพทย์ประจ าบ้าน 

2. หน่วยท่ีใช้คิดภาระงานเป็นหน่วยช่ัวโมง โดยคิดภาระงานท้ังหมดเปน็ 48 สัปดาหต์่อรอบการประเมิน 

3. ส่งสรุปภาระงานของอาจารย์ให้หวัหน้าภาควิชา 
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1. งานด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

1.1 การสอนภาคทฤษฎี 
ลักษณะการสอน การคิดภาระงาน 

1.1.1 อาจารยเ์ป็นผูส้อนทั้งหมด 2 ช่ัวโมงท างานต่อ 1 ช่ัวโมงสอน 
1.1.2 อาจารยร์่วมในการสอน  2 ช่ัวโมงท างานต่อ 1 ช่ัวโมงสอน 
1.1.3 อาจารยเ์ข้าร่วม คิดเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 
1.1.4 อาจารย์ที่เป็นผู้ควบคมุ หรอื facilitator คิดเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 

หมายเหตุ  
 การสอนภาคทฤษฎี หมายถึง lecture, admission report, grand round, interdepartment 

conference, case conference, journal club, mortality conference, topic review 

1.2 การสอนภาคปฏิบัติ  
ลักษณะการสอน การคิดภาระงาน 

1.2.1 สอนที่หอผู้ป่วย  คิดเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 
1.2.2 สอนที่คลินิกผู้ป่วยนอก  คิดเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 
1.2.3 สอนหรือคมุการท าหตัถการ คิดเท่ากับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 

หมายเหตุ 
การสอนภาคปฏิบตัิ หมายถึง bedside teaching, ward teaching round 

1.3 การประเมินผล 
1.3.1 การออกข้อสอบ 

ชนิดของข้อสอบ การคิดภาระงาน 
1.3.1.1 MCQ  1 ช่ัวโมงต่อข้อสอบ 1 ข้อ  
1.3.1.2 ASCE 4 ช่ัวโมงต่อข้อสอบ 1 ข้อ 
 

1.3.2 การคุมสอบ 

ชนิดของการสอบ การคิดภาระงาน 
1.3.2.1 การคุมสอบ MCQ คิดเท่ากับช่ัวโมงปฏิบตัิจริง 
1.3.2.2 การคุมสอบ long case  คิดเท่ากับช่ัวโมงปฏิบตัิจริง 
1.3.2.3 การคุมสอบ ASCE คิดเท่ากับช่ัวโมงปฏิบตัิจริง 
1.3.2.4 EPA คิดเท่ากับช่ัวโมงปฏิบตัิจริง 
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1.4 การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 
ชนิด การคิดภาระงาน 

1.4.1.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านรายบุคคล 10 ช่ัวโมงการท างาน ต่อปีการศึกษา ต่อคน 

หมายเหตุ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา มหีน้าท่ีติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่างๆของแพทย์ประจ าบ้านและให้

ค าแนะน าอย่างน้อย ทุก 2 เดือน และมีการบันทึกในแฟ้มประวตัิส่วนตัวของแพทย์ประจ าบ้าน 

1.5 การตรวจรายงาน E-Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้าน 
ชนิด การคิดภาระงาน 

1.4.1.1 ตรวจรายงาน E-Portfolio 10 ช่ัวโมงการท างาน ต่อปกีารศึกษา ต่อคน 
 

1.6 การเขียนบทความวิชาการ ต ารา 
ชนิด การคิดภาระงาน 

1.6.1 บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย ์
1.6.2 ต ารา 
1.6.3 เอกสารประกอบการสอนในรูป word, pdf file 

15 ช่ัวโมง ต่อเรื่อง 
15 ช่ัวโมง ต่อเรื่อง 
5 ช่ัวโมง ต่อเรื่อง 

หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการสอนที่เป็น powerPoint file ไม่คิดภาระงานในส่วนการเขียนบทความแต่คดิรวมแล้วใน

การเตรียมการสอนภาคทฤษฏ ี

1.7      การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 
1.7.1 วิทยานิพนธ์ของแพทย์ประจ าบ้าน 4 ช่ัวโมงท างานต่อเดือนต่องานวิจัย 1 เรื่อง 
1.7.2 วิทยานิพนธ์ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 2 ช่ัวโมงท างานต่อเดือนต่องานวิจัย 1 เรื่อง 

หมายเหตุ 
การคิดภาระงาน นับเวลาตั้งแต่วันที่โครงร่างการวิจยัได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยของ โรงพยาบาล 

1.8.     การเป็นกรรมการอ่านหรือสอบวิทยานิพนธ์ 

ชนิด การคิดภาระงาน 
1.8.1 ตรวจรายงาน หรือวิทยานิพนธ์ 10 ช่ัวโมงการท างาน ต่อฉบับ 
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1.9.     การเป็นวิทยากร หรือการบรรยายทางวิชาการ 

ชนิดของการบรรยาย การคิดภาระงาน 
1.9.1 ใน โรงพยาบาลต ารวจ 2 เท่าของช่ัวโมงการบรรยาย 
1.9.2 ในกรุงเทพ และเขตปริมณฑล 2 เท่าของช่ัวโมงการบรรยาย + 2 ช่ัวโมงการเดินทาง 
1.9.3 ต่างจังหวัด 2 เท่าของช่ัวโมงการบรรยาย + 5 ช่ัวโมงการเดินทาง 
1.9.4 ต่างประเทศ 2 เท่าของช่ัวโมงการบรรยาย + 16 ช่ัวโมงการเดินทาง 

หมายเหตุ 
การคิดภาระงานต้องมีโครงการชัดเจน และไดร้ับการอนุมตัิจากหัวหน้ากลุ่มงาน และนับเฉพาะกิจกรรมเพื่อ

งานองค์กรของรัฐบาลหรือชุมชนเท่าน้ัน (ไม่รวมของบริษัทยาหรือองค์กรเอกชน) 

2.งานด้านบริการทางการแพทย์ 

2.1 การตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก 

 1 ครั้งคิดเป็น 3 ช่ัวโมงการท างาน 

 การออกตรวจคลินิกนอกเวลาไม่คดิเป็นภาระงาน 

2.2 การท างานในหอผู้ป่วย 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 
2.2.1 เป็นอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย 2 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 40 ช่ัวโมงต่อ

เดือน 
2.2.2 การตรวจผู้ป่วยหรือ ward round คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิงานจริง และไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ต่อวัน 

หรือ ไม่เกิน 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ ไม่เกิน 40 ช่ัวโมงต่อ
เดือน 

 

2.3 การท าหัตถการ 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 
2.3.1 การท าหัตถการ คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิงานจริง 
 

2.4 การอยู่เวร และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 
2.4.1 อยู่เวร on call จ านวนช่ัวโมงท่ีอยู่เวร  หาร 2  
2.4.2 อยู่เวรที่ต้องเข้ามาดผูู้ป่วย คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีเข้ามาปฏิบัติงานจริง x 1.5 
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3.งานวิจัย 

3.1 การท างานวิจัย 

คิดภาระงาน = สัดส่วนของงานวิจัย x ช่ัวโมงท างานต่อเดือนต่องานวิจัย 1 เรื่อง 

จ านวน สัดส่วนของงานวิจัย 
3.1.1 ผู้วิจัยคนเดียว 1 
3.1.2 ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม รวม 2 คนขึ้นไป  
         ผู้วิจัยหลัก 
         ผู้วิจัยร่วม 

 
0.7 
0.3 

 

หมายเหตุ 

 การคิดภาระงาน นับเวลาตั้งแต่วันที่โครงร่างการวิจยัได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยของ โรงพยาบาล 

 ช่ัวโมงการท างาน ไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อเดือนต่อเรื่อง 

 เป็นที่ปรึกษางานวิจัย คิดภาระงานในส่วน 1.7 การเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย 

3.2  การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
คิดภาระงานเป็นช่ัวโมงการท างาน = สัดส่วนของงานวิจัย x ชนิดของวารสารที่ตีพิมพ ์

3.2.1 สัดส่วนของงานวิจัย 

สัดส่วนของงานวิจัย  
3.2.1.1 เป็นผู้นิพนธ์ คนเดยีว 
3.2.1.2 เป็นผู้นิพนธ์ คนที่ 1 หรือคนสุดท้าย 
3.2.1.3 เป็นผู้นิพนธ์คนที่ 2 (ผู้นิพนธ์มากกว่า 2 คน) 
3.2.1.4 เป็นผู้นิพนธ์คนที่ 3 (ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คน) 
3.2.1.5 เป็นผู้นิพนธ์คนที่ 4 ขึ้นไป (ผู้นิพนธ์มากกว่า 4 คน) 

1 
0.7 
0.25 
0.1 
0.05 

 

3.2.2 ชนิดของวารสารที่ตีพิมพ์ 

ชนิดของวารสาร  
3.2.2.1 วารสารในประเทศ ภาษาไทย 
3.2.2.2 วารสารระดับนานาชาติทีไ่ม่มี impact factor 
3.2.2.3 วารสารระดับนานาชาติทีม่ี impact factor 

70 
120 
120 x impact factor 
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หมายเหตุ  
การคิดภาระงาน คดิเฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่ประเมินภาระงาน (พิจารณาจากฉบบัที่ 

และปีท่ี ของวารสารทางการแพทย์) 

3.3 การน าเสนอผลงานวิจัย 

ชนิดของการประชุม การคิดภาระงาน 
3.3.1 การน าเสนอในรูป oral presentation 

 ใน โรงพยาบาล 

 ในกรุงเทพ และปริมณฑล 

 ในต่างจังหวัด 

 ในต่างประเทศ 

10 ช่ัวโมงการท างานต่อเรื่อง 
ไม่คิดช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 2 ช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 5 ช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 16 ช่ัวโมงการเดินทาง 

3.3.2 การน าเสนอในรูป poster presentation 

 ใน โรงพยาบาล 

 ในกรุงเทพ และปริมณฑล 

 ในต่างจังหวัด 

 ในต่างประเทศ 

3 ช่ัวโมงการท างานต่อเรื่อง 
ไม่คิดช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 2 ช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 5 ช่ัวโมงการเดินทาง 
+ 16 ช่ัวโมงการเดินทาง 

 

หมายเหตุ  การเดินทางไปน าเสนอผลงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บังคับบัญชา 

 

4. งานบริหาร 

4.1 การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการในโรงพยาบาล 

หน้าท่ี การคิดภาระงาน 
4.1.1 ประธาน 2 เท่าของช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุม 
4.1.2 เลขานุการ 2 เท่าของช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุม 
4.1.3 กรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุม 
 

หมายเหตุ 

 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องไดร้ับการแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 การปฏิบัตหิน้าท่ีแทนผู้บรหิารระดับต่างๆเพื่อเข้าประชุมคดิภาระงานเท่ากับช่ัวโมงท่ีประชุมจริง 

 ต้องมีบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และมีเวลาเริม่ต้น และเวลาจบการประชุม 
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4.2 การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการนอกโรงพยาบาล 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 
4.2.1 ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง + 2 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
4.2.2 ในต่างจังหวัด คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง + 5 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
4.2.3  ในต่างประเทศ คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง + 16 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
หมายเหตุ 

 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต้องไดร้ับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยราชวิทยาลัยหรอืสมาคม

วิชาชีพหรือชมรมวิชาชีพ และนับเฉพาะคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ เพื่องานของรัฐบาลหรือชุมชน

เท่านั้น       (ไม่รวมของบริษัทยาหรือองค์กรเอกชน) 

 การประชุมนอก โรงพยาบาล ได้แก่ การประชุมราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ ชมรมหรือการประชุมเกีย่วกับ

แพทยศาสตร์ศึกษา การบริหาร การวิจัย และนับเฉพาะการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ

งานของรัฐบาลหรือชุมชนเท่านั้น (ไม่รวมของบริษัทยาหรือองค์กรเอกชน) 

 การประชุมนอกโรงพยาบาล ต้องได้รับการอนมุัติหรือมอบหมาย จากท่านนายแพทย์ใหญ่ หรือหัวหน้ากลุ่ม

งานเป็น  ลายลักษณ์อักษร 

4.3.การตรวจประเมินในงานประกันคุณภาพ 

งานตรวจประเมิน การคิดภาระงาน 
4.3.1 ในโรงพยาบาล คิดเท่ากับช่ัวโมงการการตรวจประเมินจริง (ไมเ่กิน 5 ช่ัวโมงต่อวัน) 
4.3.2 กรุงเทพและเขตปรมิณฑล คิดเท่ากับช่ัวโมงการการตรวจประเมินจริง (ไมเ่กิน 5 ช่ัวโมงต่อวัน) + 2 ช่ัวโมง

การเดินทาง 
4..3  ในต่างจังหวัด คิดเท่ากับช่ัวโมงการการตรวจประเมินจริง (ไมเ่กิน 5 ช่ัวโมงต่อวัน) + 5 ช่ัวโมง

การเดินทาง 
หมายเหตุ 

 คณะกรรมการหรืออนุกรรมการการตรวจประเมิน ต้องได้รับการแตง่ตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและนับเฉพาะ

การตรวจประเมินหน่วยงานของรฐับาลเท่านั้น 

 การตรวจประเมินนอกโรงพยาบาลต ารวจ ต้องไดร้ับการอนุมตัิจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 
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5. งานพัฒนาตนเอง 

5.1 การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

การประชุม การคิดภาระงาน 
5.1.1 ในกรุงเทพ และปรมิณฑล คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 2 

ช่ัวโมงการเดินทาง 
5.1.2 ในต่างจังหวัด คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 5

ช่ัวโมงการเดินทาง 
5.1.3 ในต่างประเทศ คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 16 

ช่ัวโมงการเดินทาง 

5.2 การอบรมอื่นๆ เช่น แพทยศาสตร์ศึกษา วิจัย เป็นต้น 

การประชุม การคิดภาระงาน 
5.2.1 ในกรุงเทพ และปรมิณฑล คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 2 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
5.2.2 ในต่างจังหวัด คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 5 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
5.2.3 ในต่างประเทศ คิดเท่ากับช่ัวโมงการเข้าร่วมประชุมจริง (ไม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อครั้ง) + 16 ช่ัวโมง

การเดินทาง 
 

หมายเหตุ 

 การเข้าร่วมอบรมต้องได้รบัการอนุมัติหรือมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 

 อาจารย์ทุกท่านต้องมีการอบรมเรือ่งแพทยศาสตร์อย่างน้อย 1 เรื่อง ทุก 5 ปี 
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6. งานอ่ืนๆ 
6.1 งานอื่นๆ 

งาน การคิดภาระงาน 
6.1.1 ในรพ.ต ารวจ คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิจริง (ไมเ่กิน 24 ช่ัวโมงต่อวัน)  
6.1.2 ในกรุงเทพและปริมณฑล คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิจริง (ไมเ่กิน 24 ช่ัวโมงต่อวัน) + 2 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
5.1.2 ต่างจังหวัด คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิจริง (ไมเ่กิน 24 ช่ัวโมงต่อวัน) + 5 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 
5.1.3 ในต่างประเทศ คิดเท่ากับช่ัวโมงท่ีปฏิบตัิจริง (ไมเ่กิน 24 ช่ัวโมงต่อวัน) + 16 ช่ัวโมงการ

เดินทาง 

หมายเหตุ 

 งานอ่ืนๆได้แก่ ภารกิจการออกหนว่ยแพทย์ การปฏิบัตภิารกิจทางต ารวจ  

 การคิดภาระงานต้องเป็นงานท่ีมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ภารกิจ standby ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงไม่คดิภาระงาน 
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ภาคผนวกที่ 13 
ทรัพยากรการฝกึอบรม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาศักยภาพการฝึกอบรมปีการศึกษา 2562 

สาขา อายุรศาสตร์ 

สถาบัน โรงพยาบาลต ารวจ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาศักยภาพ 

1. จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา   34 คน 
(มีคุณสมบัตไิดร้ับหนังสืออนุมตัิหรอืวุฒิบัตรสาขาอายรุศาสตร์ และเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ฯ) 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏบิัติงาน บางเวลา     3 คน 

2. จ านวนครั้งของการรักษาผูป้่วยนอกอายุรศาสตร ์นับท้ังคลินิกอายุรศาสตรแ์ละคลินิกเฉพาะโรค(ครั้ง/ปี) 

พ.ศ.  2560 (ม.ค.- ธ.ค.)          144,550 ครั้ง/ป ี

พ.ศ.  2559 (ม.ค.- ธ.ค.)          138,372 ครั้ง/ป ี

พ.ศ. 2558 (ม.ค.- ธ.ค.)          121,060 ครั้ง/ป ี

ค่าเฉลี่ย 3  ปี  
              
134,660.67 ครั้ง/ป ี

 
3. จ านวนครั้งของการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยในอายุรศาสตร ์นับเฉพาะในภาควิชาอายุรศาสตร์ ไม่นับ

การปรึกษานอกแผนก  รวม CCU / ICU (ครั้ง/ปี) 

พ.ศ.  2560 (ม.ค.- ธ.ค.)           4,311 ครั้ง/ป ี

พ.ศ.  2559 (ม.ค.- ธ.ค.)           4,240 ครั้ง/ป ี

พ.ศ. 2558 (ม.ค.- ธ.ค.)           4,582 ครั้ง/ป ี

ค่าเฉลี่ย 3  ปี            4,377.67 ครั้ง/ป ี
 
4. จ านวนครั้งของผู้ป่วยในที่ขอรับการปรึกษาจากนอกแผนกอายุรศาสตร์ (ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

พ.ศ.  2560 (ม.ค.- ธ.ค.)            201 ครั้ง/เดือน 

พ.ศ.  2559 (ม.ค.- ธ.ค.)            187 ครั้ง/เดือน 

พ.ศ. 2558 (ม.ค.- ธ.ค.)            187 ครั้ง/เดือน 

ค่าเฉลี่ย 3  ปี  191.6 ครั้ง/เดือน 
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5. หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 

พ.ศ.  2560 (ม.ค.- ธ.ค.) 81 ครั้ง/เดือน 

พ.ศ.  2559 (ม.ค.- ธ.ค.) 84 ครั้ง/เดือน 

พ.ศ. 2558 (ม.ค.- ธ.ค.) 84 ครั้ง/เดือน 

ค่าเฉลี่ย 3  ปี  83 ครั้ง/เดือน 
 

การค านวณศักยภาพของสถาบันในการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
ให้    ในช่องศักยภาพในตารางข้างล่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละช้ันละ  2 3 4 5 6 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม  10 10 10 10 12 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์)  500 500 500 500 600 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน)  150 150 150 150 180 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร ์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

 50 50 50 50 60 

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

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละช้ันละ 7 8 9 10 11 12 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 14 16 18 20 22 24 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์) 700 800 900 1000 1100 1200 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน) 210 240 270 300 330 360 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร ์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

70 80 90 100 110 120 

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

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละช้ันละ 13 14 15 16 17 18 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 26 28 30 32 34 36 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์) 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน) 390 420 450 480 510 540 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร ์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

130 140 150 160 170 180 

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 130 140 150 160 170 180 
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จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละชั้นละ 19 20 21 22 23 24 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 38 40 42 44 46 48 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์) 1900 2000 2100 2200 2300 2400 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน) 570 600 630 660 690 720 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์ 
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

190 200 210 220 230 240 

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

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละช้ันละ 25 26 27 28 29 30 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 50 52 54 56 58 60 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์) 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน) 750 780 810 840 870 900 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร ์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

250 260 270 280 290 300 

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครั้ง/เดือน) 250 260 270 280 290 300 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละช้ันละ 31 32 33 34 35 36 
แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 62 64 66 68 70 72 
จ านวนผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (ครั้งการตรวจ/สัปดาห์) 3100 3200 3300 3400 3500 3600 
จ านวนผู้ป่วยในอายุรกรรม (ครั้งการรับไว้ในรพ./เดือน) 930 960 990 1020 1050 1080 
จ านวนผู้ป่วยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร ์
(ครั้งของการปรึกษา/เดือน) 

310 320 330 340 350 360 

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

หมำยเหตุ จ ำนวนผู้ป่วยนอกอำยุรศำสตร์ นับท้ังคลินิกอำยุรกรรมและคลินิกเฉพำะโรค 
 

ต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้านเดิมที่ไดร้ับอนุมัติ  …………7……………  ต าแหน่ง 
ต าแหน่งแพทย์ใช้ทุนเดิมที่ได้รับอนุมัต ิ …………-……………. ต าแหน่ง 

 ศักยภาพในการฝึกอบรมที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลแพทยสภา   …………8………ต าแหน่ง 
 (ใช้ศักยภาพที่ต่ าที่สุดของตัวช้ีวัดทั้งหมดเนื่องจากจะต้องมีครบทั้งหมดทุกตัวช้ีวัดจึงมีศักยภาพฝึกอบรมได้ตาม
ต าแหน่งดังกล่าว) 
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Journal list ที่สามารถเข้าได้ใน โรงพยาบาลต ารวจ 
Ovid 
Circulation 
Clinical Pulmonary Medicine 
Critical Care Medicine 
Current Opinion 
Hypertension 
Journal of Clinical Gastroenterology 
Journal of Clinical Neuromuscular Disease 
New England Journal of Medicine 
Stroke 
Clinical Key 
AJIC: American Journal of Infection Control 
Allergology and Immunopathology (Allergologia et Immunopathologia) 
Alzheimer's & Dementia 
American Family Physician 
American Heart Journal 
American Journal of … , The 
Annals of …  
Best Practice & Research 
Canadian Journal of … 
Cardiology Clinics 
Cancer 
Chest 
Clinical … 
Clinics in … 
European Journal of … 
International Journal of … 
JACC 
The Lancet 
Nutrition 
Neurology 
Resuscitation 
Respiratory Medicine 
Sleep Medicine 
Vaccine 
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ภาคผนวกที่ 14 
เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทาง 

ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต ารวจ 
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ภาคผนวกที่ 15 
แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
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ภาคผนวกที่ 16 
แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์แพทย ์
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ภาคผนวกที่ 17 
แผนงานงบประมาณการฝกึอบรม 

 
1. งบบุคลากร / ปี (ประมาณการ) 

เงินเดือน (กรณเีป็นแพทย์บรรจุเปน็ลูกจ้างช่ัวคราว 8 คน)  รวม  1,729,920  ต่อป ี

 เงินค่าท าการนอกเวลา(คา่อยู่เวร)   รวม      460,800  ต่อป ี

2. งบด าเนินการ 

 ค่าใช้สอบ   50,000   บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์  100,000  บาท 

ค่าพาหนะ 

ค่าสาธารณูปโภค  

เบ็ดเตล็ด 

3. ค่าพัฒนาบุคลากร  

 ด้านแพทยศาสตร ์  40,000  บาท 

 ประชุมสมัมนา  265,500  บาท 

 ประชุมประจ าป ี  60,000   บาท 

 


